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1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

Обов’язкова для студентів
спеціальності 051«Економіка»

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

весняний
5
150
2
26
34
90
3,5
5,3
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль – формування у студентів теоретичних спеціальних знань та
практичних навичок щодо виявлення, аналізу, оцінювання та управління
ризиками і психології раціонального функціонування у економіці змін.
Завдання: навчити приймати рішення в умовах невизначеності та ризику
на різних рівнях розвитку економічної системи - макроекономіка,
мезоекономіка, мікроекономіка.
Предмет: принципи та методи прийняття рішень в умовах ризику та
економіки змін.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.Економічна сутність ризику та ризикологія
2.Еволюція теоретичних підходів до визначення та дослідження ризику
3.Теорія корисності та ризики
4.Управління ризиками; теорія ігор
5.Управління ризиками: психологічні аспекти прийняття рішень
6.Управління ризиками у різних сферах економічної діяльності
7.Економічна зміна у еволюції економічної теорії
8.Інституційні зміни у еволюції економічних систем
9.Економіка змін – суть, визначення, перспектива розвитку
10.Ризики та економіка змін

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Ризикологія: сутність, структура та застосування
Тема 1. Економічна сутність ризику та
14
2
2
10
ризикологія регулювання економіки
Тема 2. Еволюція теоретичних
підходів до визначення та
16
2
4
10
дослідження ризику
Тема 3. Ризик та теорія корисності
15
2
4
9
Тема 4. Управління ризиками: теорія
15
3
4
8
ігор
Тема 5. Управління ризиками:
психологічні аспекти прийняття
14
2
4
8
рішень
Тема 6. Управління ризиками у різних
15
3
4
8
сферах економічної діяльності
Разом за змістовим модулем 1
89
14
22
53
Змістовий модуль 2. Економіка змін
Тема 7. Економічна зміна у еволюції
15
3
3
9
економічної теорії
Тема 8. Інституційні зміни у еволюції
15
3
3
9
економічних систем
Тема 9. Економіка змін – суть,
15
3
3
9
визначення, перспектива розвитку
Тема 10. Ризики та економіка змін
16
3
3
10
Разом за змістовим модулем 2
61
12
12
37
Усього годин
150
26
34
90

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття
Семінар – розгорнута бесіда

1

Економічна сутність ризику та ризикологія регулювання економіки

Семінар – дискусія

2

Еволюція теоретичних підходів до визначення та дослідження ризику

Семінар – розв’язування практичних задач

3

Ризик та теорія корисності

4
5
6
7
8
9
10

Семінар – розв’язування практичних задач
Управління ризиками: теорія ігор
Семінар – розв’язування практичних задач
Управління ризиками: психологічні аспекти прийняття рішень
Семінар – розв’язування практичних задач
Управління ризиками у різних сферах економічної діяльності
Практичне заняття
Економічна зміна у еволюції економічної теорії
Семінар – дискусія
Інституційні зміни у еволюції економічних систем
Семінар – розгорнута бесіда
Економіка змін – суть, визначення, перспектива розвитку
Семінар – дискусія
Ризики та економіка змін
Всього

Кількість
годин
2
4
4
4
4
4
3
3
3
3
34

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами торгів акціями та
складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Засоби
Зміст самостійної роботи
самостійно
діагностики
ї роботи
Змістовий модуль 1. Економіка інновацій: сутність, властивості інноваційної діяльності
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар – розгорнута
літератури для обговорення питань:
фронтальне та
бесіда
1. Поняття невизначеності
індивідуальне
Тема
1.
Економічна
2. Поняття ризику
опитування,
сутність
ризику
та
10
3. Ризикологія наука про ризики
понятійний
ризикологія регулювання
Джерела [1-8].
диктант
економіки
2. Підготовка до експрес-опитування та понятійного
диктанту.
3. Підготовка до поточного тестування.
1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар – дискусія
літератури для обговорення питань:
фронтальне та
Тема
2.
Еволюція
1. Зародження явища та визначення поняття ризик індивідуальне
теоретичних підходів до
в історичному розвитку суспільства.
опитування,
визначення
та
2. Наукові підходи до визначення та дослідження понятійний
дослідження ризику
поняття ризик.
диктант
10
3. Сучасні підходи до визначення та дослідження
ризику.
Джерела [1-8].
2. Підготовка до експрес-опитування та понятійного
диктанту.
3. Підготовка до поточного тестування.
1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар – розв’язування
літератури для обговорення питань:
проведення
практичних задач
1.
Концепція
корисності
дискусії,
Тема 3. Ризик та теорія
2. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність. заслуховуван
корисності
9
3. Різні схильності до ризику та корисність
ня та
4. Криві байдужості
обговорюван
Джерела [1-8].
ня
2. Підготовка до поточного тестування.
повідомлень
3. Підготовка до презентації доповіді.
1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар – розв’язування
літератури для обговорення питань:
проведення
практичних задач
1.
Теорія
ігор
–
визначення,
основні
поняття.
дискусії,
Тема
4.
Управління
2.
Стратегічні
ігри
(позиційні
ігри).
заслуховуван
ризиками: теорія ігор
8
3. Статистичні ігри (ігри з природою).
ня та
Джерела [1-8].
обговорюван
2. Підготовка до поточного тестування.
ня
3. Підготовка до презентації доповіді.
повідомлень
1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар – розв’язування
літератури для обговорення питань:
виконання
практичних задач
1.
Психологічний
механізм
прийняття
рішень
та
практичних
Тема 5. Управління
етапи його розвитку
завдань
ризиками: психологічні
8
2. Теоретичні підходи до психології прийняття
аспекти прийняття рішень
рішень в умовах ризику
Вид та тема семінарських
занять

Семінар – розв’язування
практичних задач
Тема
6.
Управління
ризиками у різних сферах
економічної діяльності

8

Джерела [1-8].
2. Підготовка до поточного тестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
1. Управління ризиками у виробництві
2. Управління фінансовими ризиками.
3. Управління ризиками у торгівлі.
4. Управління ризиками у зовнішньоекономічній
діяльності
Джерела [1-8].

Тестування,
виконання
практичних
завдань

2. Підготовка до поточного тестування.
3. Підготовка до опитування.
Разом змістовий модуль 1
Семінар – розгорнута
бесіда
Тема 7. Економічна зміна
у еволюції економічної
теорії
Семінар – дискусія
Тема 8. Інституційні зміни
у еволюції економічних
систем

Семінар – розгорнута
бесіда
Тема 9. Економіка змін –
суть, визначення,
перспектива розвитку

Семінар – дискусія
Тема 10. Ризики
економіка змін

та

Разом змістовий модуль
2
Разом

53
Змістовий модуль 2. Інноваційна політика
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
1. Зміна: сутність поняття, види.
9
2. Зміна у еволюції економічної теорії.
Джерела [1-8].
2. Підготовка до експрес-опитування.
3. Підготовка до поточного тестування.
1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
1. Поняття інституту та інституційних змін
2. Інституційні зміни у еволюції економічних
9
систем
Джерела [1-8].
2. Підготовка до експрес-опитування.
3. Підготовка до поточного тестування.
1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
1. Економіка змін – суть та визначення
2. Економіка змін та трансформаційна економіка
9
3. Перспектива розвитку економіки змін
Джерела [1-8].
2. Підготовка до експрес-опитування.
3. Підготовка до поточного тестування.
1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
1. Ризики економіки змін.
2. Суспільство ризику як модифікація сучасного
10
суспільства.
Джерела [1-8].
2. Підготовка до експрес-опитування.
3. Підготовка до поточного тестування.
37
90

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1
Знання інструментарію та методології
виявлення,
аналізу
та
прийняття
управлінських
рішень
в
умовах
невизначеності і ризику
Знання особливостей діяльності в
економіці змін як окремої форми
функціонування сучасної економічної
системи
Знання джерел виникнення економічного
ризику та класифікації видів ризику, що
впливають на прийняття управлінського
рішення з функціонування певного
економічного суб'єкта
Вміння управляти ризиками у різних
сферах економічної діяльності
Вміння
реалізувати
психологічні
прийоми прийняття рішень щодо
управління ризиком
Вміння визначити і проаналізувати
розвиток економіки змін як у загальному,
так і з точки зору ризикованості,
розробляти
та
обґрунтовувати
управлінські рішення щодо забезпечення
ефективності суспільного розвитку
Вміння кількісно оцінити ризик за
допомогою
економіко-математичних
методів загального характеру
Здатність до врахування ризикованості
при прийнятті рішень в умовах
економіки змін
Вміння
застосовувати
різноманітні
методи моделювання та вимірювання
ризику у процесі прийняття рішень в
межах різних економічних ситуацій;
здатність
оцінювати
ефективність
діяльності економічних суб’єктів в
умовах економіки змін

2

Загальні
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
+

+

+

+
+

+

+

+

+

6

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
Вид роботи/бали
№ теми практичного
заняття

Тестові
завдання

Ситуаційні
завдання

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

4

2
2
4
6
6
8

4

28

4

4
4
6
8

Змістовий модуль 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Разом змістовий
модуль1
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Разом змістовий
модуль 2
Разом

2
2
2
2
-

2
2
2
2

2
2
2
2

8

8

8

2
2

Змістовий модуль 2
2
2
2
2
2
2
2

-

-

4

6

8

4

22

12

14

16

8

50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для

виставлення

підсумкової

оцінки

визначається

сума

балів,

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових
модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія
/В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
2. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посіб. /Т. А.
Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.; під заг. ред. Т. А. Васильєвої,
Я. М. Кривич. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 208 с.
3. Костриченко
В.
М.
Економічний
ризик
та
методи
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