
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

На засіданні кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин 

Протокол №1 від 30.08.2021 р. 

Завідувач кафедри 

______________________ Ю.Г. Бочарова 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«РИЗИКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ЗМІН» 
 

 

 

 

Ступінь: магістр 

Кількість кредитів ECTS 5 

 

Розробник: к.е.н. Кошель В.О.,  

Лижник Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

денна/заочна форма навчання 

Обов'язкова (для студентів освітніх програм 

«Економіка»)/ вибіркова дисципліна 
Обов’язкова  

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 32/8 

Практичні / семінарські, годин 32/8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86/134 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5,4 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені 

теоретичних знань та практичних навичок з ризикології та економіки змін. 

 

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері ризикології та економіки змін; формуванні вмінь та 

навичок: визначення економічної сутності ризику і ризикології та еволюції 

теоретичних підходів до визначення і дослідження ризику, а також сутності, 

основ та перспектив розвитку економіки змін; аналізу: психологічних аспектів 

прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику, ризиків та економіки 

змін; дослідження: теорії корисності, теорії ігор, особливостей управління 

ризиками у різних сферах економічної діяльності, теорії економічних змін у 

еволюції економічної теорії, інституційних змін у еволюції економічних 

систем; оцінки: рівня ризику за допомогою кількісних та якісних методів із 

використанням статистичних та експертних оцінок. 

Предмет: принципи та методи прийняття рішень в умовах ризику та 

економіки змін. 

 



Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Економічна сутність ризику та ризикологія. 

Тема 2. Еволюція теоретичних підходів до визначення та дослідження 

ризику. 

Тема 3. Теорія корисності та ризики. 

Тема 4. Управління ризиками; теорія ігор. 

Тема 5. Управління ризиками: психологічні аспекти прийняття рішень. 

Тема 6. Управління ризиками у різних сферах економічної діяльності. 

Тема 7. Економічна зміна у еволюції економічної теорії. 

Тема 8. Інституційні зміни у еволюції економічних систем. 

Тема 9. Економіка змін: сутність, визначення, перспектива розвитку. 

Тема 10. Ризики та економіка змін. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

здатність генерувати нові ідеї. 

 фахових програмних компетентностей: 
здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень; 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень; 

здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та 

прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 

встановленим потребам дослідження. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій 

щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних 

наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; 

оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень; 

збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; 

приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 



 знання: 

сучасних наукових здобутків у сфері еволюції теоретичних підходів до 

визначення та дослідження ризику; 

критичне осмислення проблем економіки змін та ризикології; 

спеціалізовані концептуальні знання щодо теорії корисності, теорії ігор, 

особливостей управління ризиками у різних сферах економічної діяльності, 

теорії економічних змін у еволюції економічної теорії, інституційних змін у 

еволюції економічних систем. 

 уміння/навички: 

здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у сфері 

прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику; 

навички застосування інструментарію економіко-математичного 

моделювання для розв’язання проблем оцінки ризику та пошуку шляхів його 

зниження; 

здатність інтегрувати знання з ризикології та економіки змін для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень у різних сферах професійної 

економної діяльності; 

навички застосовувати інструментарій проведення наукових досліджень 

для вирішення проблемних питань оцінки ризику діяльності господарюючих 

суб’єктів та ризи макроекономічних процесів та явищ. 

 комунікація: 

формулювати результати проведених досліджень у чіткій, прохорій та 

зрозумілій формі; 

доносити результати проведеного дослідження у зрозумілій та 

аргументованій формі як до фахівців, так і до нефахівців; 

демонструвати здатність приймати рішення щодо оцінки та моделювання 

економічних ризиків; 

зрозуміло і науково обґрунтовано аргументувати власну позицію щодо 

рекомендованих дій для осіб, що приймають рішення в умовах невизначеності 

та ризику. 

 відповідальність і автономія: 

спроможність нести відповідальність за внесок до практики професійного 

оцінювання та моделювання ризиків; 

здатність виконувати навчальні задачі та наукові дослідження в царині 

ризикології та економіки змін  з високим ступенем автономії; 

спроможність управління процесами у сфері дослідження економіки змін 

із врахуванням факторів невизначеності; 

спроможність самостійно проводити дослідження, приймати обґрунтовані 

рішення щодо практичного застосування теорія корисності у різних сферах 

економічної діяльності із врахуванням психологічних аспектів прийняття 

рішень; 

здатність продовжувати навчання за обраним фахом із використанням 

здобутих навичок та знань із значним ступенем автономії. 



3. Структура дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

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 ризикологія. 
15 3 3  9 

Тема 2. Еволюція теоретичних 

підходів до визначення та 

дослідження ризику. 

15 3 3  9 

Тема 3. Теорія корисності та ризики. 15 3 3  9 

Тема 4. Управління ризиками; теорія 

ігор. 
15 3 3  9 

Тема 5. Управління ризиками: 

психологічні аспекти прийняття 

рішень. 

15 3 3  9 

Тема 6. Управління ризиками у різних 

сферах економічної діяльності. 
15 3 3  9 

Разом за змістовим модулем 1 90 18 18 0 54 

Змістовий модуль 2. Економіка змін 

Тема 7. Економічна зміна у еволюції 

економічної теорії. 
14 3 3  8 

Тема 8. Інституційні зміни у еволюції 

економічних систем. 
14 3 3  8 

Тема 9. Економіка змін: сутність, 

визначення, перспектива розвитку. 
16 4 4  8 

Тема 10. Ризики та економіка змін. 16 4 4  8 

Разом за змістовим модулем 2 60 14 14 0 32 

Усього годин  150 32 32 0 86 

 

 
 

 

 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 

Семінар – розгорнута бесіда 

Економічна сутність ризику та ризикологія регулювання 

економіки 

Видача завдань на групові проекти 

2 

2 

Семінар – дискусія  

Зародження та еволюція теоретичних підходів до визначення та 

дослідження ризику  

2 

3 
Семінар – дискусія  

Сучасні підходи до визначення та дослідження ризику 
2 

4 
Семінар – розв’язування практичних задач 

Корисність за Нейманом. Сподівана корисність 
2 

5 
Семінар – розв’язування практичних задач 

Різні схильності до ризику та корисність 
2 

6 
Семінар – виконання практичних завдань 

Стратегічні ігри (позиційні ігри). 
2 

7 
Семінар – виконання практичних завдань 

Статистичні ігри (ігри з природою). 
2 

8 
Семінар – дискусія 

Управління ризиками: психологічні аспекти прийняття рішень 
2 

9 

Семінар – виконання практичних завдань 

Управління ризиками у виробництві та фінансах 

Захист  групових проектів 

2 

10 

Семінар – виконання практичних завдань 

Управління ризиками у торгівлі та зовнішньоекономічній 

діяльності 

Видача завдань на групові проекти 

2 

11 
Семінар – розгорнута бесіда  

Зміна: сутність поняття, види. 
2 

12 
Семінар – розгорнута бесіда  

Економічна зміна у еволюції економічної теорії 
2 

13 
Семінар – дискусія  

Інституційні зміни у еволюції економічних систем 
2 

14 
Семінар – розгорнута бесіда  

Економіка змін – суть, визначення 
2 

15 
Семінар – розгорнута бесіда 

Економіка змін та трансформаційна економіка 
2 

16 

Семінар – дискусія  

Ризики економіки змін 

Захист  групових проектів 

2 

Всього 32 

 



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

- вид контролю: екзамен 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у  впродовж семестру 

(100 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

семінарського/практ

ичного заняття 

Аудиторна робот 
Позааудиторна 

робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуацій

ні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК / 

Захист 

групов

ого 

проєкт

у 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Семінар 1 0,5  0,5   1 

Семінар 2 0,5 2 0,5   3 

Семінар 3 0,5  0,5   1 

Семінар 4 0,5 2 0,5   3 

Семінар 5 0,5  0,5   1 

Семінар 6 0,5 2 0,5   3 

Семінар 7 0,5  0,5   1 

Семінар 8 0,5 2 0,5   3 

Семінар 9 0,5 2 0,5  3 6 

Разом за змістовим 

модулем 1 
4,5 10 4,5 5 3 27 

Змістовий модуль 2 

Семінар 10 0,5 
 

0,5    1 

Семінар 11 0,5 2 0,5    3 

Семінар 12 0,5 
 

0,5    1 

Семінар 13 0,5 2 0,5    3 

Семінар 14 0,5  0,5   1 

Семінар 15 0,5 2 0,5   3 

Семінар 16 0,5 2 0,5  3 6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
3,5 8 3,5 5 3 23 

Усього годин 8 18 8 10 6 50 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

15 15 20 

 

 

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). 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 


