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1 Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені 

теоретичних знань та практичних навичок з ризикології та економіки змін. 

 

2 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. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 

здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та 

проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері 

економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

здатність працювати в команді; 

здатність розробляти та управляти проєктами; 

здатність до самовдосконалення; 

здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо; 

експертні та популяризаційні навички; 

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 визначати ключові тренди соціально-економічного та 

людського розвитку; 

здатність аналізувати й оцінювати цифрові трансформації з позиції 

національних економічних інтересів, їх впливу на глобальну 

конкурентоспроможність суб’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів; 

здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; 

здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати 

її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення; 

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; 

здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання; 

здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень; 

здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у соціально-економічній сфері; 

здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем; 

здатність ідентифікувати тенденції, що зароджуються, «джокери», 

перспективні напрями трансформацій економічних систем різних рівнів; 

здатні розробляти превентивні заходи, спрямовані на нівелювання 

ризиків, зменшення негативних ефектів їх прояву; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем; 

розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 

діяльності; 

розробляти та управляти соціально-економічними проєктами та 

комплексними діями з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних 

наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; 

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, досліджень та економіко-

математичного моделювання та прогнозування; 

застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні 

соціально-економічними системами; 



визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем 

та процесів, враховуючи їх динамічний, поліваріантний та еквіфінальний 

характер; 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

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

оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень; 

ідентифікувати тенденції, що зароджуються, «джокери», перспективні 

напрями трансформацій економічних систем різних рівнів; 

розробляти превентивні заходи, спрямовані на нівелювання ризиків, 

зменшення негативних ефектів їх прояву; 

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. 

 

4 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. 
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