
«ЗАГРОЗИ І РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ» 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Шифр та назва спеціальності  051 – Економіка 
Назва освітньо-наукової програми    Економіка             

ВИКЛАДАЧ 
Андрєєва Наталя Миколаївна, andreevann@ukr.net, 097-987-77-90 
Академік Академії Економічних Наук України, доктор економічних наук, професор 
Досвід роботи -   понад 27 років, автор понад 270 наукових праць 

Відомий в Україні науковець, чиї роботи присвячені актуальним питанням сталого роз-
витку, ресурсно-екологічної безпеки, залученню інвестицій в розвиток територіально-
господарських систем, науково-методологічним проблемам екологізації економіки та інве-
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ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Приймає як професор безпосере-
дню участь в підготовці кадрів економічного профілю у Інституті проблем ринку та еко-
номіко-екологічних досліджень НАН України, Одеському національному економічному уні-
верситеті та Одеському державному екологічному університеті, пройшла стажування у 
наукових та вищих освітянських установах Польщі та Латвії. Член редакційної колегії  фа-
хових журналів (категорії Б) «Економічні інновації», «Економіка. Екологія. Соціум», міжна-
родного чеського журналу «Evropský časopis ekonomiky a managementu» («Європейський жу-
рнал економіки та менеджменту»). Має суттєвий досвід практичної роботи в сфері еко-
номіки та управління підприємствами, зокрема на економічних посадах ВАТ «Одеський при-
портовий завод». 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та прикладні аспе-
кти дослідження загроз та ризиків економічній та екологічній безпеці на макро-, мезо- та 
мікрорівнях, обумовлених змінами та викликами національної безпеки держави 

Мета та завдання 

Мета - формування цілісного уявлення про стан, проблеми та суперечності визначення за-
гроз (ризиків)  економічній та екологічній безпеці. 
Завдання: 
- розвиток наукового економічного світогляду аспірантів, їх економічного мислення та еко-
номічні компетенції визначення загроз (ризиків) економічній та екологічній безпеці;
- формування уявлення про специфіку та основні тенденції еволюції сучасної економічної
науки та господарської практики щодо визначення загроз (ризиків) економічній та екологіч-
ній безпеці;
- оволодіння навичками осмислення і виявлення складних проблем сучасної економічної науки та
господарської практики щодо визначення загроз (ризиків) економічній та екологічній безпеці;
- засвоєння новітніх методів економічних досліджень і вирішення науково-практичних за-
вдань теорії економічної та екологічної безпеки;
- набуття практичних навичок вирішення проблемних ситуацій та уміння застосовувати
набуті теоретичні знання до визначення загроз (ризиків) на мікро-, мезо- та макрорівнях;
- усвідомлення стратегічних пріоритетів економіко-екологічного розвитку національної
безпеки з урахуванням світового досвіду загально цивілізаційних перетворень.

Формат 
Лекції, мультимедійні лекції, консультації, робота в Інтернет - мережі, складання графіч-
них схем і таблиць, обробка фахових наукових праць, написання есе і наукових тез (статей) 
по напряму навчальної дисципліни та дисертації,  участь у наукових конференціях. Підсум-
ковий контроль – залік. 

Результати 
навчання 

Розуміти сутність, принципи, зміни, асиметрії, закономірності ризик- подій, кризових про-
цесів та явищ, які відбуваються у ринковому, суспільному та природному середовищі, особ-
ливості  їх впливу на забезпечення економічної та екологічної безпеки економіко-екологічних 
систем. 
Визначати та вирішувати сучасні  теоретичні, методологічні, прикладні проблеми ризико-
логії, з урахуванням політичних, економічних, соціальних, природних, антропогенних та те-



хногенних чинників. 
Проводити власні наукові дослідження ризик-подій та явищ, які відбуваються у економіко-
екологічних системах, виконувати оцінку, діагноз і прогноз стану економіко-екологічних си-
стем, характеристик ризик-подій і явищ, які відбуваються в ринковому та природному се-
редовищі, із застосуванням сучасних методів обробки інформації та інноваційних методів 
дослідження. 
Володіти навичками застосування  сучасних методів, теорії, нових знання у галузі ризиколо-
гії для вирішення актуальних практичних задач інституціонального забезпечення економіч-
ної та екологічної безпеки. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., самос-
тійна робота – 102 год. 

Вимоги викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримува-
тися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропу-
ску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхід-
ною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до за-
нять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

Лекційний матеріал 

Лекція 1 
Предмет, структура, завдання курсу. Економічна та екологічні безпека як складові національної безпеки 
України.  

Лекція 2 Методологічні засади загальної безпеки. Трансформація соціо-еколого-економічної системи. 
Лекція 3 Складові екологічної безпеки. Основні напрями державної політики з питань екологічної безпеки. 
Лекція 4 Складові економічної безпеки. Основні напрями державної політики з питань економічної безпеки. 
Лекція 5 Методологічні принципи, завдання та категорії ризикології. Взаємозв’язок теорій ризику та безпеки. 
Лекція 6 Проблемні питання та закономірності ризик-змін суспільного та економіко-екологічного розвитку. 
Лекція 7 Методологічні аспекти оцінки ризик-асиметрії в економіко-екологічних дослідженнях. 
Лекція 8 Інституціональні ризик - пастки  та загрози як проблема ризикології. 
Лекція 9 Кризи, хаос та катастрофи як об’єкти дослідження ризикології. 
Лекція 10 Аксіоматичні моделі ризикології. 
Лекція 11 Методи ризикології. 



Лекція 12 Аксіоматичні моделі ризикології. 
Лекція 13 Нелінійна методологія управління ризик-змінами. 
Лекція 14 Дослідження наукових напрямів екологічних ризиків та загроз економіки в секторальному вимірі. 
Лекція 15 Визначення домінант, екологічних ризиків та загроз економіки на регіональному рівні. 
Лекція 16 Прикладні питання (проблеми)  безпеки суспільства, держави та довкілля 

Практичні заняття 

Практичне заняття 1 Аналіз складових та ризиків економічної безпеки в контексті національної безпеки. Пріорите-
тні напрями державної політики з питань економічної безпеки. 

Практичне заняття 2 Фактори та ризики, що становлять загрозу екологічній безпеці України. Пріоритетні напрями 
державної політики з питань екологічної безпеки. 

Практичне заняття 3 Законодавство та політика в сфері економічної та екологічної безпеки. 

Практичне заняття 4 Методичні підходи щодо оцінки економіко-екологічних ризиків та небезпек суб’єктів господа-
рювання 

Практичне заняття 5 Методична база створення ефективних рішень для перебудови соціо-еколого-економічної сис-
теми України. Безпека сучасного суспільства в контексті методології сталого розвитку. 

Практичне заняття 6 Інституціональні ризики та не небезпеки сталого розвитку секторів національної економіки 

Практичне заняття 7 Оцінка екологічних небезпек та розробка пропозицій щодо впровадження системи управління 
на регіональному рівні 

Практичне заняття 8 Економічні трансформації держави в контексті «зеленого зростання» суспільства 
Самостійна робота 

Основні питання Додаткові питання 
1.Основні принципи та елементи національної безпеки.  Ме-
та і завдання екологічної та економічної безпеки в системі
національної безпеки.
2.Взаємозв’язок економічної та екологічної безпеки з інши-
ми науками: управлінням, економікою природокористуван-
ня, екологією, екологічним правом, екологічною економі-
кою, міжнародним правом.
3. Методологічна та методична база створення ефективних

1.Законодавча база України з економічної та екологічної
безпеки. Повноваження та основні функції суб’єктів забез-
печення національної безпеки.
2. Формування економічної безпеки держави в умовах ін-
вестиційно-інноваційної  моделі сталого розвитку.
3. Науково-технологічна (інноваційна) та інвестиційна
безпека.
4. Енергетична та ресурсно-екологічна безпека



рішень для перебудови соціо-еколого-економічної системи 
України. Безпека розвитку сучасного суспільства. 
4. Структура складових економічної безпеки. Основні на-
прями державної політики з питань економічної безпеки.
5. Структура складових екологічної безпеки. Основні напря-
ми державної політики з питань екологічної безпеки.
6. Категорії та принципи формування ризикології як базису
сталого розвитку.
7. Ризик-зміни як домінанта теорії зміни.
8. Наукові підходи до симетрії та асиметрії у сучасній науці.
9. Системно-параметрична методологія формування катего-
рій симетрії та асиметрії
10. Інституціональні ризик-пастки як проблема ризикології
11. Технологія криз ХХ ст. і механізми виходу з неї. Типоло-
гія загроз, надзвичайних ситуацій і груп факторів, що визна-
чають рівень надзвичайної ситуації. Визначення критичних
об’єктів і процесів оцінки ризику.
12. Теорія хаосу як актуальна проблема ризикології
13. Аксіоматичний метод та моделі ризикології
14. Метод ідентифікації ризик-подій
15. Евристичні принципи нелінійного підходу к обґрунту-
ванню управлінських рішень щодо ризик-подій та ризик-
змін.
16. Врахування стратегічних ризиків у системі проектування
сталого розвитку та економіко-екологічної безпеки України.

5. Фінансова безпека.
5. Продовольча безпека.
6. Безпека людського розвитку.
7. Економічні загрози та зовнішньоекономічні загрози на
макро-, мезо- та мікрорівнях.
8. Фактори, що становлять загрозу екологічній безпеці
України: антропогенне порушення і техногенна переван-
таженість, нераціональне використання природних ресур-
сів.
9.Контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення на-
ціональної безпеки. Поширення економіко-екологічних
знань. Діяльність громадських організацій екологічного
спрямування.
10. Моніторинг водних та повітряних ресурсів держави.
11. Основні тенденції у сфері використання земельних ре-
сурсів.
12.Еколого-техногенні проблеми промислових та побуто-
вих  відходів.
13.Біосфера і стан здоров'я людини.           
14. Міжнародне право та політика в сфері економічної та
екологічної безпеки.
15. Економічні трансформації держави в контексті «зелено-
го зростання» суспільства.
16. Дослідження наукових напрямів екологічних ризиків та
загроз економіки в секторальному та регіональному вимірах.
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Перелік запитань для підготовки до заліку 
1. Економічна та екологічні безпека у системі національ-

ної безпеки України. 
2. Методологічні засади загальної безпеки з урахуванням

тенденцій сучасної трансформації соціо-еколого-економічної 
системи на макро-, мезо- та мікро-рівнях. 

3. Структура складових економічної безпеки.
4. Формування економічної безпеки держави в умовах ін-

вестиційно-інноваційної  моделі сталого розвитку. 
5. Науково-технологічна (інноваційна) та інвестиційна

безпека. 
6. Енергетична та ресурсно-екологічна безпека
7. Фінансова безпека.
8. Продовольча безпека.
9. Безпека людського розвитку.
10. Економічні загрози та зовнішньоекономічні загрози на

макро-, мезо- та мікрорівнях. 
11. Основні напрями державної політики з питань еконо-

мічної безпеки. 
12. Структура складових екологічної безпеки.
13. Основні напрями державної політики з питань екологі-

чної безпеки. 
14. Міжнародне право в сфері економічної та екологічної

безпеки. 
15. Проблеми моніторингу повітряного басейну та шляхи

реалізації політики охорони атмосферного повітря. 

21. Постулати та аксіоми ризикології.
22. Інституціональна система як об’єкт та суб’єкт та

управлінських ризик-змін та ризик-подій. 
23. Системно-параметрична методологія формування

понять та категорій теорії симетрії – асиметрії. 
24. Інституціональні ризик-пастки як проблема ризико-

логії. 
25. Асиметрія унітарності формування держави як інсти-

туціональна пастка. 
26. Економічні кризи та природно-техногенні катастрофи

як пріоритетні об’єкти дослідження. 
27. Теорія хаосу як актуальна проблема ризикології.
28. Аксіоматичний метод та моделі ризикології
29. Типологія методів ризик-подій.
30. Предмет пізнання, принципи та методи нелінійного

управління ризик-змінами. 
31. Врахування стратегічних ризиків у системі проекту-

вання сталого розвитку та безпеки України з урахуванням 
найкращих світових практик.  

32. Взаємозв’язок методології економіко-екологічної
безпеки, сталого розвитку та ідеологеми «зеленого зрос-
тання».  

33. Прикладні питання (проблеми) взаємозв’язку безпеки
суспільства, держави, бізнесу та довкілля на засадах Quin-
tuple Helix. 



16. Агроекологічний потенціал ґрунтів України.
17. Економіко-екологічні аспекти поводження з промисло-

вими та побутовими  відходами. 
18. Проблеми моніторингу водного басейну та шляхи реа-

лізації політики водних ресурсів. 
19. Екосистемний підхід до характеристики сталого розви-

тку соціо-еколого-економічних систем. 
20. Методологічні принципи та завдання ризикології.

34. Формування морської ризикології як наукового ін-
струментарію управління процесом протидії загрозам ста-
лого розвитку морської діяльності. 

35. Визначення економіко-екологічних ризиків та загроз
агропромисловій сфері України. 

36. Визначення економіко-екологічних ризиків та загроз
рекреаційно-туристичній сфері України. 

37. Визначення економіко-екологічних ризиків та загроз
енергетичній сфері України 

38. Визначення ризиків та загроз інвестиційно-
інноваційній та фінансовій сфері України 
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ЕСТS 
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 Бали нараховуються за наступним співвід-

ношенням: 
• Відвідування лекцій - 40% семестрової

оцінки;
• Самостійна робота - 20% семестрової

оцінки;
• Залік -  40% семестрової оцінки

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим

повторним вивченням дисципліни 
НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичли-
вість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 
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