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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним планом

Денна Заочна

Кількість кредитів: 4
Лекції:

24 6
Модулів: 1 Практичні заняття:
Загальна кількість годин:120
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом:2

Лабораторні заняття:

Семестр:3
Семінарські заняття:

24 6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 3/1
- самостійна робота: 5/5

Консультації:

Індивідуальні заняття:
Форма підсумкового контролю:залік

Мова навчання: українська
Самостійна робота:

72 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предметом дисципліни «Підприємницькі ризики та управління ними» є глибоке

вивчення  ризиконебезпечних  ситуацій  в  підприємницькій  діяльності,  набуття  вмінь  і
навичок оперативного управління ними. 

Метою курсу «Підприємницькі  ризики та управління ними» є:  формування  у
майбутніх  фахівців  системи теоретичних  знань  і  набуття  практичних  навичок у  галузі
аналізу та ідентифікації ризиків підприємства, їх оцінки та мінімізації.

Міждисциплінарні  зв’язки: «Економіка  підприємства»,  «Обліково-аналітичне
забезпечення управлінської діяльності», «Фінансово-економічна безпека».

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  «Підприємницькі  ризики  та

управління ними» студент повинен набути такі результати навчання: 
Знання: 
- сутність ризику та причини його виникнення; 
- класифікація ризиків за ключовими ознаками; 
- основні методи виявлення ризику; 
- основні методи кількісного аналізу економічних ризиків; 
- характеристики виробничих, маркетингових та фінансових ризиків; 
- основні поняття ризик-менеджменту; 
- характеристики виробничих, маркетингових та фінансових ризиків; 
- основи організації процесу управління ризиком. 
Уміння : 
- ідентифікувати економічні ризики діяльності господарюючих суб’єктів; 
- здійснювати  якісний  та  кількісний  аналіз  ступеню  ризику  статистичним  та

експертним методами; 
- здійснювати якісний та кількісний аналіз ступеню ризику аналітичним методом та

методом аналогів; 
- аналізувати ефективність методів управління ризиком; 
- вибирати  доцільні  заходи  з  управління  виробничими,  маркетинговими  та

фінансовими ризиками. 



Комунікація : 
- показувати  уміння  працювати  автономно  та  в  команді,  мати  навички

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 
-  використовувати  сучасні  комп’ютерні  і  телекомунікаційні  технології  обміну  та

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності. 

-оволодіти  навичками  письмової  та  усної  професійної  комунікації  державною
мовою. 

Автономність та відповідальність . 
-прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування

нових підходів та прогнозування; 
-ініціювання  оригінальних  дослідницько-інноваційних  комплексних  проектів,

спрямованих  на  розв’язання  складних  соціально  значущих  проблем,  лідерство  та
автономність під час їх реалізації; 

-глибоке усвідомлення  та  відповідальність  за  наукове обґрунтування  стратегічних
рішень, достовірність прогнозування розвитку суспільства; 

-безперервний саморозвиток і самовдосконалення; 
-здатність  до  подальшого  навчання,  яке  значною  мірою  є  автономним  та

самостійним. 

ІV. Примірний тематичний план

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредита ЄКТС 120 годин.

№ 
з/п

Назви модулів / 
тем

Кількість годин 
(денна форма навчання)

Кількість годин 
(заочна форма навчання)
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1

Функціонування
фірм в умовах 
невизначеності 
та ризику 4 2 2 - - 7 2 2 - - - 12

2

Ризик та його 
різновиди. 
Класифікація 
ризиків 6 4 2 - - 7 2 2 - - - 12

3

Якісний та 
кількісний 
аналіз 
економічного 
ризику 4 2 2 - - 9 2 2 - - - 12

4

Методи 
кількісної 
оцінки ступеня 
ризику 8 4 4 - - 10 2 - 2 - - 16

5
Комплексна 
оцінка ризиків 8 4 4 - - 10 2 - 2 - - 15

6 Характеристика 
виробничих, 

4 2 2 - - 10 2 - 2 - - 15



маркетингових 
та фінансових 
ризиків

7

Методи 
управління 
економічними 
ризиками 8 4 4 - - 10 - - - - - 12

8

Особливості 
управління 
фінансовими 
ризиками 4 2 2 - - 9 - - - - - 12

9
Проміжний 
контроль 2 2 - - - - - - - - 2

10
Консультування
до екзамену - - - - - - - - - -

11
Підготовка до 
екзамену 0 - - - - - - - - -

Разом: 120 48 24 24 0 0 72 12 6 6 0 0 108

V. Зміст дисципліни
Тема 1. Функціонування фірм в умовах невизначеності та ризику.

Предмет,  методи  і  задачі  дисципліни.  Суттєва  характеристика  фірми.
Функціонування  фірми  в  умовах  ризику.  Внутрішнє  і  зовнішнє  середовище
господарювання.  Виробничі  засоби  підприємства.  Фінансові  засоби  підприємства.
Виробництво  продукції.  Фінансові  результати  діяльності.  Поняття  повної,  часткової
невизначеності,  повної  визначеності.  Причини  виникнення  невизначеності.  Ситуація
невизначеності  і  ситуація  ризику.  Особливості  керування  в  умовах  невизначеності.
Поняття  ризик-менеджменту  і  його  особливості  в  умовах  конкурентної  боротьби.
Стратегічне управління фірмою в умовах невизначеності.

Тема 2. Ризик та його різновиди. Класифікація ризиків
Поняття  ризику  і  його  різновиди.  Сутність  ризику  і  причини  його  виникнення.

Основні  риси  ризику.  Функції  ризику.  Класифікація  ризиків  за  належністю  до  країни
функціонування  господарського  суб'єкта,  рівнем  виникнення,  сферою  походження,
причинами  виникнення,  ступенем  обґрунтованості  прийняття  ризику,  відповідністю
припустимим  межам,  ознакою  реалізації  ризиків,  масштабами  впливу,  можливістю
прогнозування,  ступенем  впливу  на  господарські  суб'єкти.  Специфіка  управління
ризиками.

Тема 3. Якісний та кількісний аналіз економічного ризику
Крива  розподілу  імовірності  отримання  прибутку.  Крива  розподілу  ймовірностей

втрат  прибутку.  Сутність  якісного  та  кількісного  аналізу  ризиків.  Принципи  аналізу
ризиків.  Напрямки  аналізу  підприємницьких  ризиків.  Збитки,  які  виникають  в  процесі
підприємницької діяльності. Методи аналізу ступеня ризику.

Тема 4. Методи кількісної оцінки ступеня ризику
Імовірність  появи  випадкової  величини,  математичне  очікування  випадкової

величини, дисперсія,  середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації  випадкової
величини.  Характеристика  області  абсолютної  стійкості,  нормальної  стійкості,  області
нестійкого стану,  критичного  стану,  кризового  стану  підприємства  на  основі  кривої
економічного ризику. Метод Дельфі.



Тема 5. Комплексна оцінка ризиків
Визначення ключового параметру, вибір чинників впливу, програмування величини

ключового параметру. Визначення імовірності досліджуваного проекту на основі оцінок 
імовірності  проектів-аналогів.  Прогноз  очікуваних  характеристик  досліджуваного
проекту.  Визначення  можливих  втрат  підприємства  внаслідок  реалізації  комбінації
ризиків.

Тема  6. Характеристика виробничих, маркетингових та фінансових ризиків
Поняття  виробничих  ризиків.  Категорії  виробничих  ризиків.  Безпосередньо

виробничі  ризики.  Група  ризиків,  що  виникають  у  процесі  розробки  стратегії  фірми.
Постачальницькі  ризики.  Група  ризиків  порушення  планових  термінів.  Транспортні
ризики і міжнародний стандарт класифікації транспортних ризиків. 

Поняття  маркетингового  (реалізаційного)  ризику.  Безпосередньо  збутові  ризики.
Ризики: недостатньої сегментації  ринків збуту; помилково обраного цільового сегмента
ринку;  помилкового  вибору  стратегії  продажу;  неправильної  організації  й  одержання
неадекватних  результатів  маркетингових  досліджень;  помилкового  ціноутворення;
невдалої  організації  мережі  збуту  і  системи  просування  товару.  Ризики  взаємодії  з
контрагентами  і  партнерами  в  процесі  організації  продажу  продукції  (послуг).  Ризики
непередбаченої конкуренції. 

Поняття фінансових ризиків. Ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей:
валютні, інфляційні, дефляційні. Ризики непередбачених витрат і перевищення витрат на
виробництво. Ризики  незабезпечення  господарської  діяльності  необхідним
фінансуванням.

Тема  7. Методи управління економічними ризиками
Принципи  управління  ризиками.  Система  управління  ризиками.  Основи  

профілактики  ризиків:  диверсифікація  та  лімітування.  Самострахування,  як  метод
зниження рівня ризиків. Страхування ризику. Інформація в системі управління ризиками.

Тема  8. Особливості управління фінансовими ризиками
Ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики): вкладення коштів у

виробничу  і  невиробничу  сфери  економки;  діяльності  фірми  на  фінансовому  ринку.  
Комплексне  управління  довгостроковими  інвестиціями  та  оборотним  капіталом
підприємства. Економічна рентабельність активів підприємства.  Антикризове управління
фінансами підприємства. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства.

5.2. Тематика семінарських занять.
Тема 1. Функціонування фірм в умовах невизначеності та ризику.
Тема 2. Ризик та його різновиди. Класифікація ризиків.
Тема 3. Якісний та кількісний аналіз економічного ризику.
Тема 4. Методи кількісної оцінки ступеня ризику.
Тема 5. Комплексна оцінка ризиків.
Тема  6. Характеристика виробничих, маркетингових та фінансових ризиків.
Тема  7. Методи управління економічними ризиками.
Тема  8. Особливості управління фінансовими ризиками.

5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу

у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза
межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид
самостійної  роботи  фіксується  в  академічному  журналі  окремою  графою.



Результативність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до
«5» і фіксується в академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової,
ще й вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу
дисципліни.  Вибіркова  складова  передбачає  виконання  завдань,  які  студент  вибирає  з
метою підвищення свого професійного рівня, особистого рейтингу. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни  «Підприємницькі ризики та управління ними»
становить 72 год. (108 год.).

Основні  види  самостійної  роботи,  які  запропоновані  студентам  для  засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Підприємницькі ризики та управління ними»:

 опрацювання  теоретичних  основ  прослуханого  лекційного  матеріалу  з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;

 підготовка до семінарських занять; 
 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;
  пошукова робота з електронними джерелами;
 підготовка і написання рефератів;
 підготовка студентів  до проведення поміжного (модульного)  контролю та

заліку.

Розподіл годин на виконання СРС
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання
1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 15
2. Підготовка до семінарських занять 10 16
3. Підготовка  до  модульного  (проміжного)

контролю
2 2

4. Опрацювання  тем,  винесених  на  самостійну
підготовку,  в  тому  числі  конспектування  за
заданим планом

10 15

5. Підготовка рефератів (доповідей) 10 15
6 Участь  у  науково-дослідній  роботі

(теоретичне дослідження, експериментування,
написання тез, статей, виступ з доповіддю на
студентській конференції та ін.)

10 15

7 Проходження  курсів  на  платформах  ЕdEra,
Prometheus

10 15

8 Вирішення  управлінських  ситуацій  та
виконання тестових завдань

10 15

9 Загалом 72 108

Тематика індивідуальних (групових) завдань:
Індивідуальне  завдання  є  обов’язковим  для  виконання  та  передбачає  написання

реферату  на  одну  із  запропонованих  тем.  Разом  з  тим  у  здобувач  освіти  може
запропонувати свою тему у відповідності  до особистих науково-дослідних інтересів  та
погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів
протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra, Prometheus.

Зарахування  відбувається  за  наявності  сертифікату  про  успішне  проходження
курсу.



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1.  Форми  поточного  контролю:  усне  опитування,  перевірка  завдань

індивідуальної самостійної роботи.
6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
6.4. Засоби  діагностики  результатів  навчання:  подано  у  силабусі  навчальної

дисципліни.
6.5. Критерії  оцінювання результатів  навчання:  подано у силабусі  навчальної

дисципліни.

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Ноутбук, проєктор

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Основні джерела
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VІІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__ / 20__ н.р.1

1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 
кафедри на початку навчального року

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.quantummagazine.com/
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