
АНОТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
„УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 

- кваліфікація – доктор філософії 

- спеціальність -076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Характеристика дисципліни 

 

Навчальна дисципліна „Управління ризиками підприємницької діяльності” входить 

до  дисциплін вільного вибору аспіранта, з циклу професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни – формування знань і навичок стосовно теоретико-

методологічних основ оцінки ступеню невизначеності та ризиків підприємницької 

діяльності. 

В  результаті вивчення дисципліни аспірант повинен знати:  

 суттєву характеристику   організацій, підприємств та фірм різних форм власності, а 

також особливості їх функціонування в умовах невизначеності та ризику; 

 сучасні принципи й підходи, методи й моделі розробки, обґрунтування та 

прийняття господарських рішень з урахуванням ризиків; 

 фактори, що впливають на підвищення або зниження рівня ризику; 

 методи аналізу ризику, можливість їх використання, показники, що характеризують 

економічний ризик; 

 теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання підприємницьких 

ризиків; 

          вміти: 

 обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 

невизначеності та ризику; 

 аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень з урахуванням 

ризиків; 

 здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи 

комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; 

 визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві. 

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки оцінок за результатами 

екзамену. 

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти екзаменаційних тестових 

завдань. 

 

Зміст дисципліни 

 

Лекційний  курс – 24 год 

 

№ 

тем 

Назва розділу/теми та її зміст Тривалість 

(год) 

1 Невизначеність як першопричина ризику підприємницької 

діяльності 

Сутність та основні причини виникнення невизначеності. 

Різновиди визначень поняття «невизначеність». Причини і фактори 

виникнення невизначеності. Класифікація видів невизначеності: 

людська, технічна , соціальна. Класифікація видів невизначеності за 

класифікаційними ознаками факторів. Невизначеність: цільова та 

імовірнісна, статистична і нестатистична (в залежності від засобів 

визначення ймовірності), стохастична, природна, апріорна, за місцем 

4 



виникнення. 

2 Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття рішень. 

 Ризик у діяльності суб’єкта господарювання. Сутнісна 

характеристика ризику. Ризик як економічна категорія. Різноманітні 

способи класифікації ризиків за певними класифікаційними ознаками. 

Ризик і невизначеність. Основні риси підприємницького ризику. 

Чинники впливу на ступінь ризику. Функції ризику в підприємницькій 

діяльності. 

4 

3 Якісне оцінювання підприємницьких ризиків  

Мета якісного аналізу. Визначення чинників і зон ризику та 

ідентифікації можливих ризиків. Класифікація зон ризику та критерії їх 

розмежування. Характеристика основних зон ризику. 

     

4 Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків  
Основні параметри оцінювання ступеня ризику: ймовірність появи 

втрат (ймовірність реалізації ризику); величина втрат (розмір можливого 

збитку). Абсолютні величини (дисперсія, середньоквадратичне 

відхилення, семіваріація, семіквадратичне відхилення); відносні 

величини (ймовірність, коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику). Система 

показників кількісної оцінки ризику. Різноманітні методи кількісного 

оцінювання ризиків. 

4 

5 Основи ризик-менеджменту  
Сутність ризик-менеджменту. Система управління ризиками. 

Концепція прийнятного ризику. Різновиди трактувань поняття «ризик-

менеджмент». Схема ризик-менеджменту, як системи управління. 

Функції ризик-менеджменту. Характеристика процесу управління 

ризиками. Створення самостійного підрозділу, незалежного від інших 

функціональних підрозділів. 

4 

6 Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризику 

Напрями впливу на ступінь ризику. Уникнення ризику - найбільш 

розповсюджений напрям: відмова від ненадійних партнерів, 

постачальників; від ризикованих проектів. Основні методи компенсації, 

прийняття, передачі, зниження ризику. Модуль «ймовірність виникнення 

втрат/рівень збитків» для пошуку рішення щодо оптимізації ступеня 

ризику. Сукупність заходів впливу на ступінь ризику. 

4 

 

Практичні заняття – 24 год 

 

№ 

занять 

Тема заняття Тривалість 

(год) 

1 Формування оптимального плану вкладення капіталу суб’єкта 

підприємницької діяльності із урахуванням ризику  
4 

2 Оцінка ризику інноваційної діяльності підприємства 4 

3 Аналіз зовнішнього середовища суб’єкта підприємницької діяльності та 

виявлення можливостей впровадження систем ризик-менеджменту 
4 

4 Порівняльний аналіз та оцінка ефективного напрямку ризик-

самострахування 
4 

5 Розробка та оцінка економічної ефективності напрямків підвищення 

ефективності роботи суб’єкта підприємницької діяльності із 

урахуванням ризиків (ділова гра) 

8 
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