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Силабус навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БІЗНЕСІ» 

 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти Другий (Магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити ЄКТС/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення є система управління 

підприємницькими ризиками та організаційно-економічний 

механізм її реалізації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування комплексу 

теоретичних знань і практичних навичок щодо управління 

підприємницькими ризиками. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни «Управління ризиками в 

бізнесі» у студентів мають бути сформовані такі предметні 

компетентності: знання інноваційних концепцій управління 

підприємницькими ризиками, методологічних засад теорії 

управління ризиками; знання закономірностей функціонування 

бізнес-структур, принципів побудови системи управління 

ризиками в бізнесі; приймати рішення вибору ефективного 

варіанта вкладення капіталу; вміння визначити значення 

імовірності настання подій і вибирати з можливих подій самої 

кращої події;   вміння визначити математичне очікування якої-

небудь події; вміння визначити величину підприємницького 

ризику за двома критеріями – середнім очікуваним значенням і 

коливанням можливого результату;  вміння виконувати кількісну 

оцінку підприємницького ризику за допомогою методів 

математичної статистики та експертної оцінки ризику; вміння 

визначати прояву (реалізацію) основних правил ризик-

менеджменту; визначати прояв основних правил у стратегії ризик-

менеджменту; вміння виконувати вибір варіанта вкладення 

капіталу в умовах невизначеної господарської ситуації.  

Формування предметних компетентностей навчальної дисципліни 

має сприяти досягненню результатів навчання, передбачених 

освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний дати студентам теоретичні знання 

та практичні навички щодо формування та реалізації системи 

управління ризиками у бізнесі, розробки ефективного методичного 

інструментарію управління підприємницькими ризиками  

Ці компетентності будуть в нагоді випускникам при 

подальшому працевлаштуванні.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

МОДУЛЬ 1: УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БІЗНЕСІ: ОЦІНКА ТА 

МЕХАНІЗМ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ . 

Тема 1. Сутність, зміст і види підприємницьких ризиків  



Тема 2. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької 

діяльності. 

Тема 3. Оцінювання та аналіз підприємницьких ризиків 

Тема 4. Система управління підприємницьким ризиком  

Тема 5. Методи і моделі зниження ризику в бізнесі 

Тема 6. Кількісний аналіз проектних ризиків і можливості 

комп’ютерного моделювання 

Тема 7. Оцінка ефективності управління ризиками в бізнесі 

Тема 8. Формування стратегії ризик-менеджменту  

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання:  
Традиційні методи:– методи усного контролю: усне 

опитування; диспут (групова дискусія); моделювання та аналіз 

ситуаційних завдань; підготовка усних доповідей; колоквіум, 

диференційний залік; – методи письмового контролю: розв’язання 

тестових завдань, практичних завдань і задач; підготовка та захист 

рефератів за ініціативою студента; контрольні роботи. 

Інноваційні методи: ділові або рольові ігри; аналіз і захист 

кейсів; рейтингування освітніх досягнень студентів. 

Методи самоконтролю: самооцінка студента за питаннями 

для самоконтролю. 

Форми навчання: денна та заочна 

Пререквізити Курс базується на знаннях таких дисциплін, як: «Основи 

менеджменту», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів» 

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: 

"Управлінське консультування», «Економічна безпека 

підприємств», «Управління конкурентоспроможністю 

підприємств», «Управління діяльністю інтегрованих бізнес-

структур» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.414, 2.218 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до Інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 ТЕРЕЩЕНКО ЕЛЕОНОРА ЮРІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-

ekonomiki/sklad-kafedri-ekonomiki-ta-biznes-tekhnologij/403-tereshchenko-

eleonora-juriivna 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012

609 

Тел.: (044)206-74-98 

E-mail: eleonora.tershchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.419/1 

mailto:eleonora.tershchenko@npp.nau.edu.ua


Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Даний  курс відіграє важливу роль у підготовці 

кваліфікованого персоналу з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, який відповідає сучасним умовам і нагальним потребам 

розвитку української економіки. Фахівці в даній сфері можуть 

самостійно оцінювати ризики в бізнесі та приймати ефективні 

управлінські рішення щодо їх мінімізації 

Лінк на дисципліну  

 


