
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: _    «Управління ризиками бізнес-структур» ____            Семестр: ___3___ 

 

Спеціальність (спеціалізація): __076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 
 загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); 

аудиторні години - __32___ (лекції - __16_ , практичні - _16__ , семінарські - ___,  

  лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: Навчальна дисципліна «Управління ризиками бізнес-структур» 

полягає у формуванні системи теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з питань 

підприємницьких ризиків за для управління ними в глобалізаційних умовах розвитку ринкової 

економіки.  

Завдання дисципліни – оволодіння сучасними теоретичними знаннями, методичним інструментарієм 

та практичними навичками з визначення, розпізнання, оцінки та ефективного управління ризиками 

підприємств у сучасних умовах господарювання. Дисципліна передбачає засвоєння практичних 

навичок, знань з питань раціонального прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 

невизначеності,  вироблення креативних управлінських рішень на основі пошуку, оброблення та 

аналізі інформації зовнішнього і внутрішнього середовищ; набуття професійних компетентностей 

щодо напрацювання альтернатив, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для 

вільного володіння сучасними методиками ідентифікації, оцінювання та управління ризиками, а 

також організації ефективних управлінських рішень у підприємництві, торгівлі та біржовій 

діяльності.  

 

Результати навчання: 

 знати:  

- поняття "ризик" і "невизначеність", історію виникнення теорії ризиків і її розвиток;  

- класифікувати види ризиків за причинами їх виникнення, підбирати методи кількісної оцінки, 

прийнятні для кожного з видів; 

- напрацювати альтернативи прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності; 

- фактори і показники оцінки ризикових ситуацій у бізнесі, прийоми і методи аналізу ризиків; 

- врахувати позитивний ефект впливу ризику на господарські процеси підприємства; 

- приймати рішення щодо управління ризиком конкретного підприємства та його структурних 

підрозділів; 

- обирати оптимальні інструменти зниження ризику; 

- виробляти та раціонально приймати управлінські рішення в умовах ризику та невизначеності; 

- будувати інтегровані організаційні структури управління ризиком на сучасних підприємствах та їх 

оптимізація; 

- ефективно управляти діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва;  

- інтерпретувати та критично оцінювати результати досліджень з метою прийняття оптимальних 

управлінських рішень; 

- застосовувати методичні підходи щодо здобуття підприємством конкурентних переваг за рахунок 

прийняття ризику. 

 

 вміти: 

- застосовувати кількісні та якісні методи аналізу ризиків в залежності від конкретної ситуації;  

- проводити збір, систематизацію інформації про діяльність підприємств; 

- виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення; 

- здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику; 

- використовувати методи обробки, узагальнення та аналізу отриманої інформації для прийняття 

управлінських рішень;  



- вирішувати проблемні питання і нестандартні ситуації у підприємницькій діяльності в умовах 

невизначеності та ризиків; 

- оцінювати ризики господарської діяльності підприємства; 

- розробляти та обґрунтовувати ефективні рішення на альтернативній основі; 

- застосовувати  стратегічний  аналіз та прогнозування показників ризику при розробці та реалізації 

стратегії розвитку підприємства; 

- виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у 

сфері підприємництва; 

- управляти ризиками; 

- регулювати ступінь ризику через самострахування, диверсифікацію, компенсацію, уникнення та 

оптимізації обраних методів впливу. 

 

 

Форма  звітності:_________іспит______________________ 
                                                                          (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 


