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Інформація про курс

Навчальна дисципліна «Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі» розроблена відповідно до
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за
спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" для аспірантів 2 року навчання і охоплює
собою вивчення ризиків підприємницьких структур в глобальному просторі, розвиток загальних і фахових
компетентностей для здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування,
науково-педагогічної діяльності, а також вміння розв’язувати комплексні ризикові ситуації, що виникають у
глобальному просторі підприємницьких структур, формувати ефективне спілкування, організовувати командну

взаємодію, будувати власну кар’єру та бути керівником чи консультантом підприємств, установ та інших
підприємницьких структур.
Коротка анотація курсу

Навчальна дисципліна «Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі» є вибірковою дисципліною
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за
спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", яка викладається в четвертому семестрі 2
року навчання в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитною Трансферною Системою ECTS).
Ідейна спрямованість курсу – формування умінь та навиків виявлення ризиків підприємницьких структур в
глобальному просторі задля забезпечення їх ефективної конкурентоспроможної діяльності на ринку.

Мета та цілі курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі» є
формування системи теоретичних знань, умінь та практичних навичок про існуючі ризики підприємницьких
структур в сучасних умовах господарювання, їх аналіз, оцінювання і управління ними в динамічному
середовищі задля забезпечення конкурентоспроможності підприємницьких структур в глобальному просторі.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- засвоєння основних положень щодо ризиків підприємницьких структур в глобальному прості;
- вивчення інструментарію виявлення, врахування ризиків підприємницьких структур в глобальному прості та
методів інтегрованого управління ними;
- оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику, використовуючи
певні методи вимірювання ризиків;
- набуття практичних навичок для вирішення конкретних ризикових ситуацій, що в подальшому стане цінним
інструментом під час виконання дисертаційних робіт.
Особлива увага при вивченні курсу «Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі» приділяється
пізнанню природи ризику підприємницьких структур в глобальному просторі, управління ризиками та
вироблення заходів розвитку конкурентоспроможних підприємницьких структур в сучасному глобальному
просторі.
Предметом курсу: ризики, з якими зустрічаються підприємницькі структури в умовах глобалізації та
інструменти інтегрованого управління ними.
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Тривалість курсу

90 год. 3 кредити

Обсяг курсу

48 години аудиторних занять, з них 32 години лекцій, 16 годин практичних занять та 42 години самостійної
роботи.

Очікувані результати
навчання

Після завершення вивчення вибіркової дисципліни «Ризики підприємницьких структур в глобальному
просторі» аспіранти повинні знати:
- поняття "ризик" і "невизначеність", ознаки та функції ризиків;
- історію виникнення підприємницьких ризиків;
- теоретичні положення у сфері наукознавства про ризики підприємницьких структур в глобальному просторі;
- джерела ризиків підприємницьких структур в глобальному просторі;
- зміст ризиків підприємницьких структур;
- класифікацію ризиків за ключовими ознаками;
- основні методи виявлення ризику;
- сутність основних категорій ризиків підприємницьких структур;
- методичні підходи щодо аналізу та оцінювання ризиків підприємницьких структур;
- інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком;
- загальні поняття управління ризиком, мета та функції;
- засади управління ризиками підприємницьких структур;
- напрацьовувати альтернативи прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності;
- 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.
вміти:
- застосовувати одержані знання на практиці;
- обґрунтувати об’єктивну необхідність та особливості пізнання ризиків підприємницьких структур в
глобальному просторі;
- 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 за умов невизначеності
та ризиків;
- аналізувати ефективність методів управління ризиком;
- оцінювати ризики господарської діяльності підприємства;
- розробляти та обґрунтовувати ефективні рішення на альтернативній основі;
- напрацьовувати рекомендації для забезпечення ефективної діяльності підприємницьких структур в ризикових
умовах глобального простору;
- використовувати знання з ризиків підприємницьких структур для розробки методики викладання фахових
дисциплін;
- орієнтуватись в ризикових ситуаціях, пов’язаних з різними видами підприємницької діяльності;
- розпізнавати ризик та давати йому якісну та кількісну оцінку;
- якісно реагувати на ризики;
- обирати доцільні напрямки виходу з ризикових ситуацій підприємницьких структур в глобальному просторі;
- управляти ризиками та приймати рішення в умовах невизначеності;
- регулювати ступінь ризику через самострахування, диверсифікацію, компенсацію, уникнення та оптимізацію
обраних методів впливу;
- знаходити підприємливі креатині управлінські рішення в умовах ризику.
Ключові слова

Ризики, підприємницькі структури, глобальний простір, підприємництво, оцінювання ризиків, управління
підприємницькими ризиками.

Формат курсу

Очний/заочний

теми

Схема курсу «Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі» в Додатку

Підсумковий контроль,
форма

Іспит в кінці семестру / комбінований (усний, письмовий)

Пререквізити

Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з економічної теорії та інших економічних
дисциплінах, які аспіранти вивчали протягом навчання на ОКР бакалавр та магістр (макро- і мікроекономіки,
економіки підприємства, антикризового управління підприємством, стратегії підприємства, контролінг у
підприємництві, формування і використання капіталу підприємства, бізнес-планування, бізнес-діагностика,
економічне управління у бізнес-структурах, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, організація
інноваційної діяльності підприємства, управління ризиками бізнес-структур тощо) та розуміння джерел
наукової бази з підприємництва.

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу

Лекції, презентації, спільні розробки, практично-орієнтоване навчання, інтерактивні методи (демонстраційні
вправи, ситуаційні вправи, мозковий штурм, дискусії, діалогова форма набуття знань, обговорення складних
дискусійних питань і проблем, аналіз і діагностика ситуації тощо).

Необхідні обладнання

Мультимедійний пристрій, комп’ютер, дошка (фліпчарт), папір, маркери, кольорова крейда
Проектор, роздатковий матеріал, навчальні посібники, монографії, наукові публікації

Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 20 балів – Модуль
10 балів - наукова робота «Ризики розвитку малого і середнього підприємництва в сучасних умовах».
20 балів - індивідуальне завдання, яке аспіранти готують у формі наукового проєкту чи презентації. Тема
проєкту повинна відображати проблематику дисертаційних досліджень аспірантів.
50 балів – за іспит.

Питання до заліку чи
екзамену

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сутність ризику та причини його виникнення.
Теорії та вчені, які вивчали питання ризиків.
Основні ідеї праць Р. Кантильона, Адама Сміта, Ж.Б. Сея, Йозефа Шумпетера, Ф. Найт, Ф.А. Хайєка.
Теорії ризиків і її розвиток.
Хто є суб’єктами ризиків та, що є об’єктами ризиків в глобальному просторі.
Підприємницький ризик, його основна характеристика.
Класифікація підприємницьких ризиків.
Властивості та основна характеристика підприємницьких ризиків.

9. Ризики при впровадженні бізнес-ідей.
10. Методи вимірювання ризиків підприємницьких структур в глобальному просторі.
11. Джерела ризиків підприємницьких структур в глобальному просторі.
12. Зміст ризиків підприємницьких структур.
13. Класифікацію ризиків за ключовими ознаками.
14. Середовище формування ризиків підприємницьких структур.
15. Основні методи виявлення ризику.
16. Сутність основних категорій ризиків підприємницьких структур.
17. Методичні підходи щодо аналізу та оцінювання ризиків підприємницьких структур.
18. Інструмента я, врахування, оцінювання та управління ризиком.
19. Загальні поняття управління рій виявленн
20. ризиком, мета та функції.
21. Засади управління ризиками підприємницьких структур.
22. Впливу ризику на господарські процеси підприємства.
23. Оптимальні інструменти зниження ризику.
24. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності.
25. Ризики у бізнес-діяльності малих та великих підприємств.
26. Прийняття рішень в умовах ризику.
27. Диверсифікація як метод зниження ризику. Напрями диверсифікації.
28. Ризики транснаціональних компаній.
29. Ризики в міжнародній валютній системі.
30. Управління кредитними ризиками підприємницьких структур у міжнародній валютно-фінансовій системі.
31. Сучасні інструменти упередження ризиків підприємницьких структур в глобальних кризових ситуаціях.
32. Ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур в глобальному просторі.
33. Основні види ризиків зовнішньоекономічної діяльності.
34. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності.
35. Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД).
36. Порівняльна характеристика методів страхування та хеджування ризиків.
37. Самострахування як метод управління ризиками.
38. Глобальні виклики XXI століття: тенденції та ризики в умовах інформаційної економіки.
39. Значення невизначеності під час прийняття управлінських рішень у діяльності малих підприємств.
40. Використання міжнародних стандартів в управлінні ризиками підприємницьких структур.
41. Міжнародні стандарти ризик-менеджменту.

42. Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації.

Опитування

Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.
ДОДАТОК
Схема курсу «Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі»

Тиж. /
дата /
год.

Тиж. 1.
2 акад.
год.

Тиж. 2.
2 акад.
год.

Тема, план, короткі тези

Тема 1. Сутність ризику та джерела його
виникнення
- Ринок і ризик. Поняття невизначеність і
ризик.
- Еволюція поглядів на феномен ризику.
- Ризик як економічна категорія. Теорії ризику.
- Джерела виникнення ризику.
- Сторони та функції ризику.
- Ознаки та причини ризиків.
Тема 2. Класифікація ризиків
- Класифікація системи ризиків.
- Характеристика окремих видів ризику.
- Основні властивості ризиків.

Тиж. 3.- Тема 3. Ризики підприємницької діяльності
4.
- Ентимологія підприємницького ризику.
- Основні ідеї праць Р. Кантильона, Адама
4 акад. Сміта, Ж.Б. Сея, Френсіса Уокера, Йозефа
год.
Шумпетера, Ф. Найт, Ф.А. Хайєка.
- Середовище формування ризиків
підприємницьких структур.

Форма діяльності
(заняття)* *лекція,
самостійна,
дискусія, групова
робота)
Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
практична робота (1
акад. год.) дискусія,
групова робота

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.)
групова робота
Лекція (4 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (2 акад. год.)
групова робота,
мозковий штурм

Матеріали

Література.
*** Ресурси
в Інтернеті

Завдання, год

Термін
виконан
ня

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 1-4, 6, 9,
12, 16, 26;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
13, 14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3 год.
Індивідуальне
завдання

Тиж. 1.

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 1-4, 6, 9,
12, 16;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
13, 14.
БЛ. 1-4, 8, 9,
10, 11, 13,
16, 15, 26;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
12, 13, 14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.
Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 2.

Презентація,
навчальнометодичні
матеріали

Тиж.3-4.

Тиж. 5.
2 акад.
год.

Тиж. 6.
2 акад.
год.

Тиж. 7.
2 акад.
год.

Тиж. 8.
2 акад.
год.

- Структура середовища формування ризиків.
- Ризики при впровадженні бізнес-ідей.
Тема 4. Організаційно-правові форми
функціонування підприємницьких структур
- Сутність організаційно-правових форм
господарювання та місце в них підприємницької
діяльності.
- Підприємства та їх різновиди.
- Транснаціональні компанії.
Тема 5. Ризики підприємницьких структур в
умовах глобалізації
- Глобальні виклики XXI століття: тенденції та
ризики в умовах інформаційної економіки.
- Функції підприємництва в ризиковому
глобальному просторі глобалізації.
- Визначити глобальні ризики світового
простору, спричинені Четвертою промисловою
революцією, та тенденції, що їм сприяють.
- Ризики транснаціональних компаній.
Тема 6. Кількісні методи оцінки ризиків
підприємницьких структур
- Сутність кількісного оцінювання ризиків.
- Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня
ризику.
- Ризик в абсолютному вираженні. Міра ризику.
- Ризик у відносному вираженні. Коефіцієнт
чутливості β.
- Методика прийняття рішень (вибору) на
основі результатів статистичної оцінки.
Тема 7. Якісне оцінювання підприємницьких
ризиків
- Сутність якісного оцінювання ризиків.
- Методологія аналізу та оцінки ризику.
- Показники оцінки економічного ризику.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
практична робота (1
акад. год.)

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 5, 6, 19;
ДЛ. 1-3;
ІР. 1, 2, 3, 48, 12.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 5.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.),
групова робота,
мозковий штурм

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 1, 4, 5,
7, 8, 10, 11,
15, 17, 18,
19, 20, 21,
22;
ДЛ. 1, 3;
ІР. 1-4, 6, 7,
8, 12, 13,
14.

Індивідуальне
завдання
Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж.6.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.),
групова робота,
мозковий штурм

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 1-4, 8,
11, 12, 17,
20, 24;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
13, 14.

Індивідуальне
завдання
Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 7.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.),
групова робота

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 1-4, 8,
11, 12, 17,
20, 24;
ДЛ. 4, 5;

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 8.

- Сутність і групування якісних методів
оцінювання ризику.
- Метод мозкового штурму. Методи
експертних оцінок.
- Методи асоціацій та аналогій. Метод Дельфі.
Тиж. 9.- Тема 8. Управління ризиками
10
підприємницьких структур
4 акад. - Сутність, зміст та призначення управління
год.
ризиками. Принципи управління ризиками.
- Точка беззбитковості і ризик, дерево рішень в
управлінні ризиком виробничої
(підприємницької) діяльності.
- Виробничий (операційний) важіль, його
сутність та зв’язок з підприємницьким
ризиком.
- Диверсифікація як метод зниження ризику.
Напрями диверсифікації.
- Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків.
Тиж.
Тема 9. Ризики розвитку малого і середнього
11.
підприємництва та забезпечення його
конкурентоспроможності в глобальному
2 акад. просторі
год.
- Особливості середовища розвитку малого і
середнього підприємництва.
- Значення невизначеності під час прийняття
управлінських рішень у бізнес-діяльності малих
та середніх підприємств.
- Ризики при впровадженні бізнес-ідей малих
підприємств.
- Формування чесного конкурентного
середовища, його інституціональне
забезпечення.

ІР. 3, 9, 11,
13, 14.

Лекція (4 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.)
групова робота,
мозковий штурм.

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 2, 4, 11,
13, 17, 18,
22, 25;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
12, 13, 14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 910.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, групова
робота, практична
робота (2 акад. год.),
мозковий штурм.
Круглий стіл.

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 4, 5, 7,
10, 11, 13,
17, 18, 19,
20, 21, 24;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 1-3, 4-8,
9, 11, 12, 13,
14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 11.

Тиж.
12.
2 акад.
год.

Тиж.
13.
2 акад.
год.

Тиж.
14.
2 акад.
год.

- Передумови становлення та розвитку
конкурентоспроможних підприємницьких
структур в сучасному глобальному просторі.
- Стратегія забезпечення
конкурентоспроможності малих підприємств в
умовах глобалізації.
Тема 10. Управління валютними ризиками
- Сутність поняття валютні ризики, їх види та
особливості.
- Ризики в міжнародній валютній системі.
- Управління кредитними ризиками
підприємницьких структур у міжнародній
валютно-фінансовій системі.
- Конкурентоспроможність підприємницьких
структур при довгостроковому кредитуванні.
Тема 11. Ризики зовнішньоекономічної
діяльності підприємницьких структур в
глобальному просторі
- Основні види ризиків зовнішньоекономічної
діяльності.
- Політичні ризики. Ризики, пов’язані з процесом
митного оформлення.
- Ризики, пов’язані з основними положеннями
зовнішньоекономічного контракту.
- Ризик вибору і надійності партнера.
- Ризики реалізації.
Тема 12. Управління ризиками в
зовнішньоекономічній діяльності
- Хеджування за допомогою форвардних і
ф’ючерсних контрактів.
- Хеджування за допомогою своп угод.
- Страхування ризиків у ЗЕД.
- Порівняльна характеристика методів
страхування та хеджування ризиків.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.),
групова робота,
мозковий штурм.

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 2, 8, 12,
13, 18, 20,
21;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
12, 13, 14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 12.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.)
групова робота,
мозковий штурм.

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 5, 6, 14,
16, 17, 18,
19, 20;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
12, 13, 14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 13.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.)
групова робота.

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. , 6, 14,
16, 17, 18,
19, 20, 21;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
13, 14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 14.

Тиж.
15.
2 акад.
год.

Тиж.
16.
2 акад.
год.

- Самострахування як метод управління
ризиками.
Тема 13. Методи вимірювання ризиків та
особливості їх зниження
- Основні прийоми зниження ступеню ризик.
- Типи і види контрактів.
- Страхування, його сутність, види.
- Хеджування як форма страхування валютних
та цінових ризиків.
- Методи формування резервів. Лімітування,
його сутність, сфера застосування.
Тема 14. Використання міжнародних
стандартів в управлінні ризиками
підприємницьких структур
- Сучасні інструменти упередження ризиків
підприємницьких структур в глобальних
кризових ситуаціях.
- Поняття міжнародний стандарт ризиків.
- Міжнародні стандарти ризик-менеджменту.
- Уніфікований міжнародний стандарт ризикменеджменту як відповідь на виклики
глобалізації.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.)
групова робота.

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 1-4, 8,
11, 12, 17,
20, 24;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
13, 14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 15.

Лекція (2 акад. год.),
самостійна робота,
дискусія, практична
робота (1 акад. год.),
групова робота.

Презентація
навчальнометодичні
матеріали

БЛ. 7, 9, 18,
20, 21, 24,
25;
ДЛ. 4, 5;
ІР. 3, 9, 11,
12, 13, 14.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3год.

Тиж. 16.

42 год самостійна
робота

Іспит

(32 год лекцій + 16 год
практична робота)

90год
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