
Дисципліна Підприємницькі ризики 

Рівень ВО перший (бакалавр) 

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредитів 

Мова викладання  українська 

Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Підприємницькі ризики» ґрунтується на досягнутих 

студентами компетентностях з дисциплін «Підприємницька діяльність», 

«Економіка торгівлі», «Електронна комерція», «Економічний аналіз», а 

вона забезпечує вивчення дисциплін «Стратегія і розвиток бізнесу», 

«Організація торгівлі», «Гроші і кредит». 

Що буде вивчатися Дисципліна спрямована на оволодіння знаннями щодо теоретичної та 

практичної підготовки студентів з питань виявлення «слабких місць» 

управлінських рішень та сфери ризику в господарській діяльності; 

використання методів вимірювання підприємницьких ризиків; 

проведення  ідентифікації підприємницьких ризиків; формування 

стратегії переходу від ситуації невизначеності до ситуації ризику; 

засвоєння основних способів та методів оцінки й оптимізації 

підприємницького ризику; вивчення основ стратегії менеджмент-ризику. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути навичок самостійної роботи 

з основ ідентифікації ризику та управління ним, набути практичних 

навичок вимірювання ступеня підприємницького ризику та вибору 

способу його зниження. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання: Використовувати базові знання з 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного 

мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою 

сучасних методів. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати 

його на практиці. Вміти вирішувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх впливів. Знати основи обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності. Знати основи 

бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів 

діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з 

урахуванням ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. ЗК11. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

СК1. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами. СК7. Здатність 

аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-



трудових відносин. СК8. Здатність прогнозувати на основі стандартних 

теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК12. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

СК13. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна програма, робоча програма навчальної дисципліни, конспекти 

лекцій, навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


