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Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

ефективність засвоєння змісту дисципліни «Економічні ризики, оцінка і 

управління» ґрунтується на досягнутих студентами компетентностях з 

дисциплін «Мікро- і макро-економіка», «Економіка підприємств», 

«Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Основи економічної 

науки», «Соціальна економіка», «Менеджмент», «Фінанси 

підприємств».  

Що буде вивчатися Дисципліна спрямована на оволодіння знаннями щодо формування 

навичок комплексного підходу до закономірностей функціонування і 

розвитку підприємства в умовах ризиків, невизначеностей та загроз та 

методів їх вимірювання 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути навичок самостійної 

роботи формування у студентів сучасного економічного мислення і 

системи спеціальних знань про базові поняття щодо опанування 

теоретичних основ ідентифікації ризику та управління ним, набути 

практичних навичок вимірювання ступеня ризику та вибору способу 

його зниження. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання: Формулювати, аналізувати та 

синтезувати рішення науковопрактичних проблем на абстрактному рівні 

шляхом декомпозиції їх на складові. Збирати, обробляти та аналізувати 

статистичні дані, науковоаналітичні матеріали, необхідні для вирішення 

комплексних економічних завдань. Обґрунтовувати рішення в умовах 

невизначеності, що потребують застосування нових підходів та 

економікоматематичного моделювання та прогнозування. Формулювати 

нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні 

напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні 

ресурси. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання. Оцінювати можливі ризики, 

соціально-економічні наслідки управлінських рішень. Організовувати 

розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням 

інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового 

забезпечення. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові 

ідеї. ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. ЗК3. Здатність 

проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді. 

ЗК4. Здатність вести професійну комунікацію. ЗК5. Здатність до 

інноваційної діяльності. ЗК7. Здатність свідомо та соціально-

відповідально діяти на основі етичних міркувань і принципів 

академічної доброчесності. ЗК8. Здатність проводити дослідження та 

презентувати результати 

 



СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю. СК3. Здатність 

збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

завдань. СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні 

технології та економіко-математичні методи і моделі для дослідження 

економічних та соціальних процесів. СК5. Здатність розуміти ключові 

тренди соціально-економічного та демографічного розвитку. СК6. 

Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги 

наявні ресурси. СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-

економічні наслідки управлінських рішень.  

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 

Екзамен 

 

  


