
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Підприємницькі ризики; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Красовська Ю.В., к.е.н., доцент 

кафедри економіки підприємства 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

♦ знати поняття підприємницького ризику, основні причини його виникнення, види ризику, 

систему кількісних оцінок підприємницького ризику, мати уяву про моделювання та оптимізацію 

ризику, знати показники ризику і методи його оцінки; 

♦ вміти оцінити ступінь ризику, розрахувати його величину, виконати оцінку інвестиційного 

проекту з урахуванням ризику, запропонувати способи зниження підприємницького ризику та 

зробити обґрунтування заходів по мінімізації ризику для підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Статистика, Вища математика, 

Теорія ймовірностей, Макроекономіка, Мікроекономіка, Економіка підприємства;       
12. Зміст курсу: Тема 1. Теоретичні аспекти прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. 

Тема 2. Ризик у підприємницькій діяльності. Тема 3. Система кількісних та якісних оцінок ризику. 

Тема 4. Методи оцінки підприємницького ризику. Тема 5. Моделювання та оптимізація ризику. 

Тема 6. Ризик та системні властивості економічних рішень. Тема 7. Основні принципи управління 

ризиком інвестування. Тема 8. Способи зниження підприємницького ризику. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І.. Ризикологія в економіці та підприємництві К.: КНЕУ, 

2004. 480 с. 

2. Гуменюк В.Я., Міщук Г.Ю., Олійник О.О. Управління ризиками:Навч. посібник 

Рівне:НУВГП,2010. 158 с. 

3. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання:Навч. посібник. Київ:ЦНЛ,2006.  

312с. 

4. Красовська Ю.В., Красовський В.Р. Економічний ризик і методи його вимірювання: 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне:НУВГП,2007. 112с. 

5. Матвійчук А.В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія.  

Вінниця:УНІВЕРСУМ,2005.  205 с.  

 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 4 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання індивідуальних завдань. 

    

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Кушнір Н.Б.. к.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Entrepreneurial risks; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Krasovska Y.V., candidate of 

economic sciences (Ph. D.), associate professor of departments of economy of enterprise  

9. Results of studies:: after the study of discipline a student must be able: 

• to know the concept of entrepreneurial risk, the main causes of its occurrence, types of risk, the system of 

quantitative assessments of entrepreneurial risk, to have an idea of modelling and optimization of risk, to 

know the risk indicators and methods of its assessment; 

•  to estimate the degree of risk, calculate its magnitude, perform the assessment of the investment project 

in the light of risk, propose ways to reduce entrepreneurial risk and to justify measures to minimize risk for 

the enterprise. 

10. Forms of organizing classes: lesson, independent work, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Introduction to speciality, Statistics, Higher mathematics, Probability theory, Macroeconomics, 

Microeconomics, Enterprise Economics; 

12. Course contents: Topic 1. Theoretical aspects of decision making under uncertainty and risk. Topic 2. 

Risk in business. Topic 3. The system of quantitative and qualitative risk assessments. Topic 4. Business 

risk assessment methods. Topic 5. Risk modelling and optimization. Topic 6. Risk and systemic 

properties of economic decisions. Topic 7. Basic principles of investment risk management. Topic 8. 

Ways to reduce business risk. 

13. Recommended educational editions:  
1. Vitlinsky VV, Velikoivanenko GI. Riskology in Economics and Entrepreneurship K .: KNEU, 2004. 480 

p. [in Ukrainian] 

2. Humeniuk V.Ya., Mishchuk G.Yu., Oliinyk O.O. Risk Management: Educ. manual Exactly: NUSPD, 

2010. 158 p. [in Ukrainian] 

3. Donetsk LI Economic risks and methods of their measurement: Educ. manual. Kyiv: CNL, 2006. 312 p. 

[in Ukrainian] 

4. Krasovskaya YV, Krasovsky VR Economic risk and its measurement methods: An interactive set of 

educational and methodological support. Exactly: NSWGP, 2007. 112 p. [in Ukrainian] 

5. Matviychuk AV Economic risks in investment activity: Monograph. Vinnitsa: UNIVERSUM, 2005. 205p. 

[in Ukrainian] 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours practical employments, 60 hours independent work. Together – 90 hours  Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introductions of methods of keys, individual 

and group research tasks, uses of multimedia facilities. 

15. Forms and assessment criteria: 
An evaluation is carried out after by a 100-ball by a scale.    

 Final control: a test is at the end of 4 semesters.   

 Current control (100 marks): testing, questioning, implementation of individual tasks. 

   16. Language of teaching:  Ukrainian . 

 
Head of the economy of enterprise department                        Kushnir N.B. 

       Сandidate of economic sciences (Ph. D.), professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


