
СИЛАБУСНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Управління підприємницькими ризиками та кризами 
 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий). 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування . 

Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Освітня програма – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність . 

Статус дисципліни – обов’язкова. 
Викладач:д.е.н., професор Щербак Валерія Геннадіївна, професор кафедри підприємництва 

та бізнесу. 

1. Анотація курсу: 
Семестр 3. 

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 120 з них: лекції – 20 год. ,  практичні – 10 год., 

самостійна робота – 90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу –  формування у здобувачів системи знань про найбільш важливі аспекти ризик-

менеджменту в підприємницькій діяльності, оволодіння методами аналізу кількісної, якісної 

та комплексної оцінки ризиків; ознак та причин виникнення кризових ситуацій та ризику; 

інтегративної оцінки факторів ризику та навичок антикризового управління. 

Результати навчання дисципліни: 

знати: зміст і види ризиків; прийоми хеджування підприємницького ризику; основні 

поняття, функції, задачі; цілі і принципи антикризового управління; причини виникнення 

кризи; 

вміти: визначати величину підприємницького ризику; застосовувати в використовувати 

ключові прийоми антикризового управління на практиці;  

володіти навичками: проведення аналізу, оцінки, зниження ризику; використання основних 

правил та стратегій ризик-менеджменту; прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та 

їхнього впливу на результати діяльності підприємства; 

здатен продемонструвати: володіння методами визначення ймовірності настання події; 

визначення ступеня ризику; оцінки підприємницького ризику; визначення основних 

напрямів запобігання, подолання та мінімізації наслідків кризових явищ на підприємстві. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити) підприємництво: розвиток та 

оцінювання, міжнародний бізнес, міжнародні стратегії розвитку бізнесу, розвиток 

інтегрованих бізнес-структур в підприємництві. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Сутність, зміст, види і методи оцінки ризиків. Тема 2. Система 

управління підприємницьким ризиком. Тема 3. Страхування (хеджування) – основний 

прийом ризик-менеджменту. Тема 4. Кризи підприємства та завдання антикризового 

управління. Тема 5. Методи та прийоми антикризового менеджменту. 

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр  3). 

Засоби діагностики успішності навчання: виконання індивідуальної роботи (індивідуальні 

науково-дослідні роботи аспірантів, наукова стаття), презентація та захист науково-

дослідних робіт, питання до модульного контролю.  

Мова навчання: українська . 

 

2. Оцінювання  
Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
ІНДЗ 

(наукова 

стаття) 
Екзамен  Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 М1 Т4 Т5 М2 

12 12 12 5 12 12 5 20 10 100 
 
 
 
 
 
 
  



Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Усього 

Виступ на практичному занятті 6 6 6 6 6 30 

Індивідуальні завдання (творчі роботи, вправи) 6 6 6 6 6 30 

Поточний (модульний) контроль 5 5 10 

ІНДЗ - наукова стаття 20 

Екзамен 10 

Всього з дисципліни 100 
 
Критерії оцінювання екзамену. 

Екзамен проводиться у вигляді тестування та оцінюється від 0 до 10 балів. 

Загальна кількість тестових питань -20 . 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів . 

Максимальна оцінка складає 10 балів . 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку/ 

Оцінка 
в балах 

Оцінка 
за 

шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання  
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

3. Політика курсу: 
3.1 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачем, а саме: 
- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 
програмою даної навчальної дисципліни; 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
3.2. Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно виконати індивідуальну 
роботу (наукова стаття) і тестовий контроль. 
3.3.В разі несвоєчасного виконання робіт здобувачем, він направляється на перездачу. 
3.4.Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 

  з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) – робота оцінюється відповідно 
до рівня виконання; 

  без поважних причин – робота оцінюється за мінімальними балами. 
3.5. При виявленні плагіату робота повертається здобувачу на доопрацювання і потім 
повторно оцінюється за мінімальними балами. 
3.6. У випадку пропуску занять : 
- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність), здобувач здає завдання і роботи 
протягом семестру або в кінці семестру; 
- без поважних причин, здобувач направляється на перездачу. 
3.7. Здобувач має право на оскарження оцінювання і захист прав та інтересів через 
забезпечення уникнення суб’єктивності та уникнення суперечностей в процесах оцінювання 
результатів навчання. В оскарженні відмовляють у випадках відсутності на екзамені без 
поважної причини. 


