
 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  

«_Економічні і фінансові ризики_» 

 

Ступінь вищої освіти - Бакалавр 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітня програма «____________________________________» 

Рік навчання ___4_____, семестр ___7______ 

Форма навчання __денна___________(денна, заочна) 

Кількість кредитів ЄКТС____4____ 

Мова викладання українська______(українська, англійська, 

німецька) 

_______________________  

Лектор курсу Доцент Мірзоєва Тетяна Володимирівна ____________________ 

Контактна інформація 

лектора (e-mail) 

_______________________________________________________ 

mirzoeva2018@ukr.net____________________________________ 

Сторінка курсу в eLearn   

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

Метою вивчення дисципліни є опанування теоретичних і методичних  основ 

ідентифікації ризику та управління ним, набуття практичних навичок вимірювання 

ступеня ризику й вибору способу його зниження. 

  Завданням вивчення дисципліни є засвоєння практичних підходів щодо аналізу 

ризику та управління ним; оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, 

ідентифікації та оцінювання ризику. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати: - наукові підходи щодо трактування провідних економічних понять, 

"економічний ризик", "ризикова ситуація", "невизначеність", "управління ризиком", 

"ризик-позиція" і т.ін.; - класифікацію ризиків підприємницької діяльності, шляхи 

зниження та усунення ризиків; - основні принципи здійснення аналізу ризику, його 

врахування та управління ним;  

вміти: проводити аналіз ризиків, які притаманні діяльності підприємств в умовах 

ринкової економіки; - впроваджувати в практику діяльності принципи прийняття 

господарських рішень в умовах невизначеності та ризику; - оцінювати та враховувати 

ризик, управляти ним, застосовуючи відповідні способи його зниження. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. 

Економічна 

сутність та 

значення ризиків 

 

 

2/2 

Усне обговорення, робота з 

кросвордами, виконання самостійної 

роботи на предмет закріплення 

матеріалу щодо видового різноманіття 

ризиків. 

Підготовка 

реферату/доповіді/презе

нтації з теми: 

- за умови повного 

висвітлення сутності 

питання (проблеми) –  

5 балів; 

- за умови, що питання 

(проблему) розкрито 

неповністю –  

3-4 бали; 

Активна участь студента 

Тема 2.  
Якісне та кількісне 

оцінювання 

підприємницьких 

ризиків 

 

 

2/2 

Усне обговорення, виконання 

ситуаційних завдань, дидактичні ігри, 

письмова робота на закріплення 

матеріалу. 

Тема 3.  

Ризик та елементи 
 

 

Написання тестів, усне обговорення, 

робота з кросвордами, розв’язок задач 



теорії корисності 1/1 щодо аналізу максимізації корисності, 

аналізу граничної корисності, 

визначення оптимального вибору 

споживача, тощо 

в обговоренні питання 

(проблеми) –  

4-5 балів. 

Виконання практичних 

завдань (розв’язування 

задач): 

 - правильний розв’язок 

задачі, коректна 

інтерпретація та опис 

одержаних результатів, 

формулювання 

ґрунтовних висновків – 

5 балів; 

 - наявність у 

розрахунках незначних 

арифметичних помилок 

за умови правильного 

алгоритму розв’язку – 4 

бали;  

 - наявність 

арифметичних помилок 

і/або дотримання 

правильного алгоритму 

розв’язку – 3 бали; 

 - наявність грубих 

арифметичних помилок 

і/або недотримання 

правильного алгоритму 

розв’язку – 0-2бали. 

 

Тема 4.  

Методи аналізу і 

моделювання 

ризику 

 

 

2/2 

Представлення та обговорення 

презентацій за темою, розв’язок 

ситуаційних задач, різнопланові case-

study, направлені на максимально 

повне оволодіння методами аналізу й 

моделювання ризику. 

Тема 5. 
Невизначеність як 

першопричина 

ризику підприєм-

ницької діяльності 

 

2/2 

Написання тестів, усне обговорення, 

робота з кросвордами, виконання 

самостійної роботи на тему «Прояв 

невизначеності в сучасному світі 

бізнесу». 

Тема 6.  

Критерії прийняття 

рішень в умовах 

невизначеності та 

ризику 

 

 

2/2 

Розв’язок задач щодо знаходження 

оптимальних варіантів рішень в мовах 

невизначеності за допомогою 

критеріїв Лапласа, Вальда, Севіджа, 

Гурвіца, Байєса та за правилом 

максимакс і мінімакс. 

Тема 7. Управління 

ризиками 

 

2/2 

Навчальні групові дискусії, робота в 

фокус-групах із виконання 

самостійної роботи. 

Розв’язок задач. 

 

Тема 8. Мінімізація 

економічних 

ризиків 

2/2 Вирішення ситуаційних завдань, 

навчальні групові дискусії, робота з 

кросвордами, розв’язок задач. 

Всього за 1 семестр 30 

Екзамен    6  

Всього за курс 36 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно незараховано 

 
 


