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1.  Коротка анотація до курсу: 

Економічні ризики діяльності підприємств сфери послуг включають в себе систему заходів, спрямованих на удосконалення  

управління організацією в умовах невизначеності. Удосконалення управління на основі впровадження досягнень науки висуває 

завдання курсу Економічні ризики діяльності підприємств сфери послуг й сприяє підвищенню загального рівня економічної 

обізнаності здобувачів. 

В курсі розглянуто сутність економічного ризику, його місце в системі управління організаціями, управлінські рішення  з 

питань економічних ризиків та їх попередження й методи їх оптимізації, тощо. 

Курс поєднує теоретичні основи ризикознавства і методи їх практичного використання в діяльності організацій. Таке 

поєднання теорії та практики суттєво підвищує ефективність засвоєння програмного матеріалу навчальної дисципліни. Належну 

увагу приділено висвітленню тем, що передбачені навчальною програмою.  В результаті вивчення курсу «Економічні ризики 

діяльності підприємств сфери послуг» здобувач набуває  здатності  до  формування сучасного системного мислення та комплексу 
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спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем; забезпечення здатності 

практичного застосування управлінських знань у професійній діяльності. 

Вивчення навчальної дисципліни «Економічні ризики діяльності підприємств сфери послуг» сприяє набуттю таких 

загальних  (ЗК), спеціальних (фахових) (ФК)  та академічних (К) компетентностей: 

К 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 К 22. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та 

прикладних наук. 

 К 23. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в галузі. 

 К 25. Здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) відповідно до спеціалізації.  

 АК 30. Здатність аналізувати ефективність управлінських рішень у сфері обслуговування  

Результативність та дієвість управління залежить від рівня кваліфікації виконавців роботи, їх теоретичної підготовки, 

ступеня оволодіння методикою та навичками його проведення. Знання теорії і методики ризикології є необхідним для майбутніх 

освітян, оскільки тільки при конкретних і компетентно проведених управлінських діях можливий цілеспрямований розвиток 

бізнесу. 

2.  Мета курсу:  формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь щодо теоретичних основ 

аналізу, моделювання та управління економічними ризиками діяльності підприємств сфери послуг, володіння інструментами 

забезпечення функціонування системи управління економічними ризиками діяльності підприємств сфери послуг.   

Завдання (цілі) курсу теоретична та практична підготовка здобувачів з питань: прийняття управлінських рішень щодо 

діяльності підприємств сфери послуг. 

3.  Формат навчальної дисципліни: Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної 

освіти. 

4.  Результати навчання: 

Очікувані результати навчання  Складові результатів навчання 

ПРН 07. Аналізувати та оцінювати ризики, 

проблеми у професійній діяльності й обирати 

ефективні шляхи їх вирішення 

 

ПРН 07.1: знання засобів освітньої інноватики; 

ПРН 07.2: розробляти стратегічну програму упровадження інновацій у 

навчальний процес через систему взаємопов’язаних між собою завдань, 

визначених метою інноваційного розвитку педагогічного процесу; 

ПРН 07.3: здатність розробляти тактичну програму упровадження 

інновацій у навчальний процес через систему конкретних заходів щодо 

реалізації завдань стратегічної програми 

 



Очікувані результати навчання  Складові результатів навчання 

ПРН 08. Самостійно планувати й 

організовувати власну професійну діяльність і 

діяльність здобувачів освіти і підлеглих. 

 

ПРН 08.1: уміння реалізовувати знання з педагогічної інноватики у 

процесі викладання професійно спрямованих та спеціальних 

дисциплін; 

ПРН 16. Знати основи і розуміти принципи 

функціонування технологічного обладнання та 

устаткування галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

 

ПРН 16.1: уміння розробляти карти самоаналізу інноваційної 

діяльності викладача і тих, хто навчається, за результатами навчально-

виховного процесу; 

ПРН 17. Виконувати розрахунки, що 

відносяться до сфери професійної діяльності. 

ПРН 17.1: уміння розробляти програми управління галузевою або 

освітньою структурою, визначати умови реалізації проектів 

інноваційної діяльності, подальшого освітнього маршруту в сфері 

управління; 

ПРН 19. Уміти обирати і застосовувати 

необхідне устаткування, інструменти та 

методи для вирішення типових складних 

завдань у галузі (відповідно до спеціалізації). 

 

ПРН 19.1: застосовувати знання  та розробляти програми управління 

організацій сфери обслуговування або освітньою структурою, 

визначати умови реалізації проектів інноваційної діяльності, 

подальшого освітнього маршруту в сфері управління 

ПРН 23. Розуміти соціально-економічні 

процеси, що відбуваються в Україні та світі, 

мати навички ефективного господарювання. 

 

ПРН 23.1: знання практичних проблем при реалізації технологічних 

процесів у певній галузі професійної діяльності згідно спеціалізації 

ПРН 23.2: уміння застосування сучасні досягнення науки і техніки  

комплексно за невизначеністю умов. 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість 

годин (кредитів) 
Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 34 Бліц-опитування, тестування 

Практичні заняття 40 публічний виступ на практичному занятті; експрес-опитування. 



Самостійна робота 151 Реферати, тестування, самостійні завдання 

Всього 151 (7,5 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен  



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 
Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма (за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2021/2022 4 8 (весна) 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) Вибіркова (В) 

 

 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання  – наявність проектора, електронних презентацій з тем курсу, які 

розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання. 

 

 

10. Політики курсу:  

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 
 
11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 
№ 

ти

жн

я 

Вид і номер занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1.  

1 

Лекція 1 Тема 1. Ризик як економічна категорія, його зміст 4 

Практичне заняття 1 
Розв'язання ситуаційних завдань та задач 

4 

Самостійна робота 1 
Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці до 

лекційних та практичних завдань 

 

 

 

20 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
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https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


2 

Лекція 2 Тема 2. Класифікація ризиків 6 

Практичне заняття 2 Розв'язання ситуаційних завдань та задач 
6 

Самостійна робота 2 

 

 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 24 

3 

Лекція 3 Тема 3. Ризик і теорія ігор 6 

Практичне заняття 3 Розв'язання ситуаційних завдань та задач 
6 

Самостійна робота 3 
Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці до 

лекційних та практичних завдань 

26 

Всього за змістовий модуль 1 - 102 год. (лекцій -16 год., ПЗ -16 год., СР - 70 год.)  

Змістовий модуль № 2. 

4 Лекція 4 Тема 4.  Методи оцінки ризику 4 

Практичне заняття 4 Розв'язання ситуаційних завдань та задач 6 

Самостійна робота 4 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці до 

лекційних та практичних завдань 

20 

5 

Лекція 5 Тема 5.  Експертні методи оцінки ризику 
4 

Практичне заняття 5 Розв'язання ситуаційних завдань та задач 
6 

Самостійна робота 5 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці до 

лекційних та практичних завдань 

20 

6 

Лекція 6 Тема 6.  Теорія корисності і прийняття рішень в умовах ризику 
6 

Практичне заняття 6 Розв'язання ситуаційних завдань та задач 

6 

Самостійна робота 6 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці до 

лекційних та практичних завдань 

20 

7 
Лекція 7 Тема 7.  Методи зниження ризику підприємств сфери послуг 

4 

Практичне заняття 7 Розв'язання ситуаційних завдань та задач 

6 



Самостійна робота 7 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці до 

лекційних та практичних завдань 

21 

Всього за змістовий модуль 2 - 123 год. (лекцій - 18 год., ПЗ - 24 год., СР - 81 год.)  

Всього з навчальної дисципліни -225 год. (лекцій - 34 год., ПЗ - 40 год., СР -151 

год.) 

 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/екзамен - 73/27 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Відвідування занять 0-1 

2. Бліц-опитування на лекціях 0-3 

3. Виконання практичних завдань 0-45 

4. Формування словника (на англ. мові) до заданої теми 0-4 

5. Виконання тестових модульних завдань 0-20 

6. Екзамен 0-27 
 

Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 

64 – 73 D задовільно  



60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт  

(бажано, но не обов'язково) в довільній 

зрозумілій формі 
Вид роботи Оцінка Критерій 

Бліц-опитування 3 Студент здатен відповісти на питання в повному обсязі, дати повне визначення терміну, або за 

визначенням дати назву терміну. Відповідає на 90-100 % поставлених запитань. 
2-1 Студент узагальнено відповідає на питання, робить незначні помилки у визначенні терміну, або в його 

ідентифікації. Відповідає на 60-89 % поставлених запитань. 
0 Студент не може сформулювати відповідь на питання, робить грубі помилки в термінології, відповідає 

  

на 59 % запитань та менше. 

Словник 4 Містить 8 та більше термінів, їх визначення та переклад приведені вірно на обох мовах. 

2 
Містить 6-7 термінів. Їх визначення можуть містити окремі неточності, що не впливають на зміст терміну. 

Переклад виконано вірно. 
0 Містить менше 5 термінів. Визначення містять грубі помилки. Переклад виконано з помилками. 

Практичні завдання 
Містять критерії оцінювання окремо для кожного завдання в м/в до практичних занять. 

 

13. Питання до екзамену 

1. Поняття і сутність ризику.  

2. Інструменти управлінського контролю.  

3. Сутнісна характеристика організації управління ризиком на підприємстві.  

4. Контроль ризику в організації.  

5. Організація як об’єкт ризику.  

6. Поняття і сутність економічного ризику.  

7. Причини виникнення економічних ризиків.  



8. Функції ризиків.  

9. Різновиди ризиків.  

10.Методи оцінки та управління ризиками.  

11.Теоретичні основи управління ризиками.  

12.Показники ризику і способи його зниження.  

13.Систему кількісних оцінок економічного ризику.  

14.Елементи теорії ігор в управлінні ризиками.  

15.Експертні оцінки вимірювання ризику.  

16.Управління ризиками у виробничій діяльності.  

17.Управління інвестиційними ризиками.  

18.Управління фінансовими ризиками.  

19.Оцінка економічних ризиків.  

20.Організацію ризик-менеджменту на підприємстві.  

21.Підприємництво та ризик: основи управління  

22. Показники ризику і способи його зниження  

23. Система кількісних оцінок економічного ризику  

24.Використання елементів теорії ігор в управлінні ризиками  

25.Експертні оцінки вимірювання ризику  

26.Управління ризиками у виробничій діяльності Управління інвестиційними ризиками 

27.Управління фінансовими ризиками.  

28.Оцінка економічних ризиків  

29.Організація ризик-менеджменту на підприємстві  

30.Особливості невербальної комунікації.  

31. Проаналізуйте й обґрунтуйте, у яких умовах (визначеність, ризик, невизначеність) функціонують підприємства національної економіки.  

32. Якщо менеджер розглядає ситуацію недовиконання плану по доходу підприємства, що в цьому випадку виступає об'єктом і суб'єктом 

ризику?  

33. Що є стратегічними напрямками запобігання ризику діяльності посередницької фірми?  

34. Визначите об'єктивні й суб'єктивні джерела виникнення ризику діяльності українського й американського підприємств.  

35. Укажіть найбільш доцільні шляхи зниження невизначеності при ухваленні управлінського рішення.  

36. Що означає «визначити обсяг ризику, що може собі дозволити виробник»?  

37. Чому робота у вільній зоні може створити об'єктивні передумови виникнення ризикових ситуацій на підприємстві?  

38. Розробіть стратегію вибору найбільш привабливого українського підприємства з погляду мінімізації ризику.  

39. Визначите, для яких підприємств національної економіки найбільш високий галузевий, процентний, ринковий і кредитний ризики. 

Проаналізуйте можливості зниження даних ризиків.  

40. Які ризики особливо впливають на діяльність іноземних підприємств на ринку України?  



41. Проаналізуйте, які ризики впливають на діяльність перед прийнять у розвинених ринкових країнах.  

42. Чому систематичним ризиком не можна управляти?  

43. Чим процентний ризик відрізняється від ринкового ризику?  

44. Чому валютний ризик розглядається як зовнішній економічний ризик?  

45. Для чого застосовується статистична теорія прийняття рішень?  

46. Чим відрізняється вилка рішень від вилки шансу?  

47. Які Ви знаєте групи людей по схильності їх до ризику?  

48. Що таке рівень ризику й ризик часу? Що з них є величиною відносної?  

49. Що таке премія за ризик і безпечну ставку? Як формується безпечна ставка для економічних умов України?  

50. Що є визначником ризикованості різних інвестиційних проектів? 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Марущак, С. М.. Оцінка та управління підприємницькими ризиками: навч. посібник/ С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. 

Пащенко; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова (Херсонська філія). - Херсон: Олді-плюс, 2014. - 296 с.  

Допоміжна  

3. Дуднєва Ю.Е. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч.-метод. посібник для студ всіх форм навч. спец. 6.060301 

Менеджмент організацій і адміністрування/ Ю. Е. Дуднєва; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: [б. в.], 2012. - 92 с.  

4. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 568с.  

5. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навчально-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / Н. В. 

Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак. - Львів: Магнолiя-2006, 2010. - 260 с.  

6. Ризик у ринковій економіці: навч. посібник для вищих навч. закладів/ Т. Є. Андрєєва [та ін.]. - Х.: Бурун Книга, 2005. - 128 с.  

15. Інформаційні ресурси  

1.http://do.uipa.edu.ua/ Сайт дистанційної освіти УІПА 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувачка кафедри Ета М_____________ Вікторія ПРОХОРОВА 
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