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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Навчальна дисципліна УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 1 

семестрі), залік 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни – формування системи знань 

про предмет і сутність ризик-менеджменту, 

його місце в діяльності підприємств і 

вироблення практичних навичок аналізу 

ризиків на підприємстві в цілому та в різних 

його підрозділах, розуміння можливостей 

ризик-менеджменту для підвищення 

ефективності бізнесу. 

Завданнями дисципліни «є:  

 вивчення основ теорії ризику та її 

практичне використання в великих 

економічних системах в умовах 

невизначеності та ризику;  

 одержання знань щодо головних 

питань теорії прийняття рішень з урахуванням 

економічного ризику, реалізація яких 

потребує удосконалення або перегляду 

стратегії діяльності суб’єктів управління;  

 оволодіння знаннями методів оцінки 

ризиків, які дають змогу оцінити рівень 

конкретного виду ризику за певним 

напрямком підприємницької діяльності та 

визначення конкретних шляхів його 

зниження;  

 вивчення основних підходів до 

створення організаційних структур 

управління проектами, основ прийняття 

ефективних управлінських рішень у ситуаціях 



невизначеності та ризику. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1.  Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління  в непередбачуваних умовах;  

Р 2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення;  

Р 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї;  

Р 6.  Мати  навички прийняття, обґрунтування  

та забезпечення реалізації   

управлінських рішень в непередбачуваних 

умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні  міркування та 

соціальну відповідальність; 

Р 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час вивчення дисципліни. 

Оцінювання здійснюється за національною 

шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та за шкалою ЄКТС, де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 



35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Прогнозування ризиків: сутність, предмет і об'єкт 

Прогноз та прогнозування ризиків. Економічне прогнозування та планування як наукова 

дисципліна. Форми економічного прогнозування. 

Етапи і завдання економічного прогнозування ризиків. 

 

Тема 2. Моделювання економічного ризику 

Модель як інструмент дослідження об'єкта. Моделі економічного ризику. Моделі 

майбутньої світової цивілізації. Моделі ймовірності економічної динаміки виникнення 

ризику. 

 

Тема 3. Система економічного прогнозування ризику 

Економічне прогнозування ризику: основні поняття і складові. 

Прогнозування природних ресурсів та їх залучення в господарську діяльність. 

 

Тема 4. Система соціального ризик-прогнозування 

Прогнозування демографічного розвитку.  

Прогнозування науково-технічного прогресу та його впливу на соціальну складову. 

 

Тема 5. Методи технічного аналізу ризику 

Історія виникнення і сфера застосування технічного аналізу. Сфера застосування методів 

технічного аналізу у ризикології. Графічні методи прогнозування ризику. Ціновий тренд, 

його основні властивості. 

 

Тема 6. Екстраполяційні методи прогнозування виникнення ризику 

Метод екстраполяції тенденції як один із методів прогнозування ризику.  

Дисконтування в прогностиці.  

Екстраполяція та її види. 

 

Тема 7. Експертні методи прогнозування ризику 

Сфера застосування експертних методів. Метод експертних оцінок «Делфі». Метод 

колективної генерації ідей. Побудова сценаріїв і прогнозні графи у ризикології. 

 

Тема 8. Методичні підходи до економічного прогнозування ризику 

Функції прогнозування.  

Класифікація об'єктів прогнозування. 

 

Тема 9. Ризик-моделі окремих галузей економіки 

Моделі зовнішньої торгівлі. Моделі народного господарства. Моделі організації 

виробництва. Моделі фондового ринку. 

 

Тема 10. Сутність ризику як економічної категорії. Функції ризику 

Сутність ризику та причини його виникнення. Функції ризику. Особливості прояву ризику 



в сучасних умовах. 

 

Тема 11. Класифікація ризиків підприємства 

Традиційний підхід щодо класифікації ризиків господарської діяльності підприємства. 

Класифікація ризиків у залежності від етапів життєвого циклу підприємства. Загальні 

ризики підприємства та їх характеристика. 

 

Тема 12. Управління ризиками на підприємстві 

Поняття ризик-менеджменту, його мета та завдання. Принципи ризик-менеджменту. 

Підходи до процесу управління ризиками. Характеристика етапів процесу ризик-

менеджменту. 

 

Тема 13. Система антикризових заходів на підприємстві 

Аналіз ризиків господарської діяльності підприємства.  

Класифікація втрат і їх оцінювання. 

Основні шляхи і методи оптимізації ризику на підприємстві. 

 

Тема 14. Оцінювання ризиків діяльності підприємства 

Загальні методи оцінки ризику.  

Спеціальні методи оцінки ризику. 

 

Тема 15. Програма управління ризиками на підприємстві 

Установлення контексту ризику. Методи виявлення ризиків. Оцінка ризику. Складання 

карти ризиків. Рішення про управління ризиками. Методи управління ризиками. 

 

Тема 16. Управління інвестиційними ризиками. 

Принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Види ризиків при оцінці проектів. 

Методи аналізу ризиків проектів. 

 

Тема 17. Управління фінансовими ризиками 

Поняття фінансового ризику. Принципи управління фінансовими ризиками. Схема 

управління фінансовим ризиками. Методи впливу на фінансові ризики. 

 

Тема 18. Ризик-менеджмент у сфері маркетингу. 

Ризики в маркетингу. Управління ризиками під час проведення маркетингових 

досліджень. Аналіз ризиків споживача. 
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