
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Управління ризиками в системі 

менеджменту» 

 

Загальний опис дисципліни. Ризик-менеджмент є невід’ємною 

складовою всіх підсистем та процесів функціонування організації, починаючи 

від стратегічного планування, інвестиційно-інноваційної діяльності і 

закінчуючи системою прийняття управлінських рішень. 

Вивчення дисципліни передбачає наявність систематичних та ґрунтовних 

знань із дисциплін „Менеджмент”, «Мікроекономіка», «Ризик-менеджмент», 

„Економіка підприємства”, „Економічний аналіз”, цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних 

заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завчань. 

Методи навчання: лекції, практичні, семінарські заняття. Тренінг. 

Презентації (колективні, індивідуальні). Гостьові лекції. Практичні семінари. 

Управлінські ситуації з розрахунковими завданнями. Методи – «світове кафе», 

«мозковий штурм». Майстер-клас. 

Метою дисципліни є:   знайомство з теоретичними основами ризик-

менеджменту,  оволодіння практикою застосування методів кількісної оцінки 

ризику в умовах ринкових відносин та прийняття ефективних  управлінських 

рішень в ситуаціях  невизначеності та ризику. 

Завдання вивчення дисципліни:  вивчення основ теорії ризику та 

практичне її використання в великих економічних системах в умовах 

невизначеності та ризику; одержання знань по головним питанням 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 визначити конкретні шляхи його зниження; вивчення основ 

прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях невизначеності та 

ризику.  



 В результаті вивчення дисципліни слухачі зможуть: 

– виконувати функціональні обов’язки в рамках виконання завдань 

реалізації політики сталого розвитку територій; 

– аналізувати вплив стримуючих і стимулюючих чинників на сталий 

розвиток; 

– оцінювати глобальні показники сталого розвитку національної 

економіки; 

– організовувати роботу органів публічної влади із застосуванням 

методології управління сталим розвитком; 

– забезпечувати координацію діяльності підрозділів органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування, налагоджування публічно-приватного 

партнерства, прозорості прийняття управлінських рішень в сфері забезпечення 

сталого розвитку територій; 

– оцінювати наявний потенціал територій і працювати над на його 

примноженням. 

Мета проведення лекцій.  Метою проведення лекцій є ознайомлення 

здобувачів із теоретико-методологічними, концептуальними  та 

функціональними механізмами управління ризиками в менеджменті організації.  

Завдання проведення лекцій полягає у формуванні базових знань  з 

формування  системи ризик-менеджменту в організації. 

В результаті проведення лекцій слухачі повинні знати: 

– понятійний апарат дисципліни; 

– особливості  функціонування організацій в умовах невизначеності та 

ризику; 

– сутність ризику та причини його виникнення, класифікацію ризиків та 

специфіку управління ними в умовах ринкових відносин;  

– засоби аналізу та кількісної оцінки ризиків з використанням апарату 

математичної статистики, аналітичних, експертних методів; 

– шляхи та заходи зниження наслідків чи нівелювання ризиків. 

 



Мета проведення практичних занять зводиться до формування вміння 

та навиків практичної реалізації інструментарію управління ризиками в роботі 

організації. 

Завдання прядення практичних занять. Практичні заняття  повинні 

сформувати наступні навики: 

- ідентифікувати ризики, прогнозувати їх появу та можливі наслідки; 

- вибирати та використовувати засоби кількісної оцінки ступеня 

економічних ризиків господарюючих суб’єктів; 

- розробляти адаптивні механізми в управлінні ризиками; 

- організовувати процес ефективного управління ризиком та нівелювання 

його наслідків.          

Найменування компетентностей, формування яких забезпечує 

дисципліна:  

– вміння діагностувати середовище та прогнозувати, виявляти ризики; 

реалізовувати і виконувати поставлені завдання у сфері управління ризиками;  

– здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

– здатність оперувати інструментарієм ризик-менеджменту в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями; 

– володіння навиками застосування різних моделей  управління 

ризиками в сучасних умовах господарювання. 

Найменування програмних результатів навчання , досягнення яких 

забезпечує вивчення дисципліни: 

– уміння   критично оцінювати явища та події, здійснювати 

рефлексію своєї професійної діяльності; 

–  ідентифікувати ризики підприємства, визначати їх причини та 

джерела визначення; 

– оцінювати ризики діяльності підприємства, використовуючи різні 

методи; 

– ефективно управляти ризиками, вибирати методи для оптимізації 

ризиків;  



–  формувати програму управління ризиками підприємств, складати 

стратегічну карту ризиків; 

– здійснювати якісний та кількісний аналіз ступеню ризику 

статистичним та експертним методами; 

– аналізувати ефективність методів управління ризиком; 

– вибирати доцільні заходи з управління виробничими, 

маркетинговими та фінансовими ризиками. 

 

 

 


