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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

“Управління ризиками в системі менеджменту” 

1. Опис  дисципліни „Управління ризиками в системі менеджменту” 

 

Дисципліна – 

“Управління 

ризиками в системі 

менеджменту”   

 

Напрям, спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

ECTS − 5 

Галузь знань − 07 

Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни – 

вибіркова 

Мова навчання: 

українська 

  Спеціальність − 

073 Менеджмент 

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Семестр: 

Денна – 2 

Кількість змістових  

модулів – 2 

Ступінь вищої освіти – 

третій (освітньо-

науковий) 

Лекції (год.): 

Денна – 15 

Практичні заняття (год.): 

Денна – 15 

Загальна кількість 

годин – 150 

 Самостійна робота (год.): 

Денна – 120 

Тижневих годин – 10 

год., з них 

аудиторних – 4 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 
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2. Мета й завдання вивчення дисципліни “Управління ризиками в 

системі менеджменту” 

Актуальність вивчення дисципліни пов’язана із тим, що ризик-

менеджмент в ідеальній організації повинен бути інтегрований у всі процеси, 

повинен стати невід’ємною частиною будь-якого процесу прийняття 

рішення, використовуватися при стратегічному плануванні, при 

впровадженні нових проектів, процесів і процедур, перед великими 

фінансовими інвестиціями або оптимізаційними заходами. 

2.1. Метою  вивчення дисципліни. 

Основною метою викладання навчальної  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. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни “Управління ризиками в 

системі менеджменту” 

Завданнями дисципліни є: 

- 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.  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни за результатами 

проведення лекцій  слухачі повинні: 

Знати:  
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- суттєву характеристику   організацій, підприємств та фірм різних 

форм власності, а також особливості їх функціонування 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 апарата 

математичної статистики, аналітичних, експертних методів; 

- шляхи та заходи зниження ступеню економічних ризиків. 

За результатами проведення практичних занять слухачі повинні 

Вміти: 

- ідентифікувати ризики та джерела їх виникнення; 

- вибирати та використовувати засоби кількісної оцінки та 

прогнозування економічних ризиків та їх наслідків; 

- організовувати процес ефективного управління ризиком  та уміти 

розробляти адаптивні заходи.          

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

1) здатність розв’язувати комплексні проблеми в  управління ризиками, 

у сфері менеджменту, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань  та практики їх виявлення, оцінювання, 

нівелювання або адаптації; 

2) мотиваційні компетентності: мотиваційні компетентності пов’язані з 

внутрішньою мотивацією, інтересами та індивідуальним вибором слухача як 

особистості, сприяють до навчання та набуття здатності реалізовувати і 

виконувати поставлені завдання у сфері управління ризиками; 

3) функціональні компетентності пов’язані з умінням оперувати 

інструментарієм ризик-менеджменту в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями. 
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4) професійні компетентності пов’язані з володіння навиками 

застосування різних моделей  управління ризиками в сучасних умовах 

господарювання на рівні різних інституційних одиниць. 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

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. 

2.5. Результати навчання. 

За результатами навчання слухачі повинні вміти: 

- 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. 

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

КПІЗ. Презентації (колективні, індивідуальні, самопроезентації). Гостьові 

лекції. Практичні семінари. Управлінські ситуації з розрахунковими 

завданнями. Методи – «світове кафе», «мозковий штурм». Майстер-клас. 
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  3. Програма навчальної дисципліни: 

Програма дисципліни складається із таких модулів: 

Змістовий  модуль № 1 « Суть та оцінювання ризиків». 

Тема 1. Функціонування фірм в умовах невизначеності та 

ризику. 

 Предмет, методи і задачі дисципліни. Суттєва  характеристика 

фірми. Функціонування фірми в умовах ризику. Внутрішнє і зовнішнє 

середовище господарювання. Виробничі засоби підприємства. Фінансові 

засоби підприємства. Виробництво продукції. Фінансові результати 

діяльності.  

Поняття повної, часткової невизначеності, повної визначеності. 

Причини виникнення невизначеності. Ситуація невизначеності і ситуація 

ризику. 

Особливості керування в умовах невизначеності. Поняття ризик-

менеджменту і його особливості в умовах конкурентної боротьби. 

Стратегічне управління фірмою в умовах невизначеності. 

Література [ 1,3,13, 15-17]. 

Тема 2. Ризик та його різновиди.  

Поняття ризику і його різновиди. Сутність ризику і причини його 

виникнення. Основні риси ризику. Функції ризику. Класифікація ризиків за 

належністю до країни функціонування господарського суб'єкта, рівнем 

виникнення, сферою походження, причинами виникнення, ступенем 

обґрунтованості прийняття ризику, відповідністю припустимим межам, 

ознакою реалізації ризиків, масштабами впливу, можливістю прогнозування, 

ступенем впливу на господарські суб'єкти. Специфіка управління ризиками. 

Література [ 2-17]. 

 

Тема 3. Якісний та кількісний аналіз  економічного ризику 

Крива розподілу імовірності отримання прибутку. Крива розподілу 

ймовірностей втрат прибутку. Сутність якісного та кількісного аналізу 
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ризиків.  Принципи аналізу ризиків. Напрямки аналізу підприємницьких 

ризиків. Збитки, які виникають в процесі підприємницької діяльності.  

Методи аналізу ступеня ризику.  Імовірність появи випадкової 

величини, математичне очікування випадкової величини, дисперсія, 

середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації випадкової величини. 

Характеристика області абсолютної стійкості, нормальної стійкості, області 

нестійкого стану, критичного стану, кризового стану підприємства на основі 

кривої економічного ризику.  

Метод Дельфі. Методи кількісної оцінки ступеня ризику: аналітичний 

метод; метод використання аналогів. Комплексна оцінка ризиків. Визначення 

ключового параметру, вибір чинників впливу, програмування величини 

ключового параметру. Визначення імовірності досліджуваного проекту на 

основі оцінок імовірності проектів-аналогів. 

Прогноз очікуваних характеристик досліджуваного проекту. 

Визначення можливих втрат підприємства внаслідок реалізації комбінації 

ризиків. Характеристика виробничих, маркетингових та фінансових ризиків. 

Поняття виробничих ризиків. Категорії виробничих ризиків. 

Безпосередньо виробничі ризики. Група ризиків, що виникають у процесі 

розробки стратегії фірми. Постачальницькі ризики. Група ризиків порушення 

планових термінів.  

Транспортні ризики і міжнародний стандарт  класифікації 

транспортних ризиків. 

Поняття маркетингового (реалізаційного) ризику. Безпосередньо 

збутові ризики.  Ризики: недостатньої сегментації ринків збуту; помилково 

обраного цільового сегмента ринку; помилкового вибору стратегії продажу; 

неправильної організації й одержання неадекватних результатів 

маркетингових досліджень; помилкового ціноутворення; невдалої організації 

мережі збуту і системи просування товару.Ризики взаємодії з контрагентами і 

партнерами в процесі організації продажу продукції (послуг). Ризики 

непередбаченої конкуренції.  
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Поняття фінансових ризиків. Ризики, пов'язані з купівельною 

спроможністю грошей: валютні, інфляційні, дефляційні. Ризики 

непередбачених витрат і перевищення витрат на виробництво.Ризики 

незабезпечення господарської діяльності необхідним фінансуванням. 

Література [ 1- 17]. 

Змістовий модуль 2. Управління ризиками 

Тема 4. Методи управління економічними ризиками. 

Принципи управління ризиками. Система управління ризиками. 

Основи профілактики ризиків: диверсифікація та лімітування. 

Самострахування, як метод зниження рівня ризиків. Страхування ризику. 

Інформація в системі управління ризиками. Особливості управління 

фінансовими ризиками. Ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні 

ризики): вкладення коштів у виробничу і невиробничу сфери економки; дія-

льності фірми на фінансовому ринку.  

Комплексне управління довгостроковими інвестиціями та оборотним 

капіталом підприємства. Економічна рентабельність активів підприємства. 

Антикризове управління фінансами підприємства. Прогнозування 

ймовірності банкрутства підприємства.  

Формування програм ризик-менеджменту. Дослідження особливостей 

ризиків, які підпадають під відповідні методи управління;  вивчення 

довідкової інформації з можливим процедурам і методам управління 

ризиком;  аналіз можливих методів трансформації ризиків по групах ризиків 

або по групах можливих збитків;  аналіз можливих методів фінансування 

ризиків по групах ризиків або по групах можливих збитків;  прийняття 

рішень про те, які методи управління ризиком будуть реалізовуватися;  

створення системи контролю за виконанням прийнятих рішень. Формування 

привентивних заходів. Стахування ризиків: 1) страхування кредитів; 2) 

страхування інвестицій; 3) страхування виданих та прийнятих гарантій; 4) 

страхування фінансових ризиків. 

Література [ 1, 3,10, 11, 12-17]. 
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4. Структура залікового кредиту дисципліни „Управління 

ризиками в системі менеджменту” 

Розподіл навчальних годин за модулями поданий в табл. 1. 

Таблиця 1 

Розподіл навчальних годин з дисципліни “Управління ризиками в 

системі менеджменту”  

Денна форма навчання 

 Кількість годин  

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Формування та реалізація публічної політики 

Тема 1. Функціонування фірм в 

умовах невизначеності та ризику. 

 

2 2 30 

Тема 2. Ризик та його різновиди.  

 

4 4 30 

Тема 3. Якісний та кількісний аналіз  

економічного ризику 

4 4 20 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Методи управління 

ризиками 

5 5 40 

Разом 15 15 120 
 

5. Тематика практичних занять 

Мoдуль 1 

Практичне заняття № 1-3 

Тема . Якісний та кількісний аналіз ризику 

Мета: формування навиків щодо ідентифікації та оцінювання ризиків. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття повної, часткової невизначеності, повної визначеності.  

2. Поняття ризику і його різновиди.  

3. Класифікація ризиків.  

4. Методи аналізу ступеня ризику.  

5. Визначення можливих втрат підприємства від ризиків. 

6.Інституційні ризики. 
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7. Ризики непередбачених витрат і перевищення витрат на виробництво. 

8. Ризики незабезпечення господарської діяльності необхідним 

фінансуванням. 

9. Логістичні ризики. 

Література: [1-10, 16, 17] 

 

Модуль 2 

Тема 2. Управління ризиками 

Практичне заняття № 4-7 

Мета: формування навиків  використання сучасних технологій 

управління ризиками. 

Питання для обговорення: 

1. Суть, цілі та засоби управління ризиками . 

2. Основні концепції управління ризиками. 

3. Індикатори ефективності управління ризиками. 

4. Ефективність економічної політики. 

5. Прогнозування ризиків. 

6. Формування програм ризик-менеджменту. 

7. Розробка карти ризиків. 

8. Формування привентивних (адаптивних) заходів. 

9. Страхування ризиків. 

Література: [1, 10, 11, 16, 17] 
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6. Самостійна робота  студентів 

№ 

п/п 

Тема та зміст самостійної роботи К-сть 

годин 

 

Форма 

представлення 

1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

навчальної літератури, спеціальних джерел 

інформації, незалежних джерел та 

рекомендацій неурядових аналітичних 

центрів 

 40 Підготовка 

доповідей з 

проблемних 

питань, 

презентацій 

2. Оволодіння інструментарієм проведення  

аналітико-прогнозних розрахунків та 

набуття умінь практичного використання  

набутих знань: вивчення методик, 

засвоєння та розробка алгоритмів 

прогнозування основних макроекономічних 

процесів і явищ; підготовка аналітичних 

таблиць та матриць. 

40 Підготовка 

спеціальних 

таблиць, 

матриць, форм. 

Розробка 

алгоритму 

розрахунків 

3 Виконання  контрольного завдання. 

 

40 Презентація 

або оформлена 

робота.  

  Всього 120  

 

7. Тренінг з дисципліни 

Мета тренінгу: досягти спільного розуміння цінності стратегічного 

планування для організації й намітити кроки до складання стратегічного 

плану організації в умовах ризиків та невизначеності.  

Завдання тренінгу: 

– Отримати знання про підходи до стратегічного планування, 

його роль в розвитку організації  в умовах невизначеності; 

– визначити стратегічні цілі та завдання організації на ринку, 

що змінюється; 

– розробити структуру майбутнього стратегічного плану 

організації; 

– напрацювати уніфіковані організаційні підходи до складання 

стратегії стратегічного планування.. 

Під час тренінгу розглядатимуться наступні питання: 

1. Ознаки стратегічного планування.  
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2. З чого почати? Які є обов’язкові складові стратегічного плану? 

3. Хто бере участь у стратегічному плануванні й чому? 

4. Без чого неможливе стратегічне планування. 

5. Які ризики можуть виникнути і як їх врахувати при розробці 

стратегічного плану. 

6. Розуміння для чого стратегічний план в умовах ризиків. 

7. Пріоритети, цінності, бачення, місія організації в умовах ризиків 

та невизначеності.  

8. Аналіз організаційної спроможності, сильних та слабих сторін та 

визначення адаптивних механізмів. 

9. Стратегічні цілі, стратегічні завдання, стратегічні види діяльності 

10. Розуміння оточуючого середовища, аналіз зовнішніх 

можливостей та загроз. 

11. Визначення цільових аудиторій, визначення стейкхолдерів, 

12. За яких умов потрібно переглядати стратегічний план? 

Після проведення тренінгу слухачі складають стратегічний план для 

обраної  індивідуально кожним організації за рекомендованою структурою.  

 

8. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Управління ризиками в системі 

менеджменту» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання:  стандартизовані тести;  поточне 

опитування;  залікове модульне тестування та опитування; командні проекти;  

аналітичні звіти;  розрахункові та презентації результатів виконаних завдань 

та досліджень. 

 У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з 

використанням мультимедіа проектора та інших ТЗН; практичні заняття у 

формі тренінгів, круглих столів, ділових ігор;  розв’язання практичних задач 
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та робота над управлінськими ситуаціями під керівництвом викладача та 

самостійно; робота в Інтернеті. 

                                      

9. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю  

В процесі вивчення дисципліни „ Управління ризиками в системі 

менеджменту ” використовуються наступні методи оцінювання навчальної 

роботи здобувача: 

- поточне тестування та усне опитування ; 

- залік. 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) визначається як 

середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 
За національною 

шкалою 
 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

75-89 
добре 

В (дуже добре) 

 С (добре) 

60-74 
задовільно 

D (задовільно) 

 Е (достатньо) 

35–59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 
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10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій  Для всіх тем підготовлені 

електронні варіанти та 

презентації 

2 Індивідуальні завдання для 

самостійного виконання 

(електронний варіант) 

 

 

11.                 Перелік методичних вказівок та матеріалів 

№                             Найменування К-ть 

примірників 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни 

«Управління ризиками в системі менеджменту» 

(електронни

й варіант) 
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