
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Мета курсу – формування у майбутніх магістрів сучасного рівня знань 
щодо методології управління ризиком та оволодіння практичним 
інструментарієм застосування прийомів і методів зниження ризику та 
створювання умов безпеки в фінансово-господарській діяльності суб’єкту 
господарювання. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Економіка 
підприємства, Аналіз господарської діяльності підприємства, Менеджмент, 
Маркетинг, Економічна теорія, Оптимізаційні методи в економіці, 
Економетрика, Інформаційні системи та технології в управлінні організацією, 
Методологія наукових досліджень. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати широке коло складних задач і 
проблем у галузі управління та адміністрування та/або навчання за 
програмами підготовки магістра з менеджменту; здатність використовувати в 
професійній діяльності спеціалізовані концептуальні знання у галузі 
управління та адміністрування на рівні новітніх досягнень. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність ризику в комерційних заходах організації; методику аналізу 
можливого впливу факторів ризику та симптомів кризових ситуацій; 
методику прийняття стратегічних рішення з урахуванням концепції 
корисності та ризику; методику визначення стратегій розвитку підприємства 
з урахуванням прийнятного рівня ризику. 
вміти: визначати, розраховувати й аналізувати ризики, що притаманні 
фінансово-економічній та виробничого господарській діяльності 
підприємства; вимірювати розмір сподіваних доходів та ризику в 
комерційних заходах організації; визначати ефективність інвестиційних 
проектів з урахуванням чинників ризику; ідентифікувати та аналізувати 
можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій; 
забезпечувати безпеку та ризикозахищеність діяльності підприємства; 
приймати стратегічні рішення з урахуванням концепції корисності та ризику; 
обирати оптимальну стратегію розвитку підприємства з урахуванням 
прийнятного рівня ризику. 
володіти: здатністю розраховувати і аналізувати ризики, забезпечувати 
безпеку та ризикозахищеність підприємства.  

Зміст навчальної дисципліни: 
РИЗИК ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ НИМ. Ризик у менеджменті 

та основні принципи його аналізу. Сутність та системні характеристики 
менеджменту. Загальні проблеми, головні цiлi менеджменту та ризик. Аналіз 
ризику.Основні причини виникнення ризику. Класифікація ризику та основні 
підходи управління ним. Класифікація ризику. Основні підходи до процесу 
управління ризиком. Структура ризику та типи поводження менеджерів 
(суб’єктів ризику). Підприємницький ризик. Сутність підприємницького 
ризику. Причини виникнення підприємницького ризику. Функції 



підприємницького ризику. Класифікація підприємницького ризику. Ризики у 
виробничому підприємництві. Ризики відсутності попиту на вироблену 
продукцію. Ризики невиконання господарських договорів (контрактів). 
Ризики підсилення конкуренції. Ризики виникнення непередбачених витрат 
та зниження доходів. Ризики втрати майна суб’єктом підприємництва. 
Фінансовий ризик. Ризики у фінансовому менеджменті. Трансляційний 
валютний ризик. Роль форвардних операцій в управлінні валютними 
ризиками. Роль валютних фьючерсів в управлінні валютними ризиками. 
Хеджування, як засіб управління ризиком. Короткострокові відсоткові 
фьючерси, їх роль в управлінні ризиками. Довгострокові відсоткові 
фьючерси, їх роль в управлінні ризиками. Використання валютних опціонів в 
управлінні ризиками. Біржові валютні опціони в управлінні ризиками. 
Відсоткові опціони в управлінні ризиками. Валютні свопи в управлінні 
ризиками. Відсоткові свопи в управлінні ризиками. Інвестиційні ризики. 
Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику. 
Методи оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику. Ризик щодо 
прийняття інвестиційних рішень. Вплив інвестиційних проектів на ризик 
фірми. Обґрунтування стратегії ризик-менеджменту суб’єкту 
господарювання. Загальні засади стратегічного управління суб’єктом 
господарювання з врахуванням ризику. Формування інвестиційної стратегії 
суб’єкта господарювання. Аналіз підгалузей національної економіки щодо 
інвестицій. Аналіз регіонів щодо інвестицій. Оцінка інвестиційної стратегії 
компанії. Принципи формування інвестиційного портфеля з урахуванням 
ризику. Портфельні ризики. Сутність диверсифікації портфеля цінних 
паперів. Сутність управління портфелем цінних паперів. Норма прибутку 
цінних паперів. Ризик цінних паперів. Кореляція цінних паперів та її 
застосування. Портфель з двох різних акцій. Портфель з багатьох акцій. 
Загальні засади теорії портфеля цінних паперів та оптимізація його 
структури. Спрощена класична модель формування портфеля цінних паперів. 
Загальні методи управління ризиком та шляхи його мінімізації. 
Різноманітність методів управління ризиком. Диверсифікація як засіб 
зниження ризику. Передача ризику. Страхування ризиків. Можливі шляхи 
зниження ризиків. Ризик та теорія корисності. Загальні засади та концепція 
теорії корисності. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність. Різне 
ставлення до ризику та корисність. Криві байдужості. Функція корисності з 
інтервальною нейтральністю. Ризики у банківському підприємництві. 
Кредитний ризик. Валютний ризик. Ринковий ризик. Лізинговий ризик. 
Факторинговий ризик. Депозитний ризик. Відсотковий ризик. Ризик 
незбалансованої ліквідності. Зовнішні ризики 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


