
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. 

Дисципліна «Управління ризиками» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних дисциплін: «Економічна теорія», «Економічна 
інформатика», «Мікроекономіка  і макроекономіка», «Економетрія», «Економіка 
підприємства», «Фінанси підприємства», «Обґрунтування господарських рішень та 
оцінювання ризиків», «Менеджмент і маркетинг», «Аналіз 
конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства», вона інтегрується 
з вивченням дисципліни «Стратегія підприємства». 

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 у менеджменті та основні принципи його аналізу. Класифікація ризику та 
основні підходи управління ним. Підприємницький ризик. Ризики у виробничому 
підприємництві. Фінансовий ризик. Інвестиційні ризики. Обґрунтування стратегії 
ризик-менеджменту суб’єкту господарювання. Портфельні ризики. Загальні методи 
управління ризиком та шляхи його мінімізації. Ризик та теорія корисності. Ризики у 
банківському підприємництві. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


