
 
Дисципліна Ризик-менеджмент 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Ризик-менеджмент» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Економіка, організація і 

планування в агропромислових формуваннях», «Економічний та 

проектний аналіз», «Управління витратами», «Потенціал і розвиток 

підприємства», «Менеджмент та маркетинг», «Аналіз господарської 

діяльності» 

Що буде вивчатися 

 

Економічна сутність та значення ризиків. Основні принципи 

управління ризику. Кількісні та якісний аналіз ризику. Методика 

оцінки витрат. Методи аналізу і моделювання ризику. Основи 

управління ризиком, способи його зниження. Методологічні основи 

упр. проектами з урахуванням ризику. Бізнес-план як інструмент 

зниження ризику. Ризик портфеля фінансових інвестицій. Ризик та 

елементи теорії корисності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з виявлення 

«слабких місць» управлінських рішень та сфери ризику в 

господарській діяльності; використання методів вимірювання 

економічних ризиків; проведення ідентифікації економічних 

ризиків; навчитись формувати стратегії переходу від ситуації 

невизначеності до ситуації ризику;засвоїти основні способи та 

методи оцінки й оптимізації ризику;вивчити основи стратегії 

менеджмент-ризику. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що 

потребують застосування нових підходів та 

економікоматематичного моделювання та прогнозування.  

2. Застосовувати сучасні інформаційні технології у 

соціальноекономічних дослідженнях.  

3. ПРН 14. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. ЗК 2. 

Здатність до інноваційної діяльності. ЗК 3. Здатність розробляти 

проекти та управляти ними.  

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю. СК 2. 

Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних завдань. СК 3. Здатність використовувати 

сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і 

моделі для дослідження економічних та соціальних процесів. СК 4. 

Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 



самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні  

Семестровий 

контроль 

Іспит 



 


