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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна характерис-

тика 

Форма навчання денна 

Мова викладання українська 

Курс / семестр 4/8 

Кількість годин 120 

Кількість кредитів 4 

Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 30 

П 22 

С 68 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент» буде корисна майбутнім висококвалі-

фікованим фахівцям для набуття знань, що дозволять їм ефективно ознайомитись з  

цілісною за своїм змістом та логічною за послідовністю подання моделлю органі-

зації ризик-менеджменту на організаційному рівні. З’ясувати  місце та роль підсис-

теми ризик-менеджменту в системі стратегічного та оперативного управління, а 

також розглянути її зміст та особливості функціонування на різних етапах життє-

вого циклу організації. Сьогодні проблематика управління ризиками все далі час-

тіше перестає розглядатися на рівні вузькопрофільного напряму професійної дія-

льності менеджера та стає об’єктом безпосередньої уваги суб’єктів управлінської 

діяльності незалежно від рівня їх організаційної ієрархії. Така значущість ризик-

менеджменту у межах загальної системи управління організацією пов’язана з до-

корінною зміною акцентів у визначенні об’єктів управлінського впливу, адже 

сприйняття феномену ризику, виключно через призму негативних наслідків його 

розвитку, не лише викривлює зміст відповідної категорії, а й стає причиною втрати 

конкурентних переваг організацією.  Висока імовірність виникнення і розвитку 
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кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійс-

нення спеціалізованого ризик-менеджменту, який спрямоване на мінімізацію впли-

ву ризику та  подолання кризових явищ, базуючись на системному, ситуаційному 

та процесному підходах. 

Формат навчання 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 

навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання. 

Технічне й програмне 

забезпечен-

ня/обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програм-

них продуктів. 

Методи та техніки 

навчання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інно-

ваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); 

семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / 

ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консуль-

тації; робота в малих групах. 

Пререквізити 

Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Фінансова 

система», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Економіка та фінанси підприємства». 

Постреквізити 
Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Управ-

ління економічною діяльністю підприємства», «Управлінська діагностика». 

Мета дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» є формування у студентів 

системи компетентностей, які необхідні для обґрунтування управлінських рішень з 

різним ступенем невизначеності та ризику у сучасних умовах трансформаційних 

перетворень. Вивчення теоретичних і методичних основ процесу прийняття управ-

лінських рішень у професійній діяльності. 

Завдання дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» є формування у студентів 

компетентностей щодо системи знань з теоретично-методичних основ розроблення 

та прийняття управлінських рішень; компетентностей щодо системи навичок за-

стосування основних принципів обґрунтування різних видів управлінських рішень; 

здатності до опанування практичними економікоматематичними методами щодо 

розробки та прийняття управлінських рішень в умовах визначеності, невизначено-

сті та ризику; здатності до оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових характери-

стик фінансових систем, а також особливостей пове-

дінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтер-

претувати отримані результати. 

ПР21. Демонструвати базові навички гнучкого, кре-

ативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні, виявляти ініціативу та 

лідерські якості, швидко адаптуватись до нових 

умов, продукувати інноваційні ідеї. 

ПР23. Виявляти навички самостійної роботи та ви-

конувати функціональні обов’язки в групі, пропону-

вати обґрунтовані фінансові рішення. 

Фахові компетентності 

ФК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні еко-

номічні явища. 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення фі-

нансових задач. 

ФК08. Здатність визначати та аналізувати основні 

фінансові показники та процеси, а також та здійс-

нювати оцінювання фінансового стану підприємст-

ва, банківської та страхової установи. 



ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

а) знати 

✓ спеціалізований понятійно-категорійний апарат щодо обґрунтування 

управлінських рішень та оцінювання ризиків, набутий у процесі навчан-

ня та професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою 

для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в кон-

тексті дослідницької роботи; 

✓ основні принципи та підходи до обґрунтування управлінських рішень на 

основі використання сучасних економіко-математичних методів моде-

лювання і оцінювання ризиків в різних умовах функціонування (визна-

ченість, невизначеність, ризик); 

б) уміти 

✓ приймати управлінські рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування нових підходів до прогнозування і оцінюван-

ня основних ризиків, що впливають на результат підприємницької дія-

льності; 

✓  розв’язувати складні задачі і проблеми управління на основі обґрунто-

ваного вибору економіко-математичних методів розроблення управлін-

ських рішень; 

✓ використовуючи комп'ютерну техніку та сучасні програмні засоби з ме-

тою ідентифікації, оцінки та аналізу ризиків, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної чи недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Години: 

Тема Результати навчання Завдання 
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МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 

2 2 4 Тема 1. Поняття ризик-

мeнeджмeнту 

Ознайомитися із суттю та системним характери-

стиками менеджменту, а також загальними про-

блемами та головними цiлями менеджменту. 

Знати основні підходи до процесу управління 

ризиком, структуру ризику та типи поводження 

менеджерів (суб’єктів ризику). 

Тестові завдан-

ня. Доповіді. 

2 2 6 Тема 2. Принципи ризик-

менеджменту 

Знати сутність принципів ризик-менеджменту. 

Ознайомитися з основними групами принципів 

ризик-менеджменту. 

Тестові завдан-

ня. Доповіді. 

2 2 6 Тема 3. Прийняття управлін-

ських рішень в умовах ризи-

ку та невизначеності 

Ознайомитися із поняттям і сутністю управлін-

ських рішень. Знати основні підходи до прий-

няття управлінських рішень. Вивчити процедура 

підготовки, прийняття та реалізації управлінсь-

ких рішень. 

Тестові завдан-

ня. Доповіді. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  

2 2 6 Тема 4. Методи розробки і 

прийняття управлінських 

рішень в системі ризик-

менеджменту 

Ознайомитися із основними класами методів 

розробки і прийняття управлінських рішень. 

Оволодіти методами побудови моделей для роз-

робки і прийняття управлінських рішень. 

Тестові завдан-

ня. Доповіді. 

2 2 6 Тема 5. Фінансовий та інвес-

тиційний ризики 

Ознайомитися із ризиками у фінансовому мене-

джменті. Знати основні принципи розробки інве-

стиційної стратегії з урахуванням ризику. Ово-

лодіти методами оцінки інвестиційних проектів з 

урахуванням ризику. Вивчити вплив інвестицій-

них проектів на ризик фірми. 

Тестові завдан-

ня. Доповіді. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. 



МОДУЛЬ 2 

СИСТEМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БІЗНEСOРГАНІЗАЦІЙ 

4 2 8 Тема 6. Oрганізація ризик-

мeнeджмeнту бізнeс-

oрганізацій 

Ознайомитися із загальною схемою управління 

ризиками та елементами системи управління 

ризиками. Вивчити функціoнальну структуру 

ризик-мeнeджмeнту та переваги аутсорсингу 

управління ризиком. 

Тестові завдан-

ня. Доповіді. 

Реферат.  

4 2 8 Тема 7. Управління фінанса-

ми бізнeс-oрганізацій в 

умoвах нeвизначeнoсті та 

ризиків 

Ознайомитися із фінансoвими ризиками бізнес-

організацій, фінансoвими рeсурсами та фі-

нансoвими рeзультатами діяльнoсті бізнес-

oрганізацій. Вивчити управління фінансовими 

ресурсами бізнес-організацій. Ознайомитися з 

процесом  прийняття оптимальних управлінсь-

ких рішень щодо використання фінансових ре-

сурсів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Ситуаційні 

вправи. Допо-

віді. 

4 2 8 Тема 8. Страхування ризиків 

бізнес-організацій 
Ознайомитися із сутністю страхування та крите-

ріями страхових ризиків. Ознайомитися із озна-

ками розмежування ризиків, що страхуються. 

Ознайомитися із суттю та поняттями сoціальний 

ризик та сoціальнe страхування.  Аналізувати 

ринок корпоративного страхування в Україні. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Доповіді. 

Ситуаційні 

вправи. 

4 4 8 Тема 9. Страхування майна 

бізнес-організацій 
Ознайомитися із предметом, об'єктами, суб'єк-

тами і видами страхування майна та поняттями 

страхові платежі, страхові суми, франшиза. Зна-

ти предмети, об'єкти, суб'єкти і види страхуван-

ня КАРГО. Ознайомитися із ринком страхуван-

ня майна в Україні та послугами з страхування 

майна бізнес-організацій.  

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Доповіді. 

Ситуаційні 

вправи. 

 

4 2 8 Тема 10. Страхування відпо-

відальності бізнес-

організацій 

Ознайомитися із предметом, об'єктами, суб'єк-

тами і видами страхування цивільно-правової 

відповідальності автовласників, видами догово-

рів обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності. Ознайомитися із по-

няттями страхування відповідальності, страхові 

платежі,  страхові суми. Розуміти, що собою 

представляє обов’язкове страхування відповіда-

льності власників наземних транспортних засо-

бів (ОСЦПВ), добровільне страхування відпові-

дальності власників наземних транспортних за-

собів (ДСЦПВ), міжнародна системи автомобі-

льного страхування «Зелена картка».  

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Доповіді. 

Ситуаційні 

вправи. 

 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підго-

товки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 

роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді ви-

конання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів при 

обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, есе, 

захисту реферату. 

Форма  

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає ви-

конання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахову-

ватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мі-

німально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 



- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 

(заліку) для підвищення своєї оцінки. 

Форма  

підсумкового 

контролю 

Залік (усно/письмово) 

Критерії оцінювання Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
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Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий  

контроль) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 
Залік 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 

82 - 89 B добре 

74 - 81 С добре 

64 - 73 D задовільно 

60 - 63 E задовільно 

35 - 59 FХ 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

0 - 34 F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням  

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням 

 дисципліни) 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Сту-

денти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наяв-

ності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані літера-

турні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі сту-

дента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незарахуванння виклада-

чем. 

Політика щодо  

відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчан-

ня, отриманих у неформальній освіті». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Політика та  Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 

http://www.kau.com.ua/images/Docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf


очікування університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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