
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент  
                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Ризик-менеджмент                                                                                                   

 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

 3 90  18    18    54  
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Менеджмент і адміністрування 

2. Управління технологічним розвитком 

3. Управління економічною безпекою підприємств ТК 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Підходи, удосконалювати та оцінювати систему управління на рівні 

підприємства 

1. Здатність до аналітико-прогностичної та інноваційної діяльності, 

розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських 

рішень у сфері менеджменту. 

2. Найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій менеджменту 

2. Вільно використовувати ІТ для наукових розробок та впровадження 

проектів, визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати інформацію 

з різних джерел, документів та текстів для розгляду відповідних 

проблем менеджменту. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. основні теоретичні підходи до управління ризиками та кризами в 

суспільному розвитку; 

2. сучасні моделі розвитку криз; 

3. основні методи діагностики криз в процесах управління; 

4. базові класифікації криз і ризиків в антикризовому управлінні 

суспільним 

1. аналізувати внутрішні та зовнішні причини кризових ситуацій; 

2. визначати систему стратегічних цілей виходу з кризи; 

3. розробляти шлях та заходи виходу з кризи; 

4. оцінювати та контролювати результати антикризової стратегії; 

5. аналізувати етапи прояву кризи в системі державного управління. 

  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Розвивати потенціал креативності щодо генерування ідей та досягнення наукових цілей. 

2. Уміти працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

Ризик-

менеджмент 

організації 

Лекція 1 

Тема 1. Поняття 

невизначеності, ризику, 

компоненти ризику. Стадії 

розвитку ризику. Класифікація 

ризиків організації за різними 

ознаками. 

Основні поняття ризик-

менеджменту.  

Основні компоненти ризику. 

Стадії розвитку ризику. 

Класифікація ризиків. 

 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 

Тема 2. Етапи аналізу ризиків 

в організації. Методи оцінки 

ризиків в компанії. 

Оцінка ризиків. Види збитків. 

Етапи аналізу ризиків. 

Статистичні методи аналізу 

ризиків. 

Експертні методи аналізу ризиків. 

Стрес-тестінг компанії. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 3-4 

Тема 3. Сутність управління 

ризиками. Методи ризик-

менеджменту. 

Сутність управління ризиками. 

Система ризик-менеджменту. 

Основні методи управління 

ризиками. 

Розвиток організаційної структури 

управління ризиками компанії. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Поняття 

невизначеності, ризику, 

компоненти ризику. 

Стадії розвитку ризику. 

 

.Вимір ризику. 

Статистичні методи оцінки 

ризику. 

 Експертні методи оцінки рівня 

ризику.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Класифікація ризиків 

організації за різними 

ознаками. 

Аналогові методи оцінки рівня 

ризику. 

 Визначення ризику 

Практичне 

заняття 2-3 

Тема 2. Етапи аналізу 

ризиків в організації. 

Методи оцінки ризиків в 

компанії. 

 

Установлення контексту ризику: 

визначення стратегічних і 

тактичних позицій компанії.  

Виявлення факторів ризику 

Розробка та ухвалення схеми 

управління ризиком. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 4 

Тема 3. Сутність 

управління ризиками. 

Методи ризик-

менеджменту.  

Установлення відповідальності 

за впровадження ризик-

менеджменту в компанії. 

Упровадження культури ризик-

менеджменту за допомогою 

системи управління кадрами. 

Моніторинг процесу ризик- 

менеджменту. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Поняття 

невизначеності, ризику, 

компоненти ризику. Стадії 

розвитку ризику. Класифікація 

ризиків організації за різними 

ознаками. 

Тема 2. Етапи аналізу ризиків 

в організації. Методи оцінки 

ризиків в компанії. 

Тема 3. Сутність управління 

ризиками. Методи ризик-

менеджменту. 

Роль міжнародного співтовариства 

в системі ризик-менеджменту. 

Використання міжнародних 

стандартів в управлінні ризиками. 

Основні терміни і визначення: 

невизначеність, неприйняття 

ризику, безризиковий еквівалент, 

ризик. 

 

Організація управління ризиком. 

Документація для управління 

ризиками. Декларація компанії 

про політику у сфері ризик-

менеджменту та настанови з 

ризик-менеджменту. Програма 

управління ризиками. 

Установлення контексту ризику: 

визначення стратегічних і 

тактичних позицій компанії. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Розділ 2 

Управління 

ризиками 

проекту та 

виходами з 

криз 

Лекція 5 

Тема 4. Поняття ризику 

проекту, його характеристики. 

Підходи до класифікації 

ризиків проекту. 

Основні поняття управління 

ризиками проектів. 

Структура процесу управління 

ризиками проекту. 

Класифікація ризиків проекту. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 6 

Тема 5. Методи якісного 

аналізу ризиків проекту. 

Методи кількісного аналізу 

ризиків проекту. 

Якісний аналіз ризиків. 

Кількісний аналіз ризиків. 

 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 7 

Тема 6. Методи реагування на 

ризики. Контроль ризику 

проекту. 

Методи реагування на ризики 

проекту. 

Контроль ризику в проекті. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Організація роботи по управлінню 

ризиками проекту. 

 

Лекція 8 

Тема 7. Інтегральний ризик-

менеджмент: кількісні і якісні 

методи оцінки ризиків. 

Кількісний аналіз проектних 

ризиків і можливості 

комп’ютерного моделювання. 

Методи аналізу ризиків 

інвестиційних проектів. Метод 

комп’ютерного імітаційного 

моделювання Монте-Карло. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 5 

Тема 4. Поняття ризику 

проекту, його 

характеристики. Підходи 

до класифікації ризиків 

проекту. 

 

Розроблення заходів, які 

пом'якшують вплив ризикових 

ситуацій на діяльність 

підприємства 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 6 

Тема 5. Методи якісного 

аналізу ризиків проекту. 

Методи кількісного 

аналізу ризиків проекту. 
 

Методи аналізу ризиків 

інвестиційних проектів. Метод 

комп’ютерного імітаційного 

моделювання Монте-Карло. 

Використання спеціалізованого 

програмного забезпечення у 

сфері ризик-менеджменту. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 7 

Тема 6. Методи 

реагування на ризики. 

Контроль ризику 

проекту. 

 

Організаційні засоби та прийоми 

впливу на ризик 

Створення спеціального 

резервного фонду.  

Створення страхового товарного 

запасу. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 8 

Тема 7. Інтегральний 

ризик-менеджмент: 

кількісні і якісні методи 

оцінки ризиків. 
 

Використання спеціалізованого 

програмного забезпечення у 

сфері ризик-менеджменту. 

Використання спеціалізованого 

програмного забезпечення для 

управління ризиками на 

підприємстві. 

 Імітаційне моделювання 

інвестиційних ризиків за 

допомогою Excel. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 4. Поняття ризику 

проекту, його характеристики. 

Підходи до класифікації 

ризиків проекту. 

Збитки та їх класифікація (критерії 

і види). Класи збитків (їх 

виявлення й оцінка). Методи 

виявлення ризику. Рішення щодо 

Виявлення факторів ризику. 

Розробка та ухвалення схеми 

управління ризиком. Участь 

вищого керівництва в ризик-

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Тема 5. Методи якісного 

аналізу ризиків проекту. 

Методи кількісного аналізу 

ризиків проекту. 

Тема 6. Методи реагування на 

ризики. Контроль ризику 

проекту. 

Тема 7. Інтегральний ризик-

менеджмент: кількісні і якісні 

методи оцінки ризиків. 

управління ризиком відповідно до 

класів збитків. Фінансування 

ризику: джерела фінансування, 

структура витрат на ризик. 

Структура витрат на фінансування 

ризику відповідно до методів 

управління ризиком. Стратегія 

компанії і методи управління 

ризиком. Затвердження стратегії 

управління ризиком. Методи 

управління ризиками 

менеджменті. Установлення 

відповідальності за 

впровадження ризик-

менеджменту в компанії. 

. Упровадження культури ризик-

менеджменту за допомогою 

системи управління кадрами. 

Моніторинг процесу ризик- 

менеджменту. 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Риск-менеджмент инноваций : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов. - Сумы : Деловые перспективы, 2005. - 260 с. 

2. Опорный конспект лекций по дисциплине «Риск-менеджмент». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2011. – 26 с. 

3. Практикум по дисциплине «Риск-менеджмент». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2011. – 38 с. 

4. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (ІЕС/ISO 31010:2009, IDT). ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013. – К.: 

Мінекономрозвитку України, 2015. – 73 с. 

5. Антонов Г. Д. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 153 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Підсумковий іспит 
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт 

 

 

 

 


