
1. Назва модуля: Управління ризиками 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ВВ1.1.07_7 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 44 (в т.ч. лекції – 20 год., практичні – 24 год.). 
6. Лектор: Стойка Віталій Олександрович – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: суттєву характеристику організацій, підприємств та фірм різних форм 

власності, а також особливості їх функціонування в умовах невизначеності та 
ризику; сутність ризику та причини його виникнення, класифікацію ризиків та 
специфіку управління ними в умовах ринкових відносин; засоби аналізу та 
кількісної оцінки ризиків з використанням апарата математичної статистики, 
аналітичних, експертних методів; шляхи та заходи зниження ступеню економічних 
ризиків; 

вміти: ідентифікувати місцезнаходження прогнозованих чи виникаючих в 
процесі господарської діяльності ризиків в загальній системі їх класифікації; 
вибирати та використовувати засоби кількісної оцінки ступеня економічних ризиків 
господарюючих суб’єктів; організовувати процес ефективного управління ризиком 
у випадку його реалізації. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі:  
- пререквізити: економіка підприємства, менеджмент. 
10. Зміст модуля. 
Функціонування фірм в умовах невизначеності та ризику. Ризик та його 

різновиди. Класифікація ризиків. Якісний та кількісний аналіз  економічного ризику. 
Методи кількісної оцінки ступеня ризику: статистичний метод;  метод аналізу 
доцільності витрат; метод експертних оцінок. Характеристика експертних 
процедур. Методи кількісної оцінки ступеня ризику: аналітичний метод; метод 
використання аналогів. Комплексна оцінка ризиків. Характеристика виробничих, 
маркетингових та фінансових ризиків. Методи управління економічними ризиками. 
Особливості управління фінансовими ризиками. 

11. Рекомендована література: 
1. Захаров К.В. та ін. Логістика, ефективність і ризики зовнішньоекономічних 

операцій. / К.В. Захаров – К.: Інтекс, 2000. 
2. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. / І.Ю. Івченко – К.: 

ЦНЛ, 2004. – 304 с. 
3. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний 

посібник. / Н.І. Машина – К.: ЦНЛ, 2003. – 188 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

науково-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 


