
1. Назва модуля: Ризикологія 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.02_3 
3. Тип модуля: вибірковий (варіативний) 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Богашко Олександр Леонідович – кандидат економічних наук, 

доцент 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основи ризикології і ризик – менеджменту, методи та алгоритми 

аналізу внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища підприємства; методи і 
процеси дослідження зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища підприємства. 

вміти: діагностувати ризикові ситуації; визначати ризикопороджуючи 
фактори; давати кількісну оцінку розмірів повних витрат, породжених ризиком; 
вибирати інструменти оптимізації ризикової ситуації; оцінювати діючу систему 
ризик менеджменту господарюючого суб’єкту, удосконалювати її чи створювати 
нову. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: менеджмент, економіка підприємства, операційний 

менеджмент, стратегічний менеджмент. 
кореквізити: корпоративне управління, управління якістю. 
10. Зміст модуля:  
Господарські ризики і методи їх дослідження. Якісний аналіз ризиків. 

Кількісна оцінка ризику.Загальна характеристика способів управління ризиком. 
Відношення господарюючих суб’єктів до ризику. Ухвалення рішень в умовах 
багатозначної невизначеності. Інституціоналізація засобів адаптації до ризику. 
Організація управління ризиком. 

11. Рекомендована література: 
1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навчальний 

посібник. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. 
– 501 с. 

2. Іванюта С. М. Антикризове управління: рек. МОН України як навч. посібник 
для студ. ВНЗ. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 287 с. 

3. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: рек. МОН України як навч. 
посібник для студ ВНЗ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 566 с. 

4. Штангрет А. М., Копилюк О. І. Антикризове управління підприємством: навч. 
посібник: рек. МОН України. – К.: Знання, 2007. – 335 c. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (25%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


