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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Придунайська філія 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

Назва дисципліни Ризик-менеджмент 
 

Викладач (-і) Мурашко Ірина Сергіївна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

-- 

Контактний тел. 04841-77-903 

E-mail: murashkoirene@mail.ru 

Сторінка дисципліни 

на сайті  

http://izmail.maup.com.ua 

Консультації Графік консультацій: перший, третій четверг місяца – 14.40-17.00 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика дисципліни за формами навчання 
 

 денна  

Курс  4 

Семестр  8 

Обсяг кредитів  2 

Обсяг годин, в тому 

числі:  
90 годин 

Аудиторні  
16  лекційних та  

8 семінарських (практичних) годин 

Модульний контроль  1 модульна контрольна робота 

Самостійна робота  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

66 годин 

в планах семінарських  занять, надається студенту  занятті 

при ознайомленні з силабусом. 

Форма семестрового 

контролю  
екзамен  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: глибоке вивчення ризиконебезпечних ситуацій у комерційній та управлінській 

діяльності, набуття вмінь і навичок оперативного управління ними.  

Цілі дисципліни: вивчити основні поняття ризик-менеджменту; вивчити сутність і функції 

ризик-менеджменту; вивчити сутність ризиків і їх класифікацію; отримати уявлення про 

стратегічний (комплексний) і функціональний ризик-менеджмент на підприємстві: 

операційний, фінансовий, зовнішньоекономічний, маркетинговий; про моделі виміру 

сприйманого ризику в маркетингу. 

  3. Формат курсу - очний (offline)  
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              4.Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

— В результаті вивчення курсу студенти повинні:  

Знати: 
- які ознаки є свідченням ризиконебезпечної ситуації в управлінні;  

- принципи, за якими слід класифікувати ризики і ризиконебезпечні ситуації заради 

пошуку найоптимальнішого шляху їх уникнення, профілактики або ліквідації наслідків;  

- яким чином слід враховувати ризиконебезпечні ситуації у процесі планування 

діяльності (складання бізнес-плану, фінансового плану); 

- місце і роль ризик-менеджера у структурі й діяльності управлінської або 

господарюючої структури; 

Вміти: 
- оцінювати ситуації у процесі управління або плани на їх ризиконебезпечність;  

- застосовувати технології, які дозволять діагностувати і уникати ризиконебезпечних 

ситуацій; 

- планувати й проводити роботу із колективом для створення надійної атмосфери 

заради виявлення прогнозованих й непрогнозованих ризиків;  

- організовувати та проводити ділові ігри для відпрацювання командної роботи 

організації щодо виявлення ризиків й виховувати моральну обстановку готовності долати 

ризики та їх наслідки. 

Перелік компетентності, якими повинен опанувати студент при вивченні дисципліни:  

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

у сфері менеджментуабо у процесі навчання, щопередбачаютьпроведення досліджень 

та/або здійснення інноваційзаневизначеностіумов і вимог.  

Загальні компетентності.  
ЗК1.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК2.Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  

ЗК3.Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

ЗК4.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Спеціальні компетентності. 

СК-1. Знання концептуальних інноваційних основ ризик-менеджменту. 

СК-2. Знання інноваційноїпарадигми ризик-менеджменту. 

СК-3. Уміння кількіснооцінювати ризикза допомогою різних методів.  

СК-4. Здатність до аналізуризикових ситуацій.. 

СК-5. Знання спеціальних принципів ризик-менеджменту. 

СК-6. Знання чинників, що впливають на ефективність ризик-менеджменту. 

СК-7. Знання національних та міжнародних стандартів ризик-менеджменту. 

СК-8. Уміння визначати умови профілактики виникнення ризиків шляхом 

прогнозування ризиків та їх своєчасної нейтралізації. 

Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти 

1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний  

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

3.Проектувати ефективні системи управління організаціями  

4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;  

5.Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах  
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6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність  

7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, 

з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;  

8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією 

9. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах 

державною та іноземною мовами 

10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінкудля вирішення професійних задач; 

11. Мати навички забезпечення особистого професійного розвитку та 

планування власного часу. 

5. Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні 8 

самостійна робота 66 

6. Ознаки курсу: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 8 073 

«Менеджмент» 

4 вибірковий 

7.Пререквізити (перелік попередньо прослуханих курсів): Стратегічний інноваційний 

менеджмент, Глобальний бізнес-менеджмент, Корпоративне управління, Менеджмент. 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання: 

1. Програмне забезпечення для доступу для законодавчої бази на 

сайті:www.rada.gov.ua/laws 

2. Програмне забезпечення для доступу на сайт онлайн курсів 

https://prometheus.org.ua/ 

9. Політики курсу. 

Студент дотримується правил академічної доброчесності (згідно загальних правил 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ»МАУП»). 

Вимоги викладача:  
- обов’язкове відвідування навчальних занять; 

- активність студента під час практичних занять; 

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи; 

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені (незадовільні оцінки) на 

консультаціях;  

- здійснювати підготовку тез доповідей та братии участь у конференціях, конкурсах 

наукових праць та ін. 

 Не допустимо: 

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття; 

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під 

час заняття (за винятком дозволу викладача); 

- списування та плагіат. 

http://www.rada.gov.ua/laws
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Реферативні роботи студент виконує самостійно, с обов'язковим посилення на джерела 

інформації та самостійно перевіряє їх он лайн на безкоштовних сервісах на антиплагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент», 

є сумою балів за виконання семінаськиї (практичних) завдань та самостійну роботу плюс 

бали, отримані під час екзамену.  

Студент, який не з’являвся на заняття (незалежно від причин)  повинен 

відпрацювати  пропущені заняття (незалежно від причини пропуску) та відпрацювати 

незадовільні оцінки під час консультацій. 

 

10. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план. 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Заочна 

форма       

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п с.р л п с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

Тема 1. Курс "ризик-менеджменту" 

та його значення 5,5 1 0,5 4 5 1   4 

Тема 2. Підходи до класифікації 

ризиків 5,5 1 0,5 4 9 1   8 

Тема 3. Ризик-менеджмент на 

підприємстві 5,5 1 0,5 4 9 1   8 

Тема 4. Програма управління ризику 

на підприємстві 5,5 1 0,5 4 9 1   8 

Разом за змістовим модулем 1 22 4 2 16 32 4 0 28 

Змістовий модуль 2. Підходи і технології виявлення ризику та ризиконебезпечних 

ситуацій 

Тема 1. Характерні ознаки 

ризиконебезпечної ситуації 8,5 2 0,5 6 9   1 8 

Тема 2. Прогнозовані й 

непрогнозовані ризики 10,5 2 0,5 8 9   1 8 

Тема 3. Корпоративна культура і 

діагностика ризиків 11 2 1 8 8     8 

Тема 4. Передбачення ризиків у 

бізнес-плані 10 1 1 8 8     8 

Тема 5. Ризики і складання 

фінансового плану. 10 1 1 8 8     8 

Тема 6. Стратегічне прогнозування 

ризиків 11 2 1 8 8     8 

Тема 7. Страхування ризиків за 

рахунок зовнішніх і внутрішніх 

резервів, оптимальний баланс 7 2 1 4 8     8 

Разом за змістовим модулем 2 68 12 6 50 58 0 2 56 
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Усього годин 90 16 8 66 90 4 2 84 

 

1. Система оцінювання та вимоги. 

Політика виставлення балів.  

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

поточного та  підсумкового контролю, яка сумується до кількості балів, які отримав студент на 

екзамені. Екзамен проводиться в устній формі.  

Поточний контроль - це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних 

знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час проведення 

аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання 

пропущених занять) та активності студента на занятті. Поточний контроль реалізується у формі 

опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння 

навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю:  
— усна доповідь; 

— доповнення, запитання до того, хто відповідає;  

— участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; 

—  аналіз законодавства та монографічної літератури; 

— письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);  

— самостійне опрацювання тем; 

— підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 

— систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення 

питань. 

Засоби діагностики результатів навчання 

Розподіл балів 

Вид діяльності студента 

Можлива 

кількість 

балів 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Відвідування лекцій 1 2 2 6 6 

Відвідування практичних та 

семінарських занять 1 1 1  3 3 

Робота на семінарських 

заняттях 10 1 10  0 0 

Робота на практичних 

заняттях 10 0 0 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 5 0 0 3 15 

Виконання індивідуальної 

роботи 30 1 30 1 30 

Модульна контрольна робота 25 0 0 1 25 

Разом   43 99 

Разом по дисципліні 142 

Індивідуальний коефіцієнт 1,42 

 

Індивідуальна робота включає: 

1.Проходження онлайн-курсу. 

2.Участь у конференції або написання статті. 
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Критерії оцінки систематичності та активності роботи на 

семінарських заняттях студентів денної форми навчання  є наступні:  

№ 

п\п 

критерії оцінки знань студента виявлених під час 

проведення модульного контролю 

кількість балів 

1. студент в процесі усної (письмової) відповіді дає 

правильні відповіді на всі поставлені запитання, виявляє 

високий рівень знань теоретичного матеріалу. Викладає 

свою відповідь системно та логічно, упевнено і правильно 

аргументує власну позицію, робить висновки, тощо. 

Правильно вирішує практичні завдання та надає ґрунтовне 

пояснення отриманим результатам 

10 балів  

 

2. студент має належний рівень знань теоретичного 

матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, 

переважно, правильні, однак допускає певні неточності у 

визначеннях категорій, не завжди належно (коректно) 

аргументує відповідь або правильно відповідає лише не 

менше ніж 75% поставлених запитань, тощо;  

Правильно вирішує практичні завдання але не надає 

пояснень отриманим результатам. 

8 балів  

3 студент має задовільний рівень знань теоретичного 

матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на 

всі, допускає певні неточності у визначеннях категорій, не 

завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає 

відповідь на не менше ніж на 50% поставлених запитань, 

тощо. Допущені неточності при розв`язанні практичних 

завдань 

5  балів  

4. студент дає неправильні відповіді на поставлені 

запитання, виявляє неналежний рівень знань теоретичного 

матеріалу, неспроможний послідовно і правильно 

аргументувати свою відповідь або взагалі не в змозі 

відповісти на поставлені запитання, тощо. Практичні 

завдання не розв`язані 

0 балів 

 

 Модульний контроль знань за визначеними темами може проводитись усно або 

письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання 

практичних завдань, виконання тестів, тощо. 

 При виконанні модульних завдань оцінюванню підлягають теоретичні знання та 

практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.  

 Критеріями оцінки правильності виконання модульних контрольних завдань (чи усної 

відповіді на теоретичні питання) є: 

№ 

п\п 

критерії оцінки знань студента виявлених під час 

проведення модульного контролю 

кількість балів 

1. Всі поставлені завдання вирішені правильно. Теоретині 

відповіді повні та обґрунтовані. Практичні завдання 

вирішені правильно, за результатами розрахунків зроблені 

висновки 

25 балів  

 

2. Виконано не менше 75% завдань. Теоретині відповіді 

достатньо повні та обґрунтовані. Практичні завдання 

вирішені правильно. 

20 балів  
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3 Правильно виконано більше 50% завдань.  15  балів  

4. Виконано менше 50% завдань. 0 балів 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ 

НАВЧАННЯ  

   Екзамен може проводитися у усній формі по 2 теоретичних питання та 1 

практичне за відповідь на які максимально можливо отримати 100 балів. 

Перерахування у традиційну систему:  

1) 100 балів – правильні та повні відповіді на  всі запитання - «5»; 

2) 85 балів – студент відповів на всі запитання, однак допускає певні неточності у 

визначеннях категорій, які не вливають на правильність відповіді в цілому  – 

«4»;  

3) 60 балів -  студент відповів недостатньо повно і конкретно на поставлені 

питання, хоч і відобразив  знання основного програмного матеріалу, а також 

при правильній відповіді на два з трьох поставлених питань  – «3»;  

4) 0 балів – дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє 

неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу, 

неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою відповідь або 

взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання - «2». 

Система ліквідації академічної заборгованостей має такий зміст:  

студент, який набрав за результатами поточного і підсумкового контролю від 35 до 59 балів , 

після належної підготовки має право повторного складання іспиту (заліку)  

студент, який набрав за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до  34 балів 

тобто менше 50% кількості балів, достатніх для отримання задовільної оцінки, 

зобов’язаний пройти повторний курс вивчення дисципліни перед повторним складанням  

іспиту (заліку).  

 

 

Критерії оцінювання: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Питання до екзамену по дисципліни «Ризик-менеджмент» 
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1.Які є визначення поняття ―ризик‖? 

2.Розкрийте сутність поняття ―ризик‖ в управлінні, веденні господарської діяльності.  

3.Покажіть місце ризикології у системі управлінських дисциплін. 

4.Предмет і завдання ризикології. 

5.Охарактеризуйте роль і місце ризик-менеджера в організаційно-штатній структурі 

комерційної організації. 

6.Вкажіть, за якими критеріями слід розмежовувати обов’язки ризик-менеджера і 

керівника. 

7.Яким чином прораховувати ризиконебезпечні ситуації, починаючи власну справу?  

8.Охарактеризуйте ризиконебезпечні ситуації у вашому житті. Порівняйте їх природу 

та походження із ситуаціями в управлінні організацією. 

9.Дайте визначення поняття ―корпоративна культура‖. 

10. Чому немає можливості цілковито уникнути ризиків у різноманітних сферах 

діяльності людини? 

11. Вкажіть підходи до визначення ризиконебезпечної ситуації. 

12. Як слід будувати відносини між начальниками й підлеглими для успішного 

виявлення й подолання ризиконебезпечних ситуацій?  

13. Діагностика ризиків. Дайте визначення поняття. 

14. Чи можливо заміщувати непрогнозовані ризики прогнозованими  

15. За якими ознаками слід розрізняти прогнозовані й непрогнозовані ризики? 

16. Підходи до класифікації ризиків. Запропонуйте свої. 

17. Покажіть особливості класифікації ризиконебезпечних ситуацій за прогнозованими 

наслідками. 

18. Дайте визначення поняття ―форс-мажорна обставина‖. 

19. Висвітліть ―форс-мажорні обставини‖ нормативного походження і механізми їх 

уникнення. 

20. Дайте визначення поняття ―людський фактор‖, які ризиконебезпечні ситуації 

пов’язані з ним. 

21. Які ризики несе в собі ―неформальне лідерство‖ в колективі? 

22. Виділіть мікрогрупи в колективі та управління ними з метою діагностики та 

профілактики ризиконебезпечних ситуацій. 

23. Покажіть методики уникання ризиконебезпечних ситуацій, аналізуючи 

відповідність кадрів функціональним завданням. 

24. Які найпоширеніші принципи організації ділової гри для виявлення ризиків? 

25. Запропонуйте власний сценарій ділової гри для передбачення і подолання 

ризиконебезпечної ситуації із особистого досвіду. 

26. Розкрийте значення ігротехніки в подоланні ризиконебезпечних ситуацій. 

27. Ігротехніка та моделювання, їх ефективність у передбаченні й профілактиці ризиків. 

28. Теорія раціональних винаходів і ризикологія. Дайте оцінку ефективності. 

29. Що таке профілактика ризиків? 

30. Чи вважаєте ви ефективною профілактику ризиконебезпечних ситуацій в управлінні 

організацією? 

31. Охарактеризуйте ризиконебезпечні ситуації у муніципальному управлінні. 

32. Які ви можете запропонувати підходи до формування авторського колективу бізнес-

плану, аби уникнути ризиків у процесі його складання? 

33. Розкрийте сутність фінансових ризиків, які можливо передбачити у бізнес-плані. 

34. Дайте визначення поняття ―фонд непередбачуваних витрат‖: його розмір, структура 

і призначення. 

35. Вкажіть основні джерела наповнення ―фонду непередбачуваних витрат‖. 

36. Які страхові механізми на випадок ризиконебезпечної ситуації можна передбачити в 

бізнес-плані заради її подолання? 

37. У чому полягають ризики при здійсненні кадрової політики?  
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38. Висвітліть характерні особливості кадрової політики в торгівлі й в процесі 

організації виробництва та ризикології. 

39. Охарактеризуйте ризики у фінансовій сфері та механізми їх подолання.  

40. Яким ризикам слід запобігати при наданні кредиту фінансовою установою? 

41. Вкажіть механізми отримання кредиту та пов’язані з тим ризики. 

42. Державне і муніципальне управління та ризикологія. Дайте визначення понять.  

43. У чому полягає прогнозування ризиків у здійсненні функцій політичного 

менеджера? 

44. Яким чином слід виявляти потребу посади ризик-менеджера у штаті організації? 

45. Покажіть основні якості професійного ризик-менеджера. 

46. Дайте визначення зовнішніх і внутрішніх джерел страхування ризиконебезпечних 

ситуацій. 

47. За яких умов доцільно залучати зовнішні джерела страхування ризиконебезпечних 

ситуацій? 

48. Як можна підвести баланс співвідношення внутрішніх й зовнішніх джерел 

страхування ризиків? 

49. Розкрийте ризики при впровадженні нових методів управління.  

50. Ризики у здійсненні інноваційної політики. Яким чином їх можна уникнути? 

51. За яких умов ризики є ефективними в управлінні й необхідними? 

52. Дайте оцінку відповідальності за виникнення ризиконебезпечної ситуації та вкажіть 

шляхи її подолання. 

53. Як ви оцінюєте діяльність ризик-менеджера за ситуації неможливості страхування 

ризиконебезпечної ситуації? 

54. Які методики прорахування наслідків непрогнозованих ризиків? 

55. Охарактеризуйте структуру бізнес-плану та ризики, пов’язані з її неоптимальністю. 

56. Яким чином керівникові слід виявляти ділові якості ризик-менеджера? 

57. Проаналізуйте психологічне тестування як метод виявлення готовності до ризиків та 

роботи із подолання їх наслідків. 

58. Традиції в колективі та ризик-менеджмент, проблема сумісності. На що вони 

впливають? 

59. Дайте оцінку ризикам при розподілі функцій в організації та покажіть можливість їх 

уникнення. 

60. Зробіть систематизацію досвіду управління ризиками та його місце у ризик-

менеджменті. 
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