
Опис навчальної дисципліни 

1. Код: ВВ23. 

2. Назва. Управління ризиками. 

3. Тип: вільний вибір. 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Олійник О.О., кандидат 

економічних наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- ідентифікувати наявні та потенційні ризики підприємства, класифікувати їх за різними 

ознаками; 

- здійснювати вимірювання та аналіз ризиків відповідно до наявної ринкової ситуації; 

- визначати та застосовувати інструменти регулювання різних видів ризиків; 

- розробляти заходи щодо оптимізації наслідків ризиків; 

- приймати ризикові управлінські рішення. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Ринкова інфраструктура», 

«Основи економіки», «Основи бізнесу», «Планування і організація бізнесу».   

12. Зміст курсу: Сутність ризиків. Класифікація ризиків. Організація управління ризиками. 

Статистичні методи оцінювання ризиків. Якісні методи оцінювання ризиків.  Матричні методи та 

критерії прийняття ризикових рішень в умовах невизначеності. Застосування теорії ігор в умовах 

ризику. Основні напрями впливу на ризик. Страхування ризиків. Диверсифікація ризиків, її види та 

сфери застосування. Оптимізація інвестиційних ризиків. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. – Харьків: 

Промарт, 2015. – 300 с. 

2. Гуменюк В.Я., Міщук Г.Ю., Олійник О.О. Управління ризиками: Навч. посібник / В.Я. Гуменюк, 

Г.Ю. Міщук, О.О. Олійник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 158 с.  

3. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посібник / Л. І. Донець. – Київ: 

ЦНЛ, 2006. – 321 с.  

4. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навч. посібник / С. М. Ілляшенко. – 2-ге вид., доп., перероб. 

– Київ: ЦНЛ, 2004. – 220 с. 

5. Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

28 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: лекції з використанням мультимедійної презентації та роздаткового матеріалу, проблемні 

лекції, лекції у формі діалогу, кейсовий метод, моделювання ситуацій, дискусія тощо. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування у вигляді  контрольних завдань, усне опитування, 

вирішення практичних вправ та завдань, проведення модулів.  

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри трудових ресурсів 

і підприємництва, д.е.н., професор      Л.І. Безтелесна 

 

Розробник опису дисципліни 

к.е.н., доцент         О.О. Олійник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: VV23. 

2. Title: Risk Management. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: І (Bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 5. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: O. Ollinyk, Ph.D. in 

Economics, Associate Professor.  

9. Results of studies: After studying the discipline a student should be able to: 

- identify existing and potential risks of the enterprise, classify them according to different features; 

- measure and analyze the risks in accordance with the existing market situation; 

- define and apply instruments of regulation of various types of risks; 

- develop measures to optimize the consequences of risks; 

- taking risk management decisions. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control measures.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Market infrastructure", " Basics of the 

economy", "Basics of business", "Planning and organization of business". 

12. Course contents: The essence of the risks. Classification of risks. Organization of risk management. 

Statistical methods of risk assessment. Qualitative methods for risk assessment. Matrix methods and criteria 

for making risk decisions under uncertainty. Application of the theory of games in risk conditions. The main 

directions of exposure to risk. Risk insurance. Diversification of risks, its types and areas of application. 

Optimization of investment risks.  

13. Recommended educational editions:  

1. Baldzhi M.D. Economic risk and methods of its measurement. Tutorial. - Kharkov: Promart, 2015. - 300 s. 

2. Gumenyuk V.Ya., Mishchuk G.Yu., Oliinyk O.O. Risk Management: Teaching. manual / V.Ya. Gumenyuk, 

G.Yu. Mishchuk, O.O. Oliinyk. - Rivne: NUVGP, 2010. - 158 p. 

3. Donets L.I. Economic risks and methods of their measurement: Teaching. manual / L.I. Donets. - Kyiv: TsNL, 

2006. - 321 p. 

4. Illyashenko S.M. Economic risk: Teaching. manual / S. Illyashenko. - 2nd form., Additional, processing. - 

Kyiv: TsNL, 2004. - 220 p. 

5. Ostankova L.A., Shevchenko N.Yu. Analysis, modeling and management of economic risks. Teaching manual 

- K .: Center for Educational Literature, 2011. - 256 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

28 hours lectures, 14 hours practical work, 78 hours independent work. Total - 120 hours. 

Methods: lectures using multimedia presentations and handouts, problem lectures, lectures in the form of 

dialogue, testing, case studies, discussion, etc. 

15. Forms and assessment criteria: 

Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test: completion at the end of semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, solving tasks. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the Department of Labor and  

Entrepreneurship, Prof.        L. Beztelesna 

 

Prepared by  

       Phd in Economics, Associate Professor             O. Oliinyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


