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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Моделі ризик менеджменту 
 
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, ступень вищої освіти 
Ступень вищої освіти другий (магістерський) рівень 
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність  051 Економіка 
Освітньо-кваліфікаційна 
програма 

Економічна кібернетика 

  
Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Вибіркова 
Загальна кількість годин 120 
Кількість кредитів ECTS 4 
Кількість змістовних модулів 2 
Курсовий проект (робота) (за 
наявності) 

50 годин 

Форма контролю Екзамен 
  

Показники навчальної дисципліни 
Форма навчання Денна 
Рік підготовки 1 
Семестр 2 
Лекційні заняття 30 
Практичні, семінарські 
заняття 

 

Лабораторні заняття 30 
Самостійна робота студента 60 
Індивідуальні завдання  
Кількість тижневих 
аудиторних годин для денної 
форми навчання 

4 годин на тиждень 

 
  



 
Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета вивчення курсу: оволодіння студентами теоретико-методологічними 

та практичними навичками здійснення ідентифікації, аналізу, вимірювання, 
моделювання систем управління економічними ризиками. 

 
Завдання вивчення курсу:  
засвоєння методології та методики проведення аналізу та застосування 

економіко-математичних моделей, що враховують ризик; набуття досвіду 
найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання ризику в процесі 
прийняття рішень, побудови системи управління економічними ризиками. 

 
Засвоївши курс студент повинен: 
знати:  
сутність ризику як економічної категорії;  
теоретико-методологічні основи управління ризиками в діяльності сучасних 

фінансових інститутів;  
підходи до ідентифікації та класифікації економічних ризиків, основні 

концептуальні методи їх аналізу;  
концептуальні підходи вимірювання фінансових ризиків; інструментарій 

аналізу, методи кількісної оцінки та моделювання ринкових економічних 
ризиків;  

підходи до оцінювання та моделювання операційного та інших видів 
ризику фінансових інститутів;  

моделі оцінювання інтегрального ризику фінансових інститутів та 
визначення «економічного капіталу» фінансових інститутів;  

концептуальні підходи до управління фінансовими ризиками; 
 
вміти:  
готувати інформаційно-аналітичні матеріали для працівників бізнес-

підрозділів та інших користувачів;  
аналізувати і готувати аналітичні доповіді з певної проблеми/задачі; 
оцінювати ризиковість управлінських рішень;  
керувати фінансовими ризиками; досліджувати і вибирати методи 

підтримки прийняття рішень в умовах неструктурованих та слабоструктурованих 
проблемних ситуацій; моделювати економічний ризик; 

моделювати процеси прийняття рішень з урахуванням невизначеності;  
керувати фінансовими ризиками; 
 
володіти: методами аналізу статистичних даних, використовувати 

сучасне програмне забезпечення. 
 



3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовний модель 1. 
 
Тема 1.Сутність ризик-менеджменту та базові методи оцінки ризиків. 
Генезис ризик-менеджменту. Сутність і визначення ризики та невизначеності. 
Аспекти ризику. Задачі та процес управління ризиками. Інструменти та методи 
оцінки ризиків. Оцінка економічного ефекту системи ризик-менеджменту. 
 
Тема 2. Ризик-менеджмент організації 
Багатомірне управління організацією (підприємством, державним органом 
влади тощо) на принципах ризик-менеджменту. Принципи ризик-
менеджменту. Багатомірність ризикового простору. Розвиток організації з 
урахуванням ризиків. Функції управління ризиками. Стандарт ISO 31000. 
Концепція організації з ризик-менеджменту. 
 
Тема 3. Моделювання невизначеності у ризик-менеджменті 
Стратегічні ризики у господарській діяльності. Аналіз і оцінка ступеня ризику. 
Принципи інформаційного забезпечення процесів управління ризиками. 
Чинники ризиків. Якісний та кількісний аналіз ризиків економічних систем. 
VAR-аналіз ризику. Аналітичні показники рівня ризиків та невизначеності. 
 
Змістовний модуль 2. 
 
Тема 4. Моделі ризиків фінансових активів 
Система менеджменту фінансових ризиків. Фінансові ризики та методи 
визначення їх рівня. Основні методи оптимізації фінансових ризиків. 
Диверсифікація фінансових ризиків. Оцінка прибутковості та ризиків 
фінансових активів. Інвестиційні ризики. Оцінка ризиків у бізнес-плануванні. 
 
Тема 5. Моделювання ризиків у страхуванні 
Правило Байєса. Зміна ціни грошей. Зміна величини збитку. Еквівалентність 
зобов'язань сторін. Деякі відомості страхової практики. Розрахунок 
навантаження та брутто-ставки у страхуванні. Задачі актуарія в страховій 
компанії. Аналіз ризику страховика і шляхи його зниження. Аналітичні та 
кількісні методи рішення актуарних задач 
 
Тема 6. Моделювання ризиків аграрного сектору 
Типові моделі у оцінці ризиків в аграрному секторі. Джерела ризику. 
Організація ризик-менеджменту в аграрному секторі. Управління виробничим 
ризиком. Управління маркетинговим ризиком. Управління фінансовим 
ризиком. Управління правовим ризиком.  Управління персональним ризиком 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л  п лаб. інд. с. р.  
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Моделі та методи управління економічними ризиками 
Тема 1. Сутність ризик-менеджменту 
та базові методи оцінки ризиків. 

20 5  5  10 

Тема 2. Ризик-менеджмент організації 20 5  5  10 

Тема 3. Моделювання невизначеності у 
ризик-менеджменті 

20 5  5  10 

Разом за змістовим модулем 1 60 15  15  30 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Моделі ризик-менеджменту економічних систем   
Тема 4. Моделі ризиків фінансових 
активів 

20 5  5  10 

Тема 5. Моделювання ризиків у 
страхуванні 

20 5  5  10 

Тема 6. Моделювання ризиків 
аграрного сектору 

20 5  5  10 

Разом за змістовим модулем 2 60 15  15  30 

       

Усього годин 120 30  30  60 

 
 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1.  Сутність ризик-менеджменту та базові методи оцінки ризиків. 5 
2.  Ризик-менеджмент організації 5 
3.  Моделювання невизначеності у ризик-менеджменті 5 
4.  Моделі ризиків фінансових активів 5 
5.  Моделювання ризиків у страхуванні 5 
6.  Моделювання ризиків аграрного сектору 5 

 Разом 30 



8. Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1.  Сутність ризик-менеджменту та базові методи оцінки ризиків. 10 
2.  Ризик-менеджмент організації 10 
3.  Моделювання невизначеності у ризик-менеджменті 10 
4.  Моделі ризиків фінансових активів 10 
5.  Моделювання ризиків у страхуванні 10 
6.  Моделювання ризиків аграрного сектору 10 

 Разом 60 
Тематика курсових робіт 

1. Моделі ризик-менеджменту аграрного бізнесу  
2. Моделі ризик-менеджменту агропромислового комплексу 
3. Моделі ризик-менеджменту в системі обслуговування абонентів 

телекомунікаційної компанії 
4. Моделі ризик-менеджменту в сфері електронної торгівлі 
5. Моделі ризик-менеджменту в сфері страхування 
6. Моделі ризик-менеджменту великих сільськогосподарських 

підприємств 
7. Моделі ризик-менеджменту грального бізнесу 
8. Моделі ризик-менеджменту ЗВО  
9. Моделі ризик-менеджменту мережі сімейних ресторанів  
10. Моделі ризик-менеджменту профорієнтаційної роботи ЗВО 
11. Моделі ризик-менеджменту у рослинництві  
12. Моделювання кліматичних ризиків у сфері сільського господарства 
13. Моделювання невизначеності й ризику наземних екосистем 
14. Моделювання ризиків бізнес-діяльності соціальних мереж 
15. Моделювання ризиків видавничого ринку  
16. Моделювання ризиків грошово-кредитної системи країни  
17. Моделювання ризиків діяльності аграрної сфери 
18. Моделювання ризиків економічного розвитку країни 
19. Моделювання ризиків на ринках олійних культур 
20. Моделювання ризиків на ринках овочів 
21. Моделювання ризиків на ринку комбікормів 
22. Моделювання ризиків на ринку м’яса 
23. Моделювання ризиків на ринку мінеральних добрив 
24. Моделювання ризиків на ринку яєць  
25. Моделювання ризиків поведінки споживача 
26. Моделювання ризиків продовольчої безпеки країни  
27. Моделювання ризиків ринку м’яса птиці  
28. Моделювання ризиків створення та просування інтернет-сторінки  
29. Моделювання ризиків урожайності зернових  
30. Моделювання ризиків фінансових інвестицій 



Класифікація методів навчання 
Групи методів 

Засади Найменування Характеристики 
І. Джерело знань: слово, 
образ, досвід 

Словесні, наочні, 
практичні 

 

2. Етапи навчання Підготовка до вивчення 
нового матеріалу 
Вивчення нового 
матеріалу Закріплення 
вправ Контроль і оцінка 

 

3. Спосіб педагогічного 
керівництва 

Пояснення педагога 
Самостійна робота 

Керівництво: 
безпосереднє; 
опосередковане 

 
8. Форми контролю 

Кожна з форм контролю має особливості й залежить від мети, змісту та 
характеру навчання. У процесі навчання дисципліни використовуються наступні 
форми контролю: 
• Поточний контроль: усне опитування (індивідуальне, фронтальне, групове), 

комп'ютерне тестування, виконання практичних завдань на комп'ютері 
згідно програми; модульні контрольні роботи 

• Підсумковий контроль: екзамен 
11. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 
відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 
27.02.2019 р. протокол № 7 з табл. 1. 
 
 Поточний 

контроль 
Рейтинг 3 
навчальн
ої роботи 

R НР 

Рейтинг 3 
додатков
ої роботи 

R др 

Рейтинг 
штрафни

й 
R ШТР 

Підсумко
ва 

атестація 
(іспит) 

Загальн
а 

кількіст
ь 

балів 

Змістови
й модуль 

1 

Змістови
й модуль 

2 
Кількіст
ь балів 

0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

«Вага» 
виду 
роботи 

0,35 0,35 0,7 0,2 0,05 0,3 1 

 
Примітка. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в 
НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 p., рейтинг 
студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни 
визначається за формулою 



 
 
 

𝑅нр =  
0,7 (𝑅зм

(1) ∙ 𝐾зм
(1) + 𝑅зм

(2) ∙ 𝐾зм
(2))

𝐾дис + 𝑅др − 𝑅штр 

 
де 𝑅зм

(1), 𝑅зм
(2) − рейтингові оцінки відповідно першого (1) і другового (2) змістових 

модулів за 100-бальною шкалою; 
 
𝐾зм

(1), 𝐾зм
(2) – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом 

для відповідного змістового модуля; 
 
𝐾дис = 𝐾зм

(1) + 𝐾зм
(2)– кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним 

планом для дисципліни у поточному семестрі; 
 
𝑅др – рейтинг з додаткової роботи; 
 
𝑅штр – рейтинг штрафний. 
 
Рейтинг з додаткової роботи 𝑅др додається до 𝑅нр і не може перевищувати 20 
балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за 
виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню 
рівня знань студентів з дисципліни. 
Рейтинг штрафний 𝑅штр не перевищує 5 балів і віднімається від 𝑅нр - Він 
визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал 
змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, 
пропускали заняття тощо. 
 

Оцінка 
національна 

Оцінка 
ЄКТС 

Визначення оцінки ЄКТС Рейтинг студента, 
бали 

Відмінно А ВІДМІННО - відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 
помилок 

90 -100 

Добре В ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього 
рівня з кількома помилками 

82-89 

 С ДОБРЕ - в загальному правильна 
робота з певною кількістю грубих 
помилок 

74-81 

  








