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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

   Завданням вивчення дисципліни є дослідження основних ризиків, які 

проявляються в сільському господарстві; засвоєння теоретико-прикладних засад 

виявлення, систематизації та оцінювання ризиків господарської діяльності в агробізнесі з 

метою уникнення та мінімізації. 

  Метою вивчення дисципліни є формування знань щодо методів комплексної 

оцінки ризиків і особливостей їхнього впливу на процес сільськогосподарського 

виробництва.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- основні види ризиків, що мають місце в агробізнесі та фактори, що спричинють їх 

виникнення; 

- сутність та принципи виявлення, систематизації й оцінювання ризиків господарської 

діяльності в агробізнесі; 

- методи комплексної оцінки ризиків. 

вміти:  

- виявляти всі можливі загрози для агробізнесу; 

-  використовувати цілісний, комплексний підхід до оцінки ризиків (прорахунок 

можливих втрат при настанні певного виду ризику та оцінка ймовірності настання 

кожного з них); 

- застосовувати основні методи управління ризиками у майбутній професійній 

діяльності. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні) 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. 

Сутність ризиків в 

агробізнесі 

 

 

2/2 

Усне обговорення, робота з 

кросвордами, виконання самостійної 

роботи на предмет закріплення 

матеріалу щодо сутності ризиків в 

агробізнесі 

Підготовка 

реферату/доповіді/презе

нтації з теми: 

- за умови повного 

висвітлення сутності 

питання (проблеми) –  

5 балів; 

- за умови, що питання 

Тема 2.  
Класифікація 

аграрних ризиків 

 

 

1/4 

Усне обговорення, виконання 

ситуаційних завдань, дидактичні ігри, 

письмова робота на закріплення 



матеріалу. (проблему) розкрито 

неповністю –  

3-4 бали; 

Активна участь студента 

в обговоренні питання 

(проблеми) –  

4-5 балів. 

Виконання практичних 

завдань (розв’язування 

задач): 

 - правильний розв’язок 

задачі, коректна 

інтерпретація та опис 

одержаних результатів, 

формулювання 

ґрунтовних висновків – 

5 балів; 

 - наявність у 

розрахунках незначних 

арифметичних помилок 

за умови правильного 

алгоритму розв’язку – 4 

бали;  

 - наявність 

арифметичних помилок 

і/або дотримання 

правильного алгоритму 

розв’язку – 3 бали; 

 - наявність грубих 

арифметичних помилок 

і/або недотримання 

правильного алгоритму 

розв’язку – 0-2бали. 

 

Тема 3.  

Вплив природно-

кліматичних 

ризиків на 

діяльність аграрних 

підприємств 

 

 

2/2 

Написання тестів, усне обговорення, 

робота з кросвордами, розв’язок задач 

і ситуаційних задань 

Тема 4.  

Ризики аграрного 

бізнесу в умовах 

глобалізації 

міжнародної 

економіки 

 

 

2/4 

Представлення та обговорення 

презентацій за темою, розв’язок 

ситуаційних задач, різнопланові case-

study, направлені на максимально 

повне оволодіння матеріалу.. 

Тема 5. Механізм і 

інструменти оцінки 

ризиків в 

агробізнесі 

 

2/4 

Написання тестів, усне обговорення, 

робота з кросвордами, виконання 

самостійної роботи на. 

Тема 6.  

Оцінка ризиків, 

спричинених 

змінами клімату 

 

 

2/4 

Розв’язок задач із використанням 

критеріїв Лапласа, Вальда, Севіджа, 

Гурвіца, Байєса та за правилом 

максимакс і мінімакс. 

Тема 7. Управління 

ризиками в 

агробізнесі як 

передумова 

забезпечення 

стійкості галузі 

 

2/4 

Навчальні групові дискусії, робота в 

фокус-групах із виконання 

самостійної роботи 

 (в.т.ч. в elearn). 

Розв’язок задач. 

 

Тема 8. Розподіл та 

передача ризиків у 

агробізнесі 

0/2 Вирішення ситуаційних завдань, 

навчальні групові дискусії, робота з 

кросвордами, розв’язок задач. 

Тема 9. Мінімізація 

ризиків аграрної 

сфери 

2/4 Вирішення ситуаційних завдань, 

навчальні групові дискусії, робота з 

кросвордами, розв’язок задач. 

Всього за 1 семестр 30 

Екзамен   6  

Всього за курс 36 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно незараховано 

 
 


