
 
 
 
 
 

4 Курс 
 

Ризик-менеджмент 
 

Спеціальності  
«Менеджмент», «Маркетинг» 

 
8 семестр 

12 год (л) + 12 год (пр) 



Викладачі 
Кафедра адміністративного менеджменту та 

зовнішньоекономічної діяльності 
ауд.302-303, корп.10 

 
• Олена Анатоліївна Ковтун – к.ек.н., 

доцент 

ekovtoun@nubip.edu.ua,  

FB: https://www.facebook.com/El.Kovtun  

• Людмила Миколаївна Гречанюк – 
старший викладач 

• ekonomistnni@ukr.net  

FB: https://www.facebook.com/Lgrechaniuk   

mailto:ekovtoun@nubip.edu.ua
https://www.facebook.com/El.Kovtun
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Що в структурі курсу? 
• WEF-Світовий економічний форум (Давос) 2019-

2021, + Doing Business 2019-2021 – найбільш 
впливові та ймовірні ризики у світі 

• Україна у світових рейтингах ризикованості та 
легкості ведення бізнесу 

• Аграрний сектор України – які ризики є, як їх 
виявити, порахувати, проаналізувати  

• Ризик менеджмент при прийнятті рішень: теорія 
ігор, аналіз чутливості 

• Як побудувати карту ризиків (Microsoft, Lipton, 
Вашого підприємства) 

• Ризик-менеджмент: методи та застосування 



Особливості для спеціалізацій 

• Маркетологи: Які ризики виникають при 
виведенні нового продукту на ринок? 

• Менеджмент: Як організувати систему 
управління ризиками на підприємстві? 

• Менеджмент ЗЕД: Які ризики виникають при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності? 

Ідентифікація, аналіз, розрахунок, яке 
обґрунтоване рішення прийняти 



Форма проведення занять 

• Лекції? 

 

• Практичні? 

 

• Д/з?  перегляд фільмів-номінантів ОСКАР та 
обговорення особливостей вручення 
відомих відзнак з економіки 

• Самотестування та інтерактивність? 

 Чи схильні Ви та Ваші однокурсники до 
ризику?  
Чи можете Ви працювати в одній 
команді? 

ауд. 309 або 312 (корп.10) 

Доступність онлайн, дискусії, TEDx, 
MOOC: Coursera, Prometheus, EdEra  



Запрошення представників Уряду та 
бізнесу – 2020-2021 

Менеджмент, Мнеджмент ЗЕД, Маркетинг:  
Тарас Висоцький, заступник Міністра розвитку економіки, 
торгівлі та с.г.:  
 Ризики аграрного сектору – Держпідтримка АПК: як 

працює і чи допомагає українському товаровиробнику 

Менеджмент,  Маркетинг:  
Алекс Ліссітса, генеральний директор ІМК.:  
 Чи існують ризики для СЕО одного з успішних 

агрохолдингів України 
 Ролі та обов’язки в команді: чи важливо виявити 

ризик та як його мінімізувати  



Менеджмент, Менеджмент ЗЕД, Маркетинг:  
Володимир Осадчук, генеральний директор 
COFCO Україна:  
 управління ризиком в логістиці ЗЕД 
 хеджування за допомогою форвардних 

контрактів та ф’ючерсів, опціонів та свопів 
 Ризики невиконання контрактів 

 

Запрошення представників Уряду та 
бізнесу – 2020-2021 

Іноземні лектори – welcome! 
 



Після курсу Ви зможете 
Виявляти та класифікувати ризики різними 

методами 

Зможете оцінити ризик, щоб приймати 
оптимальне рішення в умовах невизначеності 

Будувати карти ризиків для точного 
визначенння небезепечних зон компанії та 
підбирати інструменти для її захисту або 
збільшення виручки 

Застосовувати базові принципи управління 
ризиками 

 



Результат 
• 2 модулі 

• % успішної здачі предмету? 

 

100% 

• Застосування для бакалаврської? ТАК!!! 

Чекаємо Вас на курсі 
«Ризик-

менеджмент»! 

Залік 


