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Загальний опис дисципліни 

Ринкова економіка, яка передбачає свободу попиту й пропозиції, і разом із тим 

характеризується нестабільністю рівня попиту і пропозиції, постійно зростаючою 

конкуренцією, випереджаючими темпами розвитку техніки і технологій, різкими змінами 

валютних курсів, неконтрольованою інфляцією, непостійністю законодавчої бази, а також 

багатьма іншими факторами, притаманними поточному стану національної економіки, 

створюють умови, за яких виникає невизначеність і невпевненість в отриманні очікуваного 

кінцевого результату, та, відповідно, різного роду ризики. Зокрема, прискіпливої уваги в 

умовах сьогодення потребують галузеві ризики, що мають прояв у різних галузях економіки. 

Умови, в яких функціонує та чи інша галузь як правило можуть неочікувано й різко 

змінюватися, тому підприємсцям потрібно постійно враховувати галузеві ризики за будь-

яких видів діяльності. 

Метою вивчення дисципліни є формування у слухачів системи теоретичних і 

практичних засад концептуального мислення у межах навчальної дисципліни, здобуття 

ґрунтовних знань і навиків щодо закономірностей прояву ризиків у процесі функціонування 

господарюючих суб’єктів різних галузей, формування навичок володіння методами 

систематизації та узагальнення інформації щодо ризиків, а також опанування прийомами та 

практичними інструментами виявлення, якісної і кількісної оцінки ризиків, зниження їхнього 

рівня, зважаючи на специфіку певної галузі. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні в аспірантів відповідного світогляду, 

заснованого на глибоких знаннях і розумінні сучасних тенденцій щодо галузевих ризиків і 

інструментів зниження їхнього рівня.  

 

Теми лекцій: 

Тема 1. Сутність і зміст ризику як економічної категорії. Теоретичні підходи до 

визначення сутності галузевих ризиків. Сфери виникнення галузевих ризиків, їх видове 

різноманіття. 

Тема 2. Методи дослідження та аналізу ризиків. Спеціалізовані методи 

дослідження галузевих ризиків. Стандарти в сфері ризиків. 

Тема 3. Основні операційні ризики промислових компаній. Ризики підприємств 

важкої промисловості. Специфічні ризики підприємств легкої промисловості. Ризики 

застосування інноваційних технологій у промисловості. 

Тема 4. Аналіз і оцінка ризиків харчової промисловості. Управління ризиками в 

сфері організацій харчової промисловості. 

Тема 5. Методи діагностики ризиків компаній, які займаються фінансовим 

підприємництвом. Основні операційні ризики фінансових організацій. Валютний ризик. 

Кредитний ризик. Ризики банківських установ. 

Тема 6. Ризики аграрного сектору економіки. Вплив природно-кліматичних ризиків 

на дільність сільськогосподарських підприємств. Інноваційні ризики в агросфері. Ризики 

виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Ризики фермерських 

господарств і агрохолдингів. 

Тема 7. Основні ризики транспортно-логістичних компаній. Операційні ризики, що 



мають місце в транспортно-експедиційній дільності. Ризики вантажних і пасажирських 

перевезень. Інструменти комплексного управління ризиками транспортних компаній. 

Тема 8. Ризики сфери ІТ-технологій. Актуальність розробки, зміст і значення 

програм щодо вивлення та зниження рівня ризиків у діяльності підприємств ІТ-сфери. 

Тема 9. Ризики, що супроводжують діяльність підприємтв обслуговуючої сфери. 

Види ризиків і способи зниження їх рівня в сфері готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування, зв’язку. Ризики сфери охорони 

здоров’я, освіти, спорту, туризму. 

Тема 10. Ризики енергетичного сектору та вплив на них глобалізації і сталого 

розвитку. Вплив ризиків на розвиток біоенергетики і виробництво відновлюваних джерел 

енергії. 

Теми практичних занять: 

Тема 1. Походження та розвиток ризикології. 

Тема 2. Методи дослідження та аналізу ризиків. 

Тема 3. Основні операційні ризики промислових компаній. 

Тема 4. Аналіз і оцінка ризиків харчової промисловості. 

Тема 5. Операційні ризики фінансових організацій.  

Тема 6. Ризики аграрного сектору економіки.  

Тема 7. Основні ризики транспортно-логістичних компаній.  

Тема 8. Ризики сфери ІТ-технологій.  

Тема 9. Ризики, що супроводжують діяльність підприємтв обслуговуючої 

сфери. 

Тема 10. Роль ризиків в розвитку енергетичного сектору. 
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