
Дисципліна Ризик-менеджмент  

Рівень ВО другого (магістерського)  

Курс 5 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Менеджменту, публічного управління та адміністрування 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Менеджмент», «Організація та планування 

діяльності підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства». 

 

Що буде вивчатися Загальні поняття про кризу і кризові явища.   Причини виникнення 

кризи.  Типологія кризових явищ. Види криз. Класифікація 

організаційних криз. Причини організаційних криз.  Суть і причини 

появи економічних криз. Циклічність економічних криз.  Фази циклу 

і їх прояв. Види економічних криз.  Взаємозв'язок технічних та 

економічних кризових явищ.  Концепція життєвого циклу 

підприємства.  Причини виникнення криз на етапах життєвого циклу 

підприємства  

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість засвоїти знання з основних 

аспектів теорії управління у кризових ситуаціях. Ознайомлення з 

основними принципами та методами вирішення кризових 

ситуацій. Виявлення причин кризового стану вітчизняних 

підприємств та форм його проявлення. 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту 

для результативного та ефективного управління організацією. 

2. Застосовувати навички обґрунтування та управління 

проектами, генерування підприємницької ідеї. 

3. Планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах. 

4. Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх 

поведінку. 

5. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж 

всього життя та ефективного самоменеджменту. 

6. Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 

реалізації. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 



Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій 

для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та  

прийняття рішень (ЗК3) 

Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до  

спільної мети, працювати в команді (ЗК4) 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо (ЗК5) 

 Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї 

(ЗК6). 

Спеціальні 

Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів (СК 1) 

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту (СК 3) 

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту (СК4) 

 Здатність до ефективного використання та розвитку людських 

ресурсів в організації (СК5) 

 Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління (СК6). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


