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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Управління ризиками в 
маркетинг» 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Економічна теорія, основи моделювання 

економіки, економетрика.  

 

Мова 

викладання 

Українська, англійська.  

Статус дисципліни – обов’язкова  

Курс/семестр вивчення 4 курс, 8 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів 

3 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість:8 семестр - 90 годин 

- лекції: 16 год. 

- практичні заняття: 16 годин 

- самостійна робота: 58 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен.  

Заочна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість:9 семестр - 90 годин 

- лекції: 4 год. 

- практичні заняття: 6 годин 

- самостійна робота: 80 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК. 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 

знань та практичних навичок щодо аналізу, оцінювання, моделювання 

ризиків у реальному секторі економіки та набуття навичок практичного 

застосування інформаційних технологій для реалізації методів і моделей 

управління ризиком. 

 

Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  
Програмні результати навчання  

ФК1. Володіння глибинними 

знаннями з маркетингу, зокрема 

засвоєння основних концепцій, 

розуміння теоретичних і практичних 

ПРН5. Демонструвати здатність до 

пошуку, обробки, 

аналізу та узагальнення інформації 

для проведення 
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проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових знань, 

оволодіння науковою термінологією 

маркетингу.  

ФК5. Здатність обґрунтовано 

обирати та використовувати методи 

та інструменти наукових досліджень 

у сфері маркетингу.  

самостійних наукових досліджень в 

сфері маркетингу. 

ПРН16. Аналізувати 

функціонування ринків та 

підприємств з позицій сучасної 

економічної теорії. 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Методи оцінювання та управління ризиками в 

маркетингу 

1. Сутність економічного ризику. 

2. Маркетингові ризики в системі економічних ризиків. 

3. Управління маркетинговими ризиками. 

4. Аналіз ризику. Методи оцінки ризиків. 

5. Теорія ігор в управління маркетинговими ризиками. 

6. Аналіз та способи зниження основних маркетингових ризиків. 

7. Ефективність маркетингової діяльності підприємства 

 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми  

(лекції) та 

питання теми 

(лекції) 

Кіль-

кість 

годин 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття 

Кіль-

кість 

годин 

Завдання 

самостійної роботи 

в розрізі тем 

Кіль-

кість 

годин 

Модуль 1. Методи оцінювання та управління ризиками в маркетингу 

Тема 1. Сутність 

економічного 

ризику 

Лекція 1.  

1. Вступ.  

2. Поняття про 

ризик.  

3. Класифікація 

ризиків. 

3 Вимір ризику. 

 

 

 

2 

Практичне заняття 

1. За видами 

ризиків наведіть 

причини їх 

виникнення. 

Візуалізація ризиків 

2 Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

Підготовка 

доповіді. 

Сформувати 20 

тестових питань за 

темою. 

7 

Тема 2. 

Маркетингові 

ризики в системі 

економічних 

ризиків 

Лекція 2.   

Сутність ризиків в 

маркетингу  

1. Ризик: основні 

поняття та 

 

 

 

 

 

2 

Практичне заняття 

2. Планування 

маркетингового 

дослідження в 

умовах ризику з 

урахуванням 

цінності інформації 

2 

 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

Підготовка 

доповіді. 

Сформувати 20 

тестових питань за 

темою. 

7 
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Назва теми  

(лекції) та 

питання теми 

(лекції) 

Кіль-

кість 

годин 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття 

Кіль-

кість 

годин 

Завдання 

самостійної роботи 

в розрізі тем 

Кіль-

кість 

годин 

визначення. 

2. Економічний 

ризик: сутність і 

класифікація. 

3. Маркетингові 

ризики в системі 

економічних 

ризиків. 

Тема 3. 

Управління 

маркетинговими 

ризиками 

Лекція 3.  

1. Сутність 

управління 

ризиками. 

2. Етапи процесу 

управління 

ризиками. 

3. Обробка 

ризиків: 

профілактика та 

страхування. 

4. Зміст плану 

управління 

ризиками. 

 

 

 

 

2 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

Підготовка 

доповіді. 

Сформувати 20 

тестових питань за 

темою. 

7 

Тема 4. Аналіз 

ризику. Методи 

оцінки ризиків 

Лекція 4 

1. Ідентифікація 

ризику. 

2. Сутність та 

основні 

поняття аналізу 

ризику. 

3. Кількісні 

показники 

ризику. 

4. Визначення 

ступеня 

ризику. 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 

3.  

Математичні 

основи 

економічного 

ризику).  

Практичне заняття 

4. Ризик і теорія 

корисності 

2 

 

 

 

 

 

2 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

Підготовка доповіді. 

Сформувати 20 

тестових питань за 

темою. 

7 

Тема 5. 

Теорія ігор в 

управління 

маркетинговими 

 

 

 

 

Практичне заняття 

5.  

Використання 

дерева рішень в 

2 

 

 

 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

Підготовка доповіді. 

7 
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Назва теми  

(лекції) та 

питання теми 

(лекції) 

Кіль-

кість 

годин 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття 

Кіль-

кість 

годин 

Завдання 

самостійної роботи 

в розрізі тем 

Кіль-

кість 

годин 

ризиками  

Лекція 5-6. 

Прийняття 

маркетингових 

рішень в умовах 

неповної 

інформації 

1. Прийняття 

рішень в умовах 

ризику. 

2. Прийняття 

рішень в умовах 

невизначеності. 

3. Прийняття 

рішень в 

конфліктних 

ситуаціях. 

4. Дерево рішень. 

5. Аналіз 

чутливості. 

6. Імітаційне 

моделювання. 

2 управлінні 

ризиками. 

Практичне заняття 

6. Прийняття 

рішень в умовах 

невизначеності.  

Практичне заняття 

7. Оцінювання 

ризику за 

допомогою методу 

аналізу ієрархій 

 

 

2 

 

 

 

2 

Сформувати 20 

тестових питань за 

темою. 

Тема 6. Аналіз та 

способи зниження 

основних 

маркетингових 

ризиків 

Лекція 7 

1. Ризики при 

проведенні 

маркетингових 

досліджень. 

2. Ризики у 

маркетинговій 

товарній політиці. 

3. Цінові ризики. 

4. Ризики у 

маркетинговій 

політиці збуту. 

5. Ризики у 

маркетинговій 

політиці 

комунікацій.  

 

 

 

 

 

2 

 

Практичне заняття 

8. Оцінки 

маркетингових 

ризиків 

фармацевтичного 

підприємства. 

Приклад 

«Управління 

маркетинговими 

ризиками 

торговельних 

підприємств». 

2 Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

Підготовка доповіді. 

Сформувати 20 

тестових питань за 

темою. 

13 

Тема 7. 

Ефективність 

маркетингової 

 

 

 

6 

 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

10 
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Назва теми  

(лекції) та 

питання теми 

(лекції) 

Кіль-

кість 

годин 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття 

Кіль-

кість 

годин 

Завдання 

самостійної роботи 

в розрізі тем 

Кіль-

кість 

годин 

діяльності 

підприємства 

Лекція 8 

1. Оцінювання 

ефективності 

маркетингової 

діяльності. 

2. Урахування 

ризику при 

оцінюванні 

ефективності 

маркетингових 

інвестицій. 

3. Формування 

портфеля 

маркетингових 

проектів з 

урахуванням 

ризику. 

 

 

2 

Підготовка доповіді. 

Сформувати 20 

тестових питань за 

темою. 

Разом 16 - 16  58 
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Види робіт 

Максималь

на кількість 

балів 
Модуль 1 (Т1-Т7): тести (14 балів), практичні роботи (35 
балів), індивідуальні завдання (21 бали), поточна модульна 
робота (10 балів), підсумкове тестування (20 балів) 

100 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 
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7. Економічний ризик: методи оцінки та управління : навч. посібник / [Т. А. 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  


