
 

 

 

 

RISK MANAGEMENT: 
Assess.  
          Prevent.  
                     Manage. 

 

Управління ризиками: 
                                     Оцінити.  

                        Запобігти.  
Управляти. 

We are glad to announce new training course 
 

“Risk Management: 
Assess. Prevent. Manage.” 

 
Today's reality poses more and more challenges to 
assessing the risks of your business, their prevention 
and management in crisis situations.  
 
This course provides practical tools for managing 
the risks of the aviation business and creating a 
system, procedures and necessary documents in the 
company. 
 
Key topics: 

1. General introduction to Risk Management 
philosophy 

2. What is EASA SMS approach? 
3. Process and stages of Risk Management 
4. Risk Assessment matrix 
5. Key types and causes of risks in Aviation 
6. Using Route Cause Analysis for Risk 

Management 
7. Emergency response plan and procedures 
8. Practical case: Defining key risks and priority 

steps for your organization 
 
Additionally to this programme, we can offer you 

 In-depth risk assessment of your 
organization 

 Support in introduction of SMS approach 
 Risk Management action plan development  
 Emergency Procedures Manual 

development 
 Emergency Response training 

Ми раді оголосити новий навчальний курс 
 

"Управління ризиками: 
Оцінити. Запобігти. Управляти. " 

 
Сьогодення ставить все нові і нові виклики для оцінки 
ризиків Вашого бізнесу, їх попередження та побудови 
чіткої системи управління ризиками та дій у кризових 
ситуаціях. 
 
Цей курс пропонує практичні інструменти для 
управління ризиками авіаційного бізнесу та створення 
системи, процедур та необхідних документів у компанії 
 
Ключові теми: 
1. Загальне введення у філософію управління ризиками 
2. Що таке підхід EASA SMS? 
3. Процес та етапи управління ризиками 
4. Матриця оцінки ризиків 
5. Основні типи та причини ризиків в Авіації 
6. Використання аналізу причин та наслідків для 
управління ризиками 
7. План та процедури реагування на надзвичайні 
ситуації 
8. Практичний випадок: визначення ключових ризиків та 
пріоритетних кроків для вашої організації 
 
Додатково до цієї програми ми можемо запропонувати 
вам 

 Поглиблена оцінка ризиків для вашої організації 
 Підтримка у впровадженні SMS-підходу 
 Розробка плану дій щодо управління ризиками 
 Розробка Керівництва з дій під час 

надзвичайних ситуацій 
 Навчання з плану дій у надзвичайних ситуаціях 



 

 Support in implementation of RM 
procedures in the organization 
 

Target audience: Airlines, airport operators, ground 
handling service providers, aircraft maintenance 
organizations, flight safety specialists, insurance 
specialists. 
Course hours: 6 hours (1 business day) 
Number of attendees: minimum 5, maximum 15 
Venue: KOD Training Center, Kyiv, str. Donets, 2A 
Dates and price: agreed upon on request, group 
discounts are possible. 
 
 
Please send your application in advance! 
 
Please send applications to:  
info@abcmanagement.com.ua  
www.abcmanagement.com.ua  
+380 50 311 76 15 
+380 93 193 93 71 
Please send your inquiry to 
info@abcmanagement.com.ua  

 

 Підтримка у впровадженні процедур управління 
ризиками в організації 

 
Цільова аудиторія: авіакомпанії, експлуатанти 
аеропорту, організації наземного обслуговування,  
організації з ТО ПС, фахівці з питань безпеки польотів, 
страхування. 
Кількість годин курсу: 6 годин (1 робочий день) 
Кількість слухачів: мінімум 5, максимум 15 
Місце проведення: навчальний центр KOD, м. Київ, вул. 
Донця, 2А 
Дати та ціна: узгоджуються індивідуально за заявкою, 
можливі групові знижки. 
 
Будь-ласка, направляйте Ваші заявки завчасно! 
 
Контакти для надання заявок: 
info@abcmanagement.com.ua  
www.abcmanagement.com.ua  
+380 50 311 76 15 
+380 93 193 93 71 
Надішліть запит на  
info@abcmanagement.com.ua 
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