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1. Загальна інформація

Тип дисципліни -  вибіркова Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на четвертому курсі у першому семестрі
Кількість кредитів -  б, годин - 18(
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні

денна 180 18 16
заочна 180 6 6

Самостійна робота, годин Денна -146 Заочна -168
Форма контролю залік

2. Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна “Управління ризиками в організаціях” дає здобувачам вищої освіти глибоке 
розуміння особливостей управління ризиками при здійсненні діяльності у публічній сфері. 
Студенти самостійно зможуть здійснювати аналіз ризику у публічному адмініструванні як на 
якісному так і на кількісному рівні, оцінювати його ступінь, моделювати та враховувати його, 
керувати ризиком, застосовуючи методи адекватні цілям та прийнятій системі гіпотез у 
публічному адмініструванні.

З.Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є вивчення якісних та кількісних особливостей управлінських 
процесів при здійсненні діяльності у публічній сфері; опанування методологією та методикою 
побудови, аналізу та використання економіко-математичних методів, що враховують ризик 
публічних операцій; вивчення деяких типових прийомів моделювання та вимірювання 
економічного ризику у процесі прийняття управлінських рішень у публічній сфері.

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління ризиками в організаціях» 
здобувач вищої освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні 
результати навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти 281 «Публічне управління та 
адміністрування» (Ьйр://ті1.опай.есІи.иа/о8УІіпо-рго£е5Ііпі-ргозгатіЛ підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування:



Інтегральна компетентність:

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 
сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
7. Здатність планувати та управляти часом
8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/виДів діяльності)

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

5. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 
використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій 
7. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати
9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та 
адміністрування
11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного 
управління та адміністрування

Програмні результати навчання:
ПРН 11. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати 
рекомендації в межах своєї компетенції.
ПРН 14. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов.

5.3міст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сутність ризиків
1 Сутність ризиків та їх класифікація
2 Еволюція світового ризик-менеджменту
3 Показники ризику. Загальні методи оцінки ризику. Статистичний метод оцінки ризиків
4 Експертні процедури при вимірюванні ризиків.
5 Теорія ігор при оцінці ризиків
Змістовий модуль 2. Ризик-менеджмент у публічному управлінні та адмініструванні
6 Управління соціальними ризиками у публічному управлінні та адмініструванні
7 Управління інформаційними ризиками у публічному управлінні та адмініструванні
8 Управління корупційними ризиками у публічному управлінні та адмініструванні
9 Імітаційне моделювання ризиків управлінні та та адмініструванні
Разом 180 годин



6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля

Вид роботи, що підлягає 
контролю

Оцінні бали
Форма навчання

денна заочна

т іп
д/з

тах
д/з

Кільк.
робіт,

одиниць

Сумарні
бали

Кільк.
робіт,

одиниць

Сумарні бали

шіп шах тіп тах
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти навчальної дисципліни
Робота на лекціях 1 2 5 5 10 2 2 4
Робота на практичних заняттях 2 3 4 8 12 1 2 3
Самостійна робота 2 3 5 10 15 6 12 18
Виконання індивідуальних 
завдань

7 13 1 7 13 2 14 26

Проміжна сума 30 50 ЗО 51
Модульний контроль у поточному 
семестрі

1 зо 50 1 30 49

Оцінка за змістовий модуль 1 60 100 60 100
Змістовий модуль 2. Особливості процесу корпоративної соціальної відповідальності
Робота на лекціях 2 3 4 8 12 1 2 3
Робота на практичних заняттях 2 3 3 6 9 2 4 6
Самостійна робота 2 3 4 8 12 7 14 21
Виконання індивідуальних 
завдань 8 17 1 8 17 1 8 17

Проміжна сума 30 50 28 47
Модульний контроль у поточному 
семестрі 1 30 50 1 32 53

Оцінка за змістовий модуль 2 60 100 60 100
Можливість отримання додаткових балів

Рейтинг за творчі здобутки 
студентів (у тому числі 
результатів неформальної освіти)

0 10 - 0 10 - 0 10

Інформаційні ресурси
1. Івченко І. В. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. посіб. К.: 

Центр навч. л-ри, 2007. 344 с.
2. Білявська О. Міжнародні стандарти управління ризиками. Упр. сучас. містом. 2008. № 

1-4/1-12(29-32). С. 50-54.
3. Головач Т.В., Грушевицька А.Б., Швид В.В. Ризик менеджмент: зміст і організація на 

підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3. Т. 1. С. 157-163.
4. Стрельбіцька Н. Уніфікований міжнародний стандарт, ризик-менеджменту як 

відповідь на виклики глобалізації. Соціально-економічні проблеми і держава. 2011. Вип. 2 (5). 
ІШЬ: Ь«р:// зер<іІпШ.ес1и.иа/іта§ез/5Іогіез/рсШ2011/11$пупуЬ.р(і£

7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог 180 9001:2015. «Положення про академічну 
доброчесність в ОНАХТ» та «Положеййя праорганізацію освітнього процесу».
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Завідувач кафедри

H.О. Брюшкова

I.І. Савенко


