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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Економіка і управління підприємством» 

 

 

Ступінь освіти  бакалавр 
Освітня програма  Публічне 

управління та 

адміністрування 

Тривалість викладання  8 чверть 

Заняття: 4 семестр 
лекції:  2 години  
практичні заняття: 2 година  

Мова викладання  українська 

   

 

Кафедра, що викладає Прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління 
 

 

 

 

Викладачі:  
Романюк Наталя Миколаївна 
к.е.н., доцент кафедри ПЕПта ПУ 

Персональна сторінка 

https://pe.nmu.org.ua/ua/pro-

kafedru/vikladachi/romanyuk/romanyuk.php 

E-mail: Romaniuk.n.m@nmu.one 

 

1. Анотація до курсу 

 

 Дисципліна «Оцінка ризиків програм в публічній сфері» входить до складу 

вибіркових  дисциплін спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 12 

галузі. Вона присвячена обґрунтуванню управлінських рішень щодо управління 

ризикам, вибору методів оцінки ризиків у сфері публічного управління. В курсі 

розглядаються сучасні підходи до обґрунтування стратегії управління ризиками, 

визначення зон ризиків та вибору методів їх оцінки, аналізу інвестиційних та валютних 

ризиків та їх класифікації. 

 

 

2. Мета та завдання курсу 
Мета дисципліни – формування компетентностей щодо управління ризиками, 

застосовуючи  оцінювання ефективності діяльності з метою забезпечення конкурентних 

переваг в публічній сфері 

 

Завдання курсу: 

− ознайомити здобувачів вищої освіти з певними методами оцінки ризиків; 
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− вивчити особливості планування кількості працівників та застосування 

різних форм і систем оплати праці; 
− закріпити знання та навички класифікації різних видів ризиків; 
− навчити здобувачів вищої освіти розраховувати можливі втрати від настання 

несприятливих подій; 
− навчити обґрунтовувати шляхи мінімізації ризиків. 
 

 

3. Результати навчання 
 Основні результати навчання: 

  

• Характеризувати сутність ризиків та класифікувати їх 

• Визначати зони ризиків та обирати методи їх оцінки 

• Аналізувати шляхи та методи мінімізації ризику 

• Обирати стратегії управління ризиками 

• Визначати основні підходи та принципи до оцінки інвестиційних ризиків і 

класифікувати їх 

• Аналізувати валютні ризики та обґрунтовувати методи їх мінімізації 

 

 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1  Ризики: сутність та класифікація 

Сутність та зміст ризику, його функції 

Класифікація ризиків 

Корупційні ризики 

2 Показники ризику та методи його оцінки 

Зони ризику залежно від величин збитків 

Методи оцінки підприємницького ризику 

3 Ризик та ціна капіталу 

Класифікація факторів, що впливають на рівень ризику 

Основні шляхи та методи мінімізації ризику 

Крива імовірності збитків 

4 Управління ризиками 

Організація Оцінка ризиків програм в публічній сфері 

Стратегія управління ризиками.  

Місце ризику в інвестуванні капіталу 

5 Інвестиційні ризики 

Сутність інвестиційних ризиків і їх класифікація 

Регулювання ризику в довгостроковому інвестуванні 

6 Валютні ризики 

Сутність і характер ризику коливання валюти 
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Страхування валютного ризику як метод його мінімізації 

Характеристика методів страхування валютних ризиків 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1 Підприємницькі ризики: сутність та класифікація 

Завдання з визначення та класифікації ризиків. 

2 Показники ризику та методи його оцінки 

Завдання, спрямовані на зизначення та обгрунтування методу оцінки ризику. 

3 Ризик та ціна капіталу 

Задачі з визначення нагативних наслідків від настання несприятливих подій 

4 Управління ризиками 

Завдання з обгрунтування статегій управління ризиками 

5 Інвестиційні ризики 

Завдання з визначення та управління інвестиціними ризиками. 

5 Інвестиційні ризики 

Завдання з визначення та управління валютними ризиками. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Мультимедійні засоби навчання. 
Обов’язкова наявність у студентів на заняттях смартфону (планшет або ноутбук) 

з можливістю доступу до Інтернет через Wi-Fi або послугу оператора мобільного 

зв'язку.  

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 

Додатки MS TEAMS та MOODLE інстальовані на смартфон та/або ноутбук. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74 – 89 добре  

60 – 73 задовільно  

   0 – 59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

55 40 20 5 100 
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Практичні завдання складаються із задач за темами лекцій.  

Теоретична частина оцінюється за результатами білету, який містить 2 питання 

та задачу. Кожне питання, за умови вичерпної відповіді, оцінюється по 20 балів, задача 

– 15 балів. Робота повинна містити розгорнуті відповіді на два питання білету та задачу 

із послідовним розв’язанням. Якщо робота виконується у дистанційному режимі, то 

видача номеру білету проходить через систему MS Teams у зазначеній викладачем 

групі спілкування. В такому режимі виконана робота відсилається на електронну 

пошту викладача впродовж встановленого викладачем часу. Бонусні бали студенти 

можуть отримати за активність (відповіді на додаткові питання, публікація тез 

доповідей на конференціях) протягом всього курсу. 
 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 
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