
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

Кафедра економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики 
 
 
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
 
 

третього(освітньо-наукового) рівня вищої освіти «доктор філософії» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Кропивницький – 2019  



1 Загальна інформація 
 

Назва дисципліни УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

Викладач (-і) д.е.н., проф. Жовновач Руслана Іванівна 

Профайл викладача (-ів) 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328576700 

https://orcid.org/0000-0001-6758-3421 

https://publons.com/researcher/1839568/rus 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zWYWcfwAAAAJ 

 

Консультації Консультації проводяться відповідно до графіку індивідуальних занять зі студентами, 
затвердженого кафедрою економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики. 
Можливі консультації шляхом листування через електронну пошту, Viber, засобами 
проведення заходів у режимі відеоконференцій Zoom, Skype 

 
 

 

 



2 Анотація до дисципліни 

У сучасних реаліях ринкового економічного середовища діяльність суб’єктів господарювання супроводжується 
різними видами ризиків. Для прийняття ефективних управлінських рішень на мікро- та макрорівнях суб’єкту 
господарювання слід не уникати їх, а навчитись керувати ними, використовуючи розроблені у сучасній вітчизняній та 
зарубіжній літературі методи управління та нейтралізації ризиків, що дозволить звести до мінімуму їх рівень і водночас 
отримати очікуваний рівень доходу. Тому від менеджера суб’єкта господарювання вимагається правильно оцінити всі 
можливі варіанти проведення кожної конкретної господарської операції, для чого необхідно оволодінню сучасною, що 
враховує ризик, методологією аналізу та прийняття раціональних рішень, стратегією і тактикою антикризового 
управління економічним (господарським) об’єктом в реальних умовах.  

 

3 Мета і завдання дисципліни 

Метою дисципліни «Управління ризиком в реальному секторі економікиє формування системи знань щодо 
сутності та функцій економічних ризиків, причин його виникнення, методів оцінки та виміру ризику у різних сферах 
діяльності, практичним способам запобігання прояву ризиків та зменшення негативних наслідків їх дії на результати 
діяльності підприємства, визначенню напрямів та методів управління економічним ризиком в діяльності підприємства. 

Завданнядисципліни передбачають: 
 - розширення та поглиблення знань про якісні та кількісні властивості управління економічними процесами з 

урахуванням ризику – характерного чинника сучасної економіки; 
- вивчення низки найбільш типових прийомів моделювання та управління економічним ризиком у процесі 

прийняття рішень, опанування відповідним апаратом (методи, моделі, інформаційне та програмно-методичне 
комп’ютерне забезпечення) з метою практичного використання в реальному секторі економіки.  

 
4 Формат дисципліни 

Передбачається проведення традиційних лекційних занять із використанням інтерактивних методів навчання, 
виконання практичних робіт, завдань самостійної роботи. 

Формат очний (offline / Face to face). 
 



5 Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
 
знати: 
- поняття економічного ризику та класифікацію ризиків в діяльностіпідприємства; 
- джерела та сторони прояву ризику, його функції; 
- загальні підходи до виміру й аналізу ризиків, алгоритму прийняттяуправлінського рішення в умовах неминучого 

вибору в умовах ризику; 
-концептуальні засади, цілі і завдання використання методів і технології управління ризиками; 
- методи аналізу та моделювання ризику в інвестиційній та фінансовійдіяльності підприємства; 
- сутність та природу виникнення ризиківу виробничій діяльності підприємства; 
- методи управління ризиками та запобігання проявам ризиків у господарськійдіяльності підприємства. 
- принципи ризик –менеджменту;  
- методи оцінки ризику, визначати наслідки та ймовірності їх настання у майбутньому, встановлення факторів, що 

визначають ризик та елементи процесу ризик-менеджменту. 
 
вміти:  
- ідентифікувати ризики підприємства, визначати їх причини та джерела виникнення;  
- оцінювати ризики діяльності підприємства, використовуючи різні методи;  
- кількісно виміряти ризик на основі статистичних оцінок; 
- оцінити ризики прийняття рішень у виробничій діяльності підприємства; 
- оволодіти підходами до управління ризиком та зниження його негативнихпроявів /наслідків в господарській 

діяльності підприємства. 
- ефективно управляти ризиками, вибирати методи для оптимізації ризиків;  
- формувати програму управління ризиками підприємств, складати стратегічну карту ризиків. 
- вести наукові дослідження і забезпечувати їх презентацію. 
 
набути соціальних навичок (soft-skills): 
- розвинути креативне мислення та емоційний інтелект; 
- розвинути уміння формувати власну думку та приймати обґрунтовані рішення; 



- здатність обґрунтовувати власну точку зору на розв'язуване завдання керування на основі використання методів 
наукового пізнання, математичного моделювання, сучасного економіко-математичного інструментарію;  

- забезпечувати комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в команді. 
 
За умов успішного виконання вимог щодо опанування навчальної дисципліни «Управління ризиком в реальному 

секторі економіки» здобувач має досягти проміжної мети виконання ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти, забезпечуючи формування наступних програмних результатів навчання: 

ПР06. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження, які мають загальнодержавний характер для типологічно 
однорідних умов (економічних систем, видів діяльності). 

ПР08. Оцінювати результати досліджень в сфері економіки з урахуванням соціальних, екологічних, етичних, 
правових та економічних аспектів. 

ПР09. Проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-математичні методи аналізу, методику та 
методологію прогнозування й планування для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження, їх генезису й 
шляхів удосконалення  у сфері економіки. 

ПР12. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, 
висновків і практичних рекомендацій у сфері економіки та сприяти їх впровадженню. 

 

6 Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 26 

практичні 13 
самостійна робота 81 

Всього  120 
 

 
 
 



7 Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс (рік 
навчання) 

Семестр  Спеціальність  Кількість 
кредитів / годин 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна 
/ вибіркова 

2020 1 2 051 Економіка 3 / 90 залік вибіркова 
 

8 Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Управління ризиком в реальному секторі економіки» значно 
підвищиться, якщо студентпопередньо опанував матеріал таких дисциплін якмакроекономіка, мікроекономіка, 
економіка підприємства, теорія ймовірностей та математична статистика, менеджмент, системний аналіз. 

 
9 Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон або планшетний комп’ютер) для оперативної комунікації 
звикладачами з приводу проведення занять та консультацій, самостійної та наукової роботи. Уміжсесійний період 
комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією,викладачами та 
підготовки (друку) самостійних робіт та індивідуальних завдань. 

 

10 Політика курсу 

Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від 
здобувачів вищої освіти відповідної поваги і дотримання правових норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав 
усім здобувачам вищої освіти незалежно від їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших 
уподобань і сподівається, що взаємовідносини між усіма учасниками освітнього процесу та іншими членами суспільства 
базуватимуться на взаємоповазі та загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Здобувач вищої освіти старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для 
задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства. 



Здобувач вищої освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики 
поведінки. Для проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда по темі. Без особистої присутності здобувача підсумковий контроль не проводиться. 

 
11 Структура дисципліни 

 
Тема Форма 

діяльності 
(заняття) 

Кількість годин Вага 
оцінки 
балів 

ЛК ПР СР 

Тема 1. Ризик та основні принципи його аналізу та управління ЛК, ПЗ, СР 2 1 4 4 бали 
Тема 2. Система кількісних оцінок ступеня ризику ЛК, ПЗ, СР  4  2  5  5 балів 
Тема 3. Управління економічним ризиком  ЛК, ПЗ, СР  2  1  8  5 балів 
Тема 4. Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику ЛК, ПЗ, СР  2  1  8  5 балів 
Тема 5. Диверсифікація як спосіб зниження ступеня ризику. 
Теорія портфеля 

ЛК, ПЗ, СР 
Підготовка 
індивідуального 
завдання 

4  2  12  10 балів 

Тема 6. Формування стратегії управління ризиком ЛК, ПЗ, СР  2  1  8  5 балів 
Тема 7. Вартість, час та ризик ЛК, ПЗ, СР 

Підготовка 
індивідуального 
завдання 

4  2  12  10 балів 

Тема 8. Типові задачі урахування ризику у фінансовому 
менеджменті 

ЛК, ПЗ, СР  2  1  8  5 балів 

Тема 9. Прикладні аспекти врахування ризику окремих видів 
економічної діяльності 

ЛК, ПЗ, СР  2  1  8  7 балів 

Тема 10. Оцінка економічної безпеки підприємства ЛК, ПЗ, СР  2  1  8  4 бали 



Усього  26 13 81 60 балів 
 

12. Система оцінювання та вимоги  
 

Загальна система 
оцінювання курсу 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він 
складається з рейтингу за підсумками двох рубіжних контролів (по 30 балів за кожний 
рубіжний контроль), для оцінювання якого призначається максимум 60 балів, і рейтингу з 
підсумкової атестації (залік) – максимум 40 балів. 

Вимоги до 
самостійної роботи 
здобувача  

1. Поглиблене вивчення тем за методичними вказівками викладача.  
2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, супровідного матеріалу, базової та 

додаткової літератури з питань курсу.  
3. Хід виконання індивідуального завдання враховується при проведенні модульного 

контролю та підсумкового оцінювання. У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що 
віднесені для самостійного опрацювання, особлива увага звертається на засвоєння ключових 
понять та термінів, активне використання традиційних та інноваційних методів роботи. 
Обов’язковим вважається ведення робочого конспекту, який повинен містити 
розгорнутий/тезисний огляд питань, що віднесені для самостійного опрацювання, а також 
визначення ключових понять і термінів. 

Практичні заняття  Система оцінювання практичних занять визначена Положенням про організацію 
освітнього процесу в ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі 
змінами, внесеними Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) - текст розміщений на 
офіційному веб-сайті університету www.kntu.kr.ua 

Умови допуску до 
підсумкового 
контролю  

Порядок та організація контролю знань здобувачів, зокрема, умови допуску до 
підсумкового контролю визначаються Положенням про рубіжний контроль успішності і 
сесійну атестацію студентів ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, протокол № 3 від 27.11.2017 
р. - текст розміщений на офіційному веб-сайті університету www.kntu.kr.ua 

 

13. Рекомендована література 



Базова література 
1. Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. – Харків: Промарт, 2015. 

– 300 с. 
2. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В. 

Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К:КНЕУ, 2004. – 480 с 
3. Економічний ризик: методи оцінки та управління : Навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. 

Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ 
“УАБС НБУ”, 2015. – 208 с. 

4. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний 
посібник. – Одеса, 2017. – 200 с. 

5. Посохов І.М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник \ І. М. Посохов. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2015. – 220 c. 

6. Управління фінансовими ризиками : навч. посібник / Куцик П.О., Васильців Т.Г., Сороківський В.М., 
Стефаняк В.І., Сороківська М.В. – Львів : Растр-7, 2016. – 318 с. 

7. Amitabh Bhargava. Credit Risk Management Systems In Banks. — ICID. Feb 10, 2016. 
8. Beck U.Risk Society. Towards a New Moderning. London, 2002. 298 p. 

 
Допоміжна література 

1. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик : навчально-методичний посібник / З.Б.Артим-Дрогомирецька, 
М.В.Негрей. - Львів: "Магнолія 2006", 2013. - 320 с. 

2. Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов А.І., Костусєв О.О., Котова І.М., Сментина Н.В. Обґрунтування 
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