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Викладач  

 

 

Кондратюк Оксана Іванівна 

 
Контактний телефон 

(телефон кафедри) 

(044)531-48-18(19)   

 

E-mail викладача o.kondratyuk@knute.edu.ua 

Адреса  Київ, вул. Кіото 19, ауд. 456-А 

Формат дисципліни Очна/заочна/дистанційна  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ldn.knute.edu.ua/my/ 

Консультації  відповідно до графіку індивідуальних 

консультацій, що розміщений на офіційному 

сайті КНТЕУ (сторінка кафедри економіки та 

фінансів підприємства). Інформація доступна 

за посиланням: 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1568&uk 

Мова викладання:  українська 

Форми поточного 

контролю: 

Тестування, самостійні роботи, підготовка 

доповіді та презентацій/есе, розв’язання 

ситуаційних завдань, презентація проекту 

розвитку підприємства, контрольна робота 

Форми підсумкового 

контролю: письмовий 

екзамен 

100 балів (у т.ч. есе на задану тему – 30 балів, 

тестування – 30 балів, ситуаційна задача – 40 

балів) 

  Мета та завдання курсу 

Мета курсу  забезпечення фундаментальної і практичної професійної підготовки, 

в області теорії і практики управління ризиками, а також освоєння методів оцінки 

результативності системи управління ризиками. Дисципліна покликана забезпечити 

формування системи знань про сучасну концепції управління ризиками. 

 

Предметом курсу є  теоретичні та практичні методи оцінки, способи впливу та 

контролінгу ризиків при здійсненні господарської діяльності  
Завданнями курсу є теоретична та практична підготовка студентів з таких 

питань: сутність та класифікація ризиків; сутність, цілі та принципи управління 

ризиками; методи ідентифікації ризиків; статистичні методи оцінювання ризиків; 

експертні методи оцінювання ризиків; рівень ризику та його визначення; методи 

впливу на ризики; сутність та значення ризик-контролінгу на підприємстві. 
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Результати навчання (компетентності) 

Повинен знати: теоретичні засади управління ризиками підприємства  
Повинен вміти: ідентифікувати ризики, притаманні діяльності підприємства; 

оцінювати ступінь ризику, визначати допустимий ризик діяльності 

підприємства та рівень допустимого відхилення; розраховувати рівень ризику 

за допомогою методів кількісного та якісного оцінювання; стратегію і тактику 

мінімізації негативного впливу ризиків підприємства; обирати та 

застосовувати методи управління ризиками (запобігання, оптимізація, 

перенесення та збереження ризику) 

 

Повинен володіти: сучасними методами управління, спрямованими на 

своєчасне отримання якісних результатів, визначення ризиків, ефективного 

управління ресурсами, з використанням сучасних інноваційних технологій; 

умінням визначати параметри якості управлінських рішень і здійснення 

адміністративних процесів, виявляти відхилення і приймати коригувальні 

заходи 

Організація навчання курсу 

 

Обсяг курсу 

6 кредитів/180 годин 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції  8 

семінарські заняття / практичні  22 

самостійна робота 150 

 

Ознаки курсу 

 

Семестр 

  

Спеціальність Спеціалізація  Нормативний/вибірковий 

2 Економіка Фінансовий 

менеджмент 

вибіркова 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика курсу 

 

Назва теми Кількість годин  
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ТЕМА 1. Сутність та класифікація ризиків 
 2 20 УД, Т, РЗ 

ТЕМА 2. Концептуальні основи управління 

ризиками підприємства 
2 2 20 УД,  РЗ, Т 

ТЕМА 3. Ідентифікація ризиків 

підприємства  
 4 20 УД, Т, РЗ, 

ІЗ 

ТЕМА 4. Методичний інструментарій 

кількісного оцінювання ризиків в діяльності 

підприємства 

2 4 20 УД, РЗ, ІЗ 

ТЕМА 5. Оцінювання значимості ризиків в 

діяльності підприємства 
2 4 20 УД, РЗ 

ТЕМА 6. Управління фінансовими 

ризиками в діяльності підприємства 
2 2 20 УД, РЗ 

ТЕМА 7. Способи впливу на ризик в 

діяльності підприємства 
 2 20 УД, Т, РЗ 

ТЕМА 8. Система ризик-контролінгу на 

підприємстві 
 2 10 УД, КР 

 

УД- участь у дискусії;   ІЗ –індивідуальне завдання; РЗ –рішення розв’язання 

практичних задач; Т- тестування;   КР - контрольна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік навчальних робіт студентів та оцінка їх у балах 

 

Теми дисципліни та види робіт 

Максимальна  

кількість балів 

РЗ УД ДЗ 

ТЕМА 1. Сутність та класифікація ризиків 5 2 3 

ТЕМА 2. Концептуальні основи управління ризиками 

підприємства 
5 2 3 

ТЕМА 3. Ідентифікація ризиків підприємства  5 2 3 

ТЕМА 4. Методичний інструментарій кількісного оцінювання 

ризиків в діяльності підприємства 
5 2 3 

ТЕМА 5. Оцінювання значимості ризиків в діяльності 

підприємства 
5 2 3 

ТЕМА 6. Управління фінансовими ризиками в діяльності 

підприємства 
5 2 3 

ТЕМА 7. Способи впливу на ризик в діяльності 

підприємства 
5 2 3 

Робота на практичних заняттях, виконання домашніх 

завдань (теми № 1-14) 

 

70 балів 

Самостійна робота  

 
10 

Підсумкова контрольна робота 

 
10 

Науково-дослідницька робота: 

- Участь у студентській конференції КНТЕУ  

- Дистанційна участь в конференціях та публікація тез 

доповіді, участь в проектах, олімпіадах з дисципліни, очна 

участь в конференції (секційне засідання без публікації 

доповіді) 

У разі виконання роботи кількома студентами, кількість 

балів розподіляється між ними пропорційно до особистого 

внеску 
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