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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 
дисципліни 

набуття спеціальних теоретичних знань і практичних навичок управління ризиками  під час 

планування та організації публічних закупівель з метою задоволення потреб у товарах, 

роботах і послугах на принципах прозорості, ефективності, запобігання проявам корупції, 

розвитку добросовісної конкуренції 

Тривалість 3 кредитів ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота 54 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік 

Базові знання  
Наявність загальних знань з економічної теорії, менеджменту, електронних закупівель та 

управління публічними закупівлями 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР02. Визначати, аналізувати проблеми 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 

та розробляти заходи щодо їх вирішення. 

ПР07. Визначати та впроваджувати 

стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, 

торгівлі та/або біржової діяльності. 

ПР09. Розробляти і приймати рішення, 

спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або 

біржової діяльності. 

ПР10. Вміти вирішувати проблемні питання, 

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

СК 3. Здатність до ефективного управління публічними закупівлями,  

діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі 

та/або біржової діяльності. 

СК 4.Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 

управлінських рішень у професійній діяльності. 

 

 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

що виникають в діяльності підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур за 

умов невизначеності та ризиків  

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи управління ризиками 

Тема 1. Ризик як 

економічна категорія, 

його сутність, причини 

виникнення 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Скласти порівняльну таблицю понять 

категорії ризик, визначити їх характеристики 

та недоліки. Розкрити основні аспекти 

прояву ризиків у сучасних умовах 

господарювання. 

Тема 2. Ризик в 

економічній діяльності 

підприємств 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на тему: 1. Ризикологія 

– сучасна наука про ризик і необхідність її 

вивчення менеджерами. 2. Специфіка ризик-

менеджменту у трансформаційній економіці. 

3. Нормативно-правова база ризик-

менеджменту. 

Тема 3. Природа ризиків, 

загальна характеристика 

чинників ризику в 

сучасних умовах 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Охарактеризувати методи кількісної оцінки 

та аналізу ризиків 

Тема 4. Процес та 

система управління 

ризиками 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповіді на тему: 1. Основні 

вихідні дані для формування системи ризик-

менеджменту. 2. Поєднання об’єктивних і 

суб’єктивних факторів в системі ризик-

менеджменту підприємства. 3. Послідовність 

і основні етапи створення системи ризик-

менеджменту підприємства. 4. 

Характеристика типових стратегій ризик-

менеджменту підприємства. 5. Основні 

прийоми і методи тактики ризик-

менеджменту. 

Модуль 2. Прикладні аспекти управління ризиками в публічних закупівлях 

Тема 5. Правові основи 

контролю у сфері 

публічних закупівель 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 Проаналізувати нормативно-правову базу  з 

точки зору забезпечення контролю у сфері 

публічних закупівель.  

Тема 6. Діагностика та 

мінімізація ризиків у 

системі публічних 

закупівель 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему «Контроль та 

негативні явища у сфері електронних 

публічних закупівель» 

Тема 7. Методика 

визначення 

автоматичних 

індикаторів ризиків.  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Найпоширеніші ризику у системі публічних 

закупівель в Україні» 

Тема 8. Порядок  

застосування 

автоматичних 

індикаторів ризиків 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати реферат на тему «Особливості 

громадського моніторингу у сфері публічних 

закупівель в Україні» 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (4 балів); захист домашнього завдання (4 балів); 

обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (2 балів); завдання 

самостійної роботи (4 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (4 балів); захист домашнього завдання (4 балів); 

обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (2 балів); завдання 

самостійної роботи (4 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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