
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК 3; 

2. Назва: Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) (інтегровані); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 ; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4;  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зубілевич Світлана Яківна 

кандидат економічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації (ПР08); 

ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств  (ПР09 стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування»,  для першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти, затв.19.11.2018 . 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський фінансовий 

облік, Звітність підприємств; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Міжнародні стандарти фінансової звітності; 

12. Зміст курсу: Теоретичні основи управління ризиками. Методи оцінки і зниження економічних 

ризиків. Організація управління ризиками на підприємствах. Обліково-аналітичне забезпечення 

управління ризиками безперервності діяльності. Обліково - аналітичне забезпечення управління 

ризиками прав на ресурси та прав вимоги. Обліково - аналітичне забезпечення управління валютним, 

інвестиційним та фінансовим ризиками. Обліково - аналітичне забезпечення управління екологічними 

та соціальними ризиками.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Посилкіна О. В., Деренська Я. М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: 

навч. посіб. Харків : НФаУ, 2018. 197 с. 

2. Посохов І.М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2015. – 220 c.  

3. Герасименко О. Аналітичний огляд міжнародних стандартів ризик-менеджменту, 

орієнтованих на підприємства різних галузей господарства. Європейський журнал економіки і 

менеджменту. 2018. №4. С. 10-29 / URL: https://eujem.cz/wp-

content/uploads/2018/eujem_2018_4_4/04.pdf (дата звернення: 10/02/2019). 

4. Enterprise Risk Management Applying enterprise risk management to environmental, social and 

governance-related risks. 2018. 120 р. / URL: https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-

Guidance-Full.pdf (дата звернення: 10/02/2019). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи:інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

розгляд господарських ситуацій, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік за підсумками поточного контролю. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту      

к.е.н., доцент        Н.М.Позняковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВК 3; 

2. Title: Accounting and analytical support of risk management; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:  І (bachelor’s degree) (integrated); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zubilevych S.Y., 

PhD, professor 

9. Results of studies: 

The following learning outcomes will be provided by teaching of the discipline “Accounting and analytical 

support of risk management”: 

understand the organizational and economic mechanism of enterprise management and evaluate the effectiveness 

of decision-making using accounting and analytical information (PR08); 

to identify and evaluate the risks of business activity of enterprises (PR09). 

10. Forms of organizing classes: lectures, trainings, individual work, assessment;  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Financial accounting; Enterprise reporting; 

12. Discipline contents: Theoretical bases of risk management. Methods for assessing and reducing 

economic risks. Organization of risk management at enterprises. Accounting and analytical support of risk 

management of going concern. Accounting and analytical support of risk management of resource rights 

and claims rights. Accounting and analytical support of currency, investment and financial risk 

management. Accounting and analytical support of environmental and social risk management. 

13. Recommended educational editions: 
1. Posilkina OV, Derenskaya Ya. M. Rationale for economic decisions and risk assessment: textbook. tool. 

Kharkiv: NSAU, 2018. 197 p. 

2. Posokhov IM Enterprise Risk Management: A Tutorial. - Kharkiv: NTU "KPI", 2015. - 220 p. 

3. Gerasimenko O. Analytical Review of International Risk Management Standards Oriented to Enterprises 

of Different Industries. European Journal of Economics and Management. 2018. №4. Р. 10-29 / URL: 

https://eujem.cz/wp-content/uploads/2018/eujem_2018_4_4/04.pdf (access date: 10/02/2019). 

4. Enterprise Risk Management Applying enterprise risk management to environmental, social and 

governance-related risks. 2018. 120 р. / URL: https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-

Guidance-Full.pdf (access date: 10/02/2019). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours lectures, 20 hours. practical classes, 78 hours self study.  Total  – 120-hours. 

Methods: interactive lectures, problem lectures, individual and group research assignments, use of multimedia  

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final assessment: total points of current assessment. 

Current assessment (100 points): testing, oral surveys, individual practical and research tasks 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Accounting and Audit department, 

PhD, associated professor         N. M. Poznyakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


