
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Теорія ризиків в кібербезпеці» 
 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 рік навчання, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 14 год. 

Практичні (семінарські) – 26 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій, 

ауд. 412 головного корпусу, телефон: (057) 702-06-74, 

(дод. 3-04), сайт кафедри: http://www.kafcbit.hneu.edu.ua  

Викладач (-і) Солодовник Ганна Валеріївна, кандидат технічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

ganna.solodovnyk@hneu.net  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі кібербезпеки та інформаційних технологій, 

очні, відповідно до графіка консультацій, індивідуальні 

Мета навчальної дисципліни: формування системи професійних компетентностей (знань і 

практичних вмінь та навичок) щодо використання теоретичних основ, методичних 

рекомендацій і практичних навичок для управління ризиками. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Програмування 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи ризикології 

Тема 1. Основні поняття дисципліни. 

Тема 2. Підходи до класифікації ризиків. 

Тема 3. Особливості ризиків у різних сферах діяльності. 

Тема 4. Технології оцінки небезпеки ризиків. 

Змістовий модуль 2. Аналіз та прогнозування ризиків 

Тема 5. Характерні ознаки ризиконебезпечної ситуації. 

Тема 6. Прогнозовані й непрогнозовані ризики. 

Тема 7. Форс-мажорні ситуації, їх види. 

Тема 8. Стратегічне прогнозування ризиків. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Internet, MS Office, мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

ПНС в розробці  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 
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семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи, 

оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний та 

підсумковий контроль упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів – 60. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності визначена Кодексом академічної 

доброчесності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

(https://www.hneu.edu.ua/kodeks-akadem-dobrochesnosti/). 

Політика щодо пропусків занять. Пропущені аудиторні заняття студенти повинні 

самостійно опрацювати і здати завдання. Якщо заняття були пропущені без поважної 

причини бали за активну роботу на занятті не будуть нараховані. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну. При оцінюванні 

індивідуальних завдань увага приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі 

виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась із вимог 

не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни. 
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