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А
Мета і задачі дисципліни
Розкриття теоретико-методологічних засад та практичного інструментарію управління ризиками в підприємництві, що є базовою платформою формування компетенції магістрів щодо вибору, тестуванню та
грамотному використанню сучасних методів та інструментів управління підприємницькими ризиками.
Завдання:
формування навичок обґрунтування та вибору методів управління ризиками підприємництва ринковому середовищі;
оволодіння сучасними методами кількісного та якісного аналізу
щодо виявлення підприємницьких ризиків;
засвоєння методології управління ризиками та оцінки якості
управління підприємницькими ризиками ;
надання навичок інтегрованого управління ризиками різних джерел та функціональних областей підприємництва, виявлення альтернатив;
формування концептуального бачення щодо формування стратегії підприємців в умовах ризикових ринкових умовах.
B
Тематика дисципліни
1.
Економіко-організаційні і соціальні аспекти формування ризиків
у підприємницькій діяльності.
2.
Підприємницькій ризик-менеджмент: сутність, зміст, концепція.
3.
Методологічні основи аналізу ризиків.
4.
Оцінка ризиків: підходи і методи.
5.Методи управління ризиками у підприємницькій діяльності.
6. Управління ризиками в підприємництві
на основі ризикменеджменту.
7. Стратегії розвитку підприємництва в умовах ризику.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні форми вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завданФорми контня, задік
ролю
D
Компетентності
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інФахові
струментарій для управління економічною діяльністю
СК2.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних
економічних завдань
СК3. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного
розвитку суб’єктів господарювання
СК4. Обізнаність із найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і
практичними прийомами у сфері підприємництва, торгівлі та біржової

E

діяльності
СК5. Здатність критично інтерпретувати результати останніх теоретичних та практичних досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень
Основні результати навчання
РН1. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією
та роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.
РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та
переконання.
РН21. Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких,
торговельних та біржових структур і впроваджувати їх.
РН23. Визначати, аналізувати проблеми та розробляти заходи по їх вирішенню.
РН24. Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності.
РН26. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів
господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН27. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням
сучасних методів і технологій.
РН28.Оцінювати товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в
підприємницьких, торговельних і біржових структурах, та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.
РН29. Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою забезпечення їх
ефективності.
РН30. Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур за умов невизначеності і ризиків.
РН31. Впроваджувати та реалізовувати інноваційні проекти з метою
створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур.
РН32. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науковоаналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних
економічних завдань.
РН33. Здатність до використання сучасних програмних платформ
реалізації алгоритмів, економіко-математичних та імітаційних моделей.

