ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
практичні заняття, годин – 14
Викладач – Свірідова С.С.
Обсяг в
Назва та стислий зміст практичного заМета роботи
годинах
няття
Змістовий модуль 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
4
Знати сутність управління підпЗаняття 1. «Економіко-організаційні і
соціальні аспекти формування ризи- риємствами в умовах невизначеності.
ків у підприємницькій діяльності»
1.
Особливості управління підприРозуміти особливості управління
ємствами в умовах невизначеності.
підприємницькою діяльністю в умо2.
Сутність ризику, його функції і вах невизначеності.
передумови. Взаємозв’язок теорії риНавчитися визначати сутність ризику з іншими науками.
зику, його функції і передумови ви3. . Класифікація ризиків.
никнення.
Навчитися класифікувати ризики
в підприємництві.
2
Заняття 2. «Підприємницькій ризикЗнати
сутність,
ризикменеджмент: сутність, зміст, концеп- менеджменту. Розуміти шляхи вдосконалення бізнес-процесів
ція»
1. Сутність ризик-менеджменту.
Вміти оцінювати ефективності
2.
Система і механізм
ризик- системи
і
механізму
ризикменеджменту.
менеджменту.
3. Концепція й особливості ризикВизначати особливості ризикменеджменту у підприємницькій дія- менеджменту
у підприємницькій
льності.
діяльності щодо складання концепції
Змістовий модуль 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
2
Знати, сутність, загальні принциЗаняття 3. «Методологічні основи
пи і процес аналізу ризиків.
аналізу ризиків»
1. Загальні принципи і процес аналізу
Виявляти можливі варіанти виріризиків.
шення конкретної проблеми ризику.
2. Виявлення можливих варіантів виріЗнати способи ти виявляти наявшення конкретної проблеми.
ності ризику в альтернативах.
3. Способи виявлення наявності ризику
Знати сутність кількісного і якісв альтернативах.
ного підхідів до аналізу ризиків
4. Кількісний і якісний підхід до аналізу
ризиків
2
Розуміти процес оцінки ризиків в
Заняття 4. «Оцінка ризиків: підходи і
підприємницькій діяльності.
методи»
1. Процес оцінки ризиків в підприємЗнати суб'єктивний і об'єктивний
ницькій діяльності.
підходи до оцінки ризиків
2. Суб'єктивний і об'єктивний підходи
Навчитися застосовувати методи
до оцінки ризиків.
кількісної оцінки ризиків,
3. Методи кількісної і якісної оцінки
методи якісної оцінки ризиків.

2

2

2

ризиків.
Заняття 5. «Методи управління ризиками у підприємницькій діяльності»
1. Сутність і зміст управління ризиками.
2. Етапи процесу управління ризиками.
3. Сучасні методи управління ризиками
в підприємництві.
Заняття 6. «Управління підприємницькими ризиками на основі ризикменеджменту»
1.Оцінка ефективності функціонування
ризик-менеджменту підприємництва.
2. Основні напрямки удосконалення
механізму ризик- менеджменту в сучасному підприємництві.
3 Синергетичний підхід у ризикменеджменті підприємницькій діяльності.
Заняття 7. «Сучасні стратегії розвитку підприємництва в умовах ризику»
1. Особливості поведінки суб'єктів підприємництва в умовах невизначеності.
2. Розробка і реалізація стратегій розвитку підприємництва в умовах ризику.

Знати сутність, особливості і
зміст управління ризиками в підприємницькій діяльності.
Вміти формувати етапи процесу
управління ризиками
Навчитися застосовувати сучасні
методи управління ризиками в підприємництві.
Знати сутність, основні показники оцінки ефективності функціонування ризик-менеджменту підприємництва.
Виявляти основні напрямки удосконалення механізму ризик- менеджменту в сучасному підприємництві
Розуміти сутність синергетичного підходу у ризик-менеджменті підприємницькій діяльності
Знати особливості поведінки
суб'єктів підприємництва в умовах
невизначеності.
Вміти формувати та реалізувати
стратегії розвитку підприємництва
в умовах ризику.

