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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: ознайомлення
студентів із сучасними науковими досягненнями в теоретичних питаннях ризику, способами оцінки
ризикових ситуацій, методами прогнозування кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в
умовах невизначеності, випадковості і конфлікту із використанням спеціальних економікоматематичних методів.
2. Заплановані результати навчання: розширення і поглиблення знань якісних і кількісних особливостей економічних процесів; оволодіння методологією і методикою побудови аналізу і використання економіко-математичних методів, що враховують ризик; вивчення ряду типових прийомів моделювання і виміру економічного ризику в процесі прийняття управлінських рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− загально функціональні вміння та навички працювати над економічною інформацією для оцінки стану і динаміки, розвитку суб'єкта, що аналізується та його дослідження в умовах ризику;
− фундаментальні уміння і навички використовувати методи виміру ризику: загальні і соціальні,
якісні та кількісні, а також методи його зниження в різних сферах підприємництва;
− предметно-видові вміння і навички моделювання і виміру економічного ризику і використання
отриманих результатів при оцінці господарської діяльності, управління і контролю економічних процесів.
вміти:
− оцінювати роботу господарських підприємств і організацій в умовах невизначеності і ризику;
− використовувати методологію і методику побудови, аналізу і використання економікоматематичних методів, що враховують ризик, а також типові прийоми моделювання та виміру економічного ризику і формувати на цій основі потрібні управлінські рішення і пропозиції.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
Піскунов Р. О., завідувач кафедри обліку та оподаткування, к.е.н., доцент

