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1. Загальна інформація
Тип дисципліни - вибіркова
Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у 6 семестрі для денної форми
навчання і та на 4 курсі у 8 семестрі заочної форми навчання
Кількість кредитів – 3, годин – 90
Аудиторні заняття, годин
денна
заочна
Самостійна робо та, годин

всього
30
8
Денна - 60

лекції
20
4

лабораторні
10
Заочна - 82

практичні
4

Розклад занять
2. Анотація навчальної дисципліни
Соціально-економічні процеси в суспільстві, економіці в сучасних умовах зв’язані з
внутрішніми та зовнішніми факторами, які впливають на ефективність діяльності
підприємства. Зовнішні глобальні фактори розвитку світогосподарських зв’язків, розвитку
НТП, інтеграційних процесів у світі, фінансові та економічні кризи, а також зовнішні
внутрідержавні фактори: фінансова політика, ціноутворення, податкова політика,паливноенергетична ситуація. Внутрішні фактори: система менеджменту,наявність і стан ресурсів
підприємства, обрана стратегія розвитку і функціонування підприємства. Для забезпечення
стабільного розвитку не обходимо враховувати всі фактори ризику, що і вивчає ризикологія.

3. Мета навчальної дисципліни
Мета: навчити майбутніх фахівців теорії економічних ризиків, методів їх
вимірювання, прийомів зниження ступеня економічного ризику з урахуванням зовнішніх
та внутрішніх чинників розвитку підприємства, методів прогнозування кінцевого
результату і вибору оптимальної стратегії підприємства в умовах невизначеності,
випадковості та конфліктності.
Завдання
˗ надання цілісної системи наукових знань у сфері теорії та практики оцінки та
управління економічними ризиками;
˗ вміння використовувати отриманні теоретичні знання при управлінні
економічними ризиками у практичних ситуаціях;
˗ оволодіння новітніми управлінськими підходами та застосування сучасних
науково-технічних досягнень в процесі прийняття управлінських рішень;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
сутність економічних ризиків, ризик-менеджменту, кількісних і якісних методів
вимірювання економічних ризиків, прийомів (способів) управління ступенем
економічного ризику підприємства в умовах невизначеності;
вміти:
ідентифікувати ризики підприємства; розраховувати показники, які характеризують
рівень економічного ризику, а також величину можливих збитків; визначати ймовірність
реалізації економічного ризику; аналізувати отримані результати вивчення ризикованих
ситуацій; обґрунтовувати доцільність використання в конкретній ситуації того чи іншого
прийому зниження ступеня економічного ризику.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: вхідний, поточний, підсумковий (диференційний залік).
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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