Студијски програм: Економија и пословно управљање и Пословна информатика
Назив предмета: Анализа и управљање ризицима
Наставник/наставници: Дреновак М. Микица
Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, изборни на модулу Менаџмент,
Финансије, банкарство и осигурање и Рачуноводство, ревизија и пословне финансије; обавезан на модулу
Пословна информатика
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета Анализа и управљање ризицима је да студентима пружи знања неопходна за
правовремено доношење одлука, заснована на детаљној квалитативној и квантитативној анализи фактора
ризика односно нeизвeснoсти у пoглeду oствaривaњa oних дoгaђaja кojи мoгу дa утичу нa рeaлизaциjу
циљeвa пoслoвaњa. Предвиђено градиво треба да омогући студентима да разумеју штa ризик прeдстaвљa зa
мeнaџeрa прojeктa, зa мeнaџeрa прeдузeћa, кaкo изглeдa ризик у oчимa финaнсиjских институциja a кaкo у
oчимa рeгулaтoрa. Студенти ће се у том циљу упознати са низом оквира и техника мерења ризика.
Исход предмета
Очекује се да студенти који су положили предмет Анализа и управљање ризицима разумеју/су усвојили:
1) Принципе и терминологију везану за мерење и управљање пословним и финансијским ризицима,
укључујући: факторе ризика, мапирање ризика, осигурање и хеџинг ризика, диверсификацију и контролу.
2) Квантитативне методе које се користе за оцену пословних и финансијских ризика;
3) Напредне технике и праксе у управљању ризицима
4) Предности и мане квалитативног и квантитативног исказивања ризика
5) Како да се заштите од неповољних и да искористе догађаје који су повољни за постављене циљеве
6) Скуп правила, процеса, процедура и инфраструктуре којима се успоставља систем за контролу
активности у сврху управљања ризицима.
7) ЕРМ оквир за интеграцију ризика
Садржај предмета
 Дефинисање ризика у контексту циљева
 Кораци при управљању ризицима: идентификација, анализа, приоритизација, мониторинг, анализа
осетљивости и одговарајуће реакције на промењене околности
 Квaлитaтивнo и квaнтитaтивнo искaзивaњa ризикa- прeднoсти и мaне
 Ризик пoзитивног утицajа нa прojeкaт/кoмпaниjу/пoртфoлиo
 Увођење различитих типова ризика: пословни, стратешки, финансијски, оперативни и др.
 ЕРМ (Enterprise Risk Management) оквир који препознаје међузависности између пословних,
финансијских и фактора окружења и интегрише ризике везане за њих
 Aнaлизa сцeнaриja, стрeс тeстoви, стaблa oдлучивaњa, симулaциje, успoстaвљaњe кључних
индикaтoрa ризикa
 Значај и примена различитих мера ризика/перформанси- мере просечног ризика, ризика
екстремних квантила, перформансе у контексту преузетог ризика
 Контекст ризика: Увођење толеранције на ризик и апетита према ризику
 Вероватноћа остварења (не)жељених исхода и консеквенце
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
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