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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни  «Обґрунтування господарських 
рішень і оцінювання ризиків»    складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки   бакалавр     напряму  6.030504 – Економіка підприємства                      

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни  є господарські рішення та 
пов`язані з ними ризики на підприємстві.                                                                   
 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

1. Статистика Стратегічне управління підприємством 

2. Мікроекономіка Управління потенціалом підприємства 

3. Філософія господарювання Управління проектами 

4. Математика для економістів Управління капіталом 

5. Економіка підприємства  
6. Регіональна економіка  
7. Технологія виробництва  

 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 

ЗМ 1. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків                                                              
ЗМ 2. Ризик і невизначеність під час обґрунтування господарських рішень  
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Обґрунтування господарських 
рішень і оцінювання ризиків» є  формування знань і навичок стосовно обґрунтування 
господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків» є засвоєння основних принципів 
обґрунтування різних видів господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу 
ризику та управління ним; 

- оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та 
оцінювання ризику, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-
математичні комплекси. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та оцінки 
підприємницьких ризиків; 
- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 
господарських рішень; 
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- основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах 
невизначеності та ризику; 
- природу виникнення ризиків, їх різновиди, вплив на якість господарських 
рішень; 

     - методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків; 
      - теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання 
підприємницьких ризиків. 
вміти: 

- визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень; 
- розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу методів і 
моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень; 
- обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 
невизначеності та ризику; 
- аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень; 
- здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи 
комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; 
- визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві. 
 

мати компетентності : 

- з отримання певного досвіду сутнісного аналізу інвестиційних і фінансових 
рішень; 
- використовувати наявні професійні знання для вирішення завдань, зокрема з 
обґрунтування різних видів господарських рішень ; 

      - приймати рішення в обґрунтуванні вибору оптимального господарського 
рішення в умовах невизначеності та ризику; 
      - з формування комунікативного досвіду із застосування професійного 
категорійного апарату в визначенні напрямів та методів регулювання господарських 
ризиків на підприємстві. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин(и) 5 кредитів ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1 Господарські рішення в різних сферах підприємницької 
діяльності.       
Сутнісна характеристика господарських рішень. Технологія прийняття рішень 
господарської діяльності. Методичні основи підготовки господарських рішень. 
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності. 
Прогнозування  та аналіз господарських рішень. 
 

Змістовий модуль 2.   Ризик і невизначеність під час обґрунтування 
господарських рішень. 
Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності. Критерії 
прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія корисності та її застосування у 
процесі прийняття рішень. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття 
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господарських рішень. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику. 
Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Обґрунтування інвестиційних і 
фінансових рішень за умов ризику. Якісне оцінювання  підприємницьких ризиків. 
Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків. Основи ризик-менеджменту. 
Напрями і методи регулювання та зниження ступеню ризику. 
 

 

3. Рекомендована література: 

1.Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним 
ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. –К.: КНЕУ, 2000. 
2. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. –К.: ТОВ “Бори сфен –
М”, 1996. 
3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути 
снижения.: Уч. пособие. –М.: Дело и Сервис, 1999. 
4. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка 
ризиків: Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 2005. 
5. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка 
ризиків: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2006. 
6. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для вузов. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
7. Світлична Т.І. Теоретичні основи курсу “Економічний ризик та методи його 
вимірювання”. Навчальний посібник. Друге видання, доповнене і перероблене. 
Навч. . пос. –Харків: ХДАМГ, 2004. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
                                                                                                                   
 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  поточні тестові завдання, 
розрахунково-графічне завдання, захист розрахунково-графічного завдання, питання 
і задачі до екзамену. 
 

АНОТАЦІЯ 
         Програма навчальної дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і 
оцінювання ризиків» складена відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Обґрунтування господарських 
рішень і оцінювання ризиків» є засвоєння основних принципів обгрунтування різних 
видів господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та 
управління ним, оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, 
ідентифікацію та оцінювання ризику, використовуючи комп»ютерну техніку та 
програмно-математичні комплекси. 
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ABSTRACT  
Program of educational discipline «Substantiation of economic decisions and estimation of 
risks» is normative for students that study after direction of preparation 6.030504 is 
Economy of enterprise, educationally-qualifying level "bachelor". 
The basic tasks of study of discipline of «Substantiation of economic decisions and 
estimation of risks» are mastering of basic principles of ground of different types of 
economic decisions. methodical approaches in relation to the analysis of risk and 
management by him, a capture skills independently to carry out analysis. authentication 
and evaluation of risk, using a technique and mathematical complexes. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
Программа образовательной дисциплины «Обоснование хозяйственных 

решений и оценивание рисков» составлена  в соотв етствии с программой 
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» за направлением подготовки 
6.030504 - Экономика предприятия. 

Основным заданием изучения дисциплины «Обоснование хозяйственных 
решений и оценивание рисков» является освоение основных принципов 
обоснования разных видов хозяйственных решений, методических подходов по 
анализу риска и управления ним, владение навыками самостоятельно осуществлять 
анализ, идентификацию и оценивание риска, используя компьютерную технику и 
прграммно-математические комплексы. 
 

 
 
 


