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1.Загальні положення  

 

В ринкової економіки, праці провідних вчених та спеціалістів-

практиків в галузі врахування чинників невизначеності та ризику при 

вирішенні практичних задач, діючі нормативні акти, що регламентують 

діяльність підприємств з різними видами організаційно-правової форми 

власності. 

Сучасні економічні умови, в яких функціонують вітчизняні 

підприємства, характеризуються високим рівнем невизначеності та 

динамічності чинників зовнішнього середовища. Усе це сприяє виникненню 

несприятливих ситуацій, що супроводжуються конфліктністю економічних 

інтересів і відсутністю повної та достовірної інформації. У таких умовах 

важливості набуває вміння керівників адаптувати діяльність підприємства до 

змін зовнішнього середовища та приймати науково обґрунтовані, оптимальні 

рішення з метою ведення ефективної господарської діяльності підприємства. 

Можливість досягнення цього обумовлюється ґрунтовною фаховою 

підготовкою майбутніх фахівців- економістів та керівників підприємства, яка 

враховує всі аспекти сучасної практики господарювання. 

Навчальна дисципліна "Обґрунтування господарських рішень і оці-

нювання ризиків" є базовою навчальною дисципліною та вивчається згідно з 

навчальним планом підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр" 

спеціальності 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання. 

Мета вивчення: формування знань і навичок стосовно обґрунтування 

господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. 

 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. 

Передумови вивчення дисципліни: 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослу-

хавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного ци-

клів. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі на-

вчальні дисципліни, як: "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Економіка пі-

дприємства", "Менеджмент", "Економічний аналіз", "Оптимізаційні методи 



 

та моделі", "Економетрика", "Статистика". У свою чергу, знання з даної 

дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальних дисциплін, 

як: "Управління проектами", "Економічне управління підприємством", 

"Управління стратегічними змінами", "Обґрунтування та експертиза бізнес-

проектів", а також виконання тренінгів, міждисциплінарних комплексних 

курсових робіт, бакалаврських та магістерських дипломних робіт. 

Очікувані результати навчання: 

– демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування 

управлінських рішень; 

– виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; 

– здатність до проведення досліджень на відповідному рівні ; 

– знання та розуміння: міжнародних норм і законодавства України у 

сфері безпеки життєдіяльності населення, система управління 

охороною праці та цивільного захисту. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої 

освіти має бути сформовані наступні елементи загальної компетентності: 

– навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

–  здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

– здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Знання, які студенти отримують при вивченні навчальної дисципліни 

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», є вибірковою 

для інших професійно-орієнтованих дисциплін 

В результаті вивчення дисципліни студент: 

знати: 

- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та 

оцінки підприємницьких ризиків; 

- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 

господарських рішень; 

- 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 

підприємств. 

Форми вивчення дисципліни: 

лекція, семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань, 

самостійної роботи, контрольні заходи. Технічні засоби навчання 

використовуються під час усіх форм занять згідно з рекомендаціями 

предметно-методичної комісії. 

У процесі вивчення дисципліни використовується кредитно-модульна 

технологія за якою студенти опановують матеріал по одному змістовному 

модулю. 

Лекційне подання матеріалу проводиться з широким використанням 

проблемно-діяльнісного підходу, що сприяє глибокому засвоєнню знань і 

формуванню творчого професійного мислення у майбутніх фахівців. 

На семінарських заняттях, які носять проблемно-пошуковий і 

практично-творчий характер, студенти вирішують теоретичні і практичні 

завдання, розвивають мислення, поглиблюють і розширюють знання, 

висувають і відстоюють свою точку зору, пропонують та обґрунтовують 

шляхи їх вирішення.  

Під час виконання індивідуальних завдань студенти, за допомогою 

викладача, розв’язують складні проблеми і незрозумілі питання, 

обговорюють нові підходи практичного застосування отриманих знань у ході 

професійної діяльності. 

Самостійна робота планується як форма організації навчального 

процесу, що має на меті надати допомогу у самостійному вивченні 

запропонованої літератури у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, 

виконання практичних завдань курсу. 

Форми контролю – поточний, модульний, підсумковий семестровий 

контроль. 



 

Поточний контроль ґрунтується на системі оцінки успішності 

студентів і проводиться на семінарських заняттях: опитування і реферати, 

контрольні роботи, тестування.  

Модульний контроль у відповідності до «Тимчасового положення про 

кредитно-модульну систему організації навчального процесу 

Чорноморського дежавного університету імені Петра Могили». 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показника Характеристика дисципліни 

Найменування дисципліни  «Обґрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків» 

Галузь знань 0306 «Менеджмент та 

адміністрування» 

Спеціальність 6.030601 «Менеджмент» 

Спеціалізація (якщо є)  

Освітня програма Менеджмент 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Нормативна 

Курс навчання 2 

Навчальний рік 2016-2017 

 

Номер(и) семестрів (триместрів): 

 

Денна форма Заочна форма 

5  

Загальна кількість кредитів 

ЄКТС/годин 

4 кредита / 120 годин 

Структура курсу: 

– лекції 

– семінарські заняття (практичні, 

лабораторні, півгрупові) 

– годин самостійної роботи 

студентів 

Денна форма Заочна форма 

28 

28 

 

64 

 

Відсоток аудиторного навантаження 47% 

Мова викладання українська 

Форма проміжного контролю (якщо є)  

Форма підсумкового контролю іспит 

  



 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

Поняття господарських рішень та їхні ознаки. Класифікація 

господарських рішень. Вимоги до господарських рішень та умови їх 

досягнення. Якість та ефективність господарських рішень. Основні 

параметри та показники якісного рішення. Умови забезпечення якості 

господарського рішення. Види ефективності господарських рішень. 

Принципи оцінювання ефективності господарських рішень. 

 

Тема 2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності 

Необхідність прийняття господарських рішень. Процес прийняття 

рішень та його елементи. Етапи та процедури процесу прийняття рішень. 

Стилі прийняття рішень. Основні способи прийняття рішень. Моделі 

прийняття рішень. Основні чинники, що впливають на прийняття рішення. 

Контроль за процесом виконання господарських рішень. Характеристика 

видів контролю. Закони й закономірності, що впливають на прийняття 

рішень 

 

Тема 3. Методичні основи підготовки господарських рішень  

Сутність поняття "метод". Основне призначення економіко-

математичних методів у процесі прийняття господарських рішень. Зміст 

методів математичного програмування. Сутність кореляційного та 

регресійного аналізів. Застосування методів математичного програмування у 

процесі визначення оптимального господарського рішення. Застосування 

методів багатовимірного аналізу у процесі розробки та прийняття госпо-

дарських рішень. 

Методи розроблення господарських рішень. Методичні основи 

обґрунтування господарських рішень. Підходи до обґрунтування й вибору 

господарських рішень. Прогнозування та аналіз господарських рішень. 

Сфери застосування методів та інструментів прийняття господарських 

рішень. 

 

Тема 4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх 

ефективності. 

Сутність обґрунтування господарських рішень. Чинники, що впли-

вають на вибір методу обґрунтування господарських рішень. Критерії оцінки 

вибору методу обґрунтування господарських рішень. Критерії оцінки 

обґрунтування господарських рішень. Принципи обґрунтування гос-

подарських рішень. 



 

Основні цілі оцінки ефективності обґрунтування господарських рі-

шень. Абсолютна та відносна ефективність. Вимоги до оцінки ефективності 

господарських рішень. Критерії оцінки ефективності господарських рішень. 

Методи оцінки ефективності господарських рішень. Фактори, що впливають 

на ефективність господарського рішення. 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 5. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької 

діляьності. 

Сутність невизначеності. Видова класифікація невизначеності. 

Урахування чинника невизначеності в управлінні підприємством і засоби її 

зниження. Критерії (правила) обґрунтування господарських рішень в умовах 

невизначеності та їхня характеристика. Матриця прибутків і матриця витрат, 

особливості їхньої побудови. Теорія корисності в системі процесів прийняття 

рішень. 

Імовірний метод опису невизначеності. Сутність нечіткого методу 

опису невизначеності. Формалізоване подання функції нечіткої множини. 

Графічне зображення функції належності нечіткого числа. Принципова 

відмінність теорії нечіткої множини від теорії ймовірностей. Основний зміст 

інтервального методу опису невизначеності. Переваги та недоліки 

інтервального методу. 

 

Тема 6. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття 

господарських рішень. 

Ризик у діяльності суб’єкта господарювання. Сутнісна характеристика 

ризику. Ризик як економічна категорія. Ризик і невизначеність. Основні риси 

підприємницького ризику. Чинники впливу на ступінь ризику. Функції 

ризику в підприємницькій діяльності.  

Класифікація підприємницьких ризиків. Види ризиків: за сферою 

виникнення (зовнішні та внутрішні); за тривалістю (короткострокові та 

постійні); за ступенем правомірності (виправдані, тобто правомірні, і 

невиправдані, тобто неправомірні); за часом виникнення (ретроспективні, 

поточні й перспективні); за факторами виникнення (політичні, економічні); 

за характером обліку (зовнішні, внутрішні); за характером наслідків (чисті, 

спекулятивні); за сферою підприємницької діяльності (виробничі, 

комерційні, фінансові, інвестиційні, страхові); пов'язані з виробничою 

діяльністю (організаційні, ринкові, кредитні, юридичні, техніко-виробничі). 

 



 

Тема 7. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику 

Інвестиційні рішення та критерій ефективності їх прийняття. Критерії 

обґрунтування рішень під час прийняття (вибору) інвестиційного проекту. 

Врахування ризику при обґрунтуванні ставки дисконтування. Коефіцієнт 

систематичного ризику. Опціонний критерій прийняття рішень. 

Систематичний ризик і очікувана дохідність компанії. 

Урахування ризику під час формування критеріїв прийняття рішень. 

Загальні процедури розрахунку критеріїв прийняття підприємницьких ри-

зиків. Правило Байєса. Принцип Бернуллі. Критерій очікуваного значення. 

Критерій "очікуване значення - дисперсія". Критерій граничного рівня. 

 

Тема 8. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків. 

Сутність кількісного та якісного аналізу підприємницького ризику. 

Якісний аналіз підприємницьких ризиків. Характеристика основних зон 

ризику. Причини виникнення основних видів господарських ризиків. Види 

ризиків та їх класифікація. Кількісний аналіз підприємницьких ризиків. 

Методи кількісного оцінювання ризиків. Переваги й недоліки основних 

методів кількісного оцінювання підприємницьких ризиків. 

 

Тема 9. Основи ризик-менеджменту 

Сутність ризик-менеджменту. Структурна схема ризик-менеджменту. 

Функції керованої та керуючої підсистем управління ризиками. Процес 

управління ризиками господарської діяльності на підприємстві та 

характеристика його етапів. Основні напрями й методи впливу на ступінь 

ризику господарювання. Функції об'єкта та суб'єкта управління. 

Прогнозування в ризик- менеджменті. Організація в ризик-менеджменті. 

Регулювання в ризик- менеджменті. Координація в ризик-менеджменті. 

Стимулювання в ризик- менеджменті. Контроль у ризик-менеджменті. 



 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. План лекцій 

№ Тема заняття / план 

1 Тема1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

1. Поняття господарських рішень та їхні ознаки.  

2. Класифікація господарських рішень.  

3. Вимоги до господарських рішень та умови їх досягнення. 

4. Способи формалізації та реалізації господарських рішень.  

5. Визначення оптимальних форм подання та реалізації 

господарських рішень. 

2 Тема 2.  Технологія прийняття рішень господарської діяльності 

1. Процес прийняття господарських рішень та його елементи.  

2. Основні моделі прийняття рішень.  

3. Характер, середовище та умови прийняття господарських рішень.  

4. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень 

3 Тема 3. Методичні основи підготовки господарських рішень 

1. Технологія прийняття господарських рішень.  

2. Методи розробки рішень господарської діяльності.  

3. Обгрунтування господарських рішень.  

4. Прогнозування та аналіз господарських рішень. 

4 Тема 4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх 

ефективності 

1. Основні параметри та показники якісного рішення.  

2. Оцінювання якості господарських рішень.  

3. Види ефективності господарського рішення.  

4. Умови та перешкоди прийняття ефективного рішення.  

5. Принципи оцінювання ефективності господарських рішень.  

5 Тема 5. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької 

діяльності 

1. Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності.  

2. Сутність та види невизначеності.  

3. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.  

4. Теорії корисності в системі процесів прийняття рішень. 

6 Тема 6. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття 

господарських рішень 

1. Сутнісна характеристика ризику.  

2. Чинники впливу на ступінь ризику.  

3. Функції ризику в підприємницькій діяльності.  

4. Класифікація підприємницьких ризиків. 



 

7 Тема 7. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику 

1. Критерії прийняття рішень за умов ризику.  

2. Прийняття господарських рішень у конфліктних ситуаціях.  

3. Інвестиційні рішення та критерії їх прийняття.  

4. Прийняття фінансових рішень за умов  ризику. 

8 Тема 8. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків 

1. Cутність якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності. 

2. Кількісний аналіз ризиків господарювання.  

3. Методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків.  

4. Експертні процедури й методи суб’єктивних оцінок при визначенні 

ризику 

9 Тема 9. Основи ризик-менеджменту 

1. Особливості управління ризиками господарської діяльності.  

2. Напрями та методи регулювання ступеня ризику. 
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