
ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ  

 

Мета курсу – формування знань і навичок стосовно обґрунтування 
господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику; вивчення 
студентами теоретичних, методичних і прикладних основ стосовно підготовки 
та обґрунтування господарських рішень з урахуванням невизначеності та 
ризику.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Макроекономіка, Мікроекономіка, Економіка підприємства, Менеджмент, 
Економічний аналіз, Оптимізаційні методи та моделі, Економетрика, 
Статистика. тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатнісь аналізувати сутність та технологію прийняття 
господарських рішень; здатність прогнозувати наслідків та оцінювати 
ефективність методів обґрунтування господарських рішень; здатність пояснити 
природу виникнення ризиків, їх різновиди, вплив на якість господарських 
рішень; здатнісь аналізувати міри ризиків, методи оцінки ризиків; здатнісь 
аналізувати методи та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та 
ризиків; здатність охарактеризувати методичні основи кількісного та якісного 
аналізу підприємницьких ризиків; здатність пояснити теоретичні аспекти ризик-
менеджменту та напрями регулювання підприємницьких ризиків. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні принципи обґрунтування господарських рішень; методичні 
підходи щодо аналізу ризику та управління ним; критерії прийняття рішень в 
умовах невизначеності; понятійний та категорійний апарат щодо обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків на підприємстві; економічну 
сутність та основні види господарських рішень; основні принципи та підходи до 
обґрунтування господарських рішень у різних умовах функціонування 
підприємства (визначеності, невизначеності, ризику); критерії якості та 
ефективності обґрунтування господарських рішень; технологію розробки та 
прийняття оптимальних господарських рішень; сучасні економіко-математичні 
методи та моделі обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків; 
природу виникнення невизначеності та ризиків, їх різновиди і вплив на якість 
господарських рішень; теоретичні аспекти ризик-менеджменту; напрями 
регулювання та методи зниження підприємницьких ризиків;  
вміти: аналізувати проблемну ситуацію, визначати основні ризики, що 
впливають на результат підприємницької діяльності; робити обґрунтований 
вибір методів оцінки ризиків та відповідних економіко-математичних моделей; 
обирати та застосовувати адекватні критерії прийняття рішень в умовах 



невизначеності    та ризиків; прогнозувати та аналізувати господарські рішення; 
самостійно здійснювати ідентифікацію та оцінювання ризику використовуючи 
комп'ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; уміти приймати 
рішення у конфліктних ситуаціях; проводити ідентифікацію та аналіз ключових 
проблем на підприємстві; обґрунтовано визначати оптимальні форми подання 
та реалізації господарських рішень; оцінювати рівень ризику підприємницької 
діяльності з використанням економіко-математичних методів; проводити 
прогнозування та аналіз господарських рішень; застосовувати економіко-
математичні методи та моделі в процесі розробки і прийняття господарських 
рішень; здійснювати обґрунтований вибір оптимального господарського 
рішення на підставі критеріїв в умовах визначеності, невизначеності та ризиків; 
здійснювати комплексне оцінювання підприємницьких ризиків із застосуванням 
сучасних програмних засобів;  
володіти: знаннями та практичними навичками стосовно обґрунтування 
господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику; знаннями 
основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень, 
методичних підходів до аналізу ризику та управління ним; навичками 
самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику з 
використанням комп'ютерної техніки та програмно-математичних комплексів.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ. Зміст і особливості формування управлінської діяльності в умовах 
ринкової економіки. Теоретичні аспекти управлінської діяльності. Підсистеми 
управлінської діяльності. Форми руху управлінської діяльності. Посадова 
діяльність. Сучасні світові тенденції в розвитку управлінської діяльності. 
Причинно-наслідковий аналіз, як основа інформаційного забезпечення 
управлінської діяльності та приймаємих рішень. Методологічні основи 
забезпечення конкурентоздатності стратегічних рішень. Сутність основних 
законів функціонування ринкових відносин. Сутність законів організації в 
статиці та динаміці. Наукові підходи до управління конкурентоздатністю. 
Технологія розробки і реалізації управлінських рішень. Етапи та організація 
процесу розробки управлінських рішень. Інформаційне забезпечення процесу 
розробки рішень. Методи оптимізації рішень. Вимоги до оформлення рішень. 
Система обліку, контролю та мотивації реалізації управлінських рішень. 
Методи аналізу управлінських рішень. Суть і принципи аналізу. Методи та 
прийоми аналізу: суть та область застосування. Метод ланцюгових підстановок. 
Факторний аналіз за допомогою ЕОМ. Балансові методи. Основи 
функціонально-вартісного аналізу. Аналіз ефективності і використання 
ресурсів. Суть SWOT-аналізу. Аналіз фінансового стану фірми з позицій 
конкурентоздатності. Методи прогнозування управлінських рішень. Принципи і 
класифікація методів прогнозування. Методи екстраполяції параметричні 



методи. Експертні методи. Суть нормативного, експериментального та 
індексного методів прогнозування. Організація робіт по прогнозуванню. 
МЕТОДИ ТА ФАКТОРИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Методи 
економічного обґрунтування управлінських рішень. Принципи економічного 
обґрунтування. Методика економічного обґрунтування управлінських рішень по 
підвищенню якості компонентів менеджменту. Методика оцінки ефективності 
інвестиційних проектів. Сутність ризику як управлінської категорії. Зміст 
поняття ризику та його роль в управлінській діяльності. Класифікація ризиків на 
сонові функціональної діяльності. Невизначеність, як характерна причина 
ризику в управлінській діяльності. Інформаційно-стратегічне забезпечення 
управлінської діяльності в умовах ринкової економіки. Методичні підходи до 
організації  ефективного обміну інформації з оточуючим середовищем. 
Передумови інтенсифікації інформаційних процесів в системі менеджменту 
підприємства. Комерційна інформація. Інформаційне забезпечення малого 
бізнесу. Організація захисту комерційної таємниці підприємства. Порядок 
оформлення угод на передачу „ноу-хау”. Взаємозв'язок стратегічного 
планування та управлінської діяльності. Науково-технічна інформація, як 
джерело нових ідей та технічного прогресу. Організаційно-методичні основи 
зниження ступеня управлінського ризику в управлінській діяльності. Основні 
фактори та напрямки зниження управлінського ризику на підприємствах. 
Управлінське консультування як напрямок зниження ступеня управлінського 
ризику. Зниження управлінського ризику на підставі інтегрованої управлінської 
діяльності. Організаційно-методичні основи попереджуючої управлінської 
діяльності. Зниження ступеня управлінського ризику на основі застосування 
процесу делегування. Ефективність ділових нарад як фактор зниження ступеня 
управлінського ризику. Механізм комплексного аналізу і економічної оцінки 
ступеня управлінського ризику. Сутність економічної оцінки управлінського 
ризику на підприємствах. Діючі підходи аналізу та оцінки ризиків. 
Організаційно-методологічний механізм якісного аналізу оцінки управлінського 
ризику. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


