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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 4 курсі 

у 7 семестрі та для студентів заочної форми навчання на 4 курсі у 8 семестрі. 

Кількість кредитів ECTS – 5, годин – 150 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 60 36  24 

заочна 24 12  12 

Самостійна робота, годин Денна – 90 Заочна – 126 

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»   це дисципліна, 

що інструментарій ідентифікації   ризику   та   управління   ним, а також передбачає набуття   

практичних  навичок  вимірювання   ступеня  ризику   та   вибору способу його  зниження. 

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»  дисципліна в 

підготовці спеціалістів економічного профілю, яка передбачає певну підготовку та 

обізнаність студентів з економіки, математики, менеджменту, статистики. Застосування 

інструментарію обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків дає можливість 

прийняти оптимальне управлінське рішення щодо інвестування, фінансування, операційної 

діяльності в умовах невизначеності та ризику, що є важливим для майбутніх спеціалістів в 

сфері економіки і бізнесу. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – надати студентам  поглиблені  теоретичні та практичні знання та 

роз’яснити основні науково-методичні положення з обґрунтування господарської діяльності 

підприємства, зокрема: основні концептуальні поняття,  методологічні основи, методи і 

підходи, які використовуються в міжнародній практиці обґрунтування господарських  

рішень, проблеми, пов’язані з розв’язанням  різноманітних господарських ситуацій  на 

підприємстві. 

Основні завдання дисципліни  засвоєння студентами основних принципів 

обґрунтування різних видів господарських рішень, методичних підходів до аналізу ризику та 

управління ним; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та 

оцінювання ризику з використанням комп'ютерної техніки та програмно-математичних 

комплексів. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні 

знати: 

Розклад занять 
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 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);  

 технологію розробки та прийняття оптимальних господарських рішень;  

 методи економічного обґрунтування фінансових рішень;  

 методи економічного обґрунтування інвестиційних 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;  

 напрями регулювання та методи зниження підприємницьких ризиків;  

 концепцію зміни вартості грошей за часом. 

вміти: 

 проводити ідентифікацію та аналіз ключових проблем на підприємстві;  

 обґрунтовано визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських 

рішень;  

 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. 

Самостійна робота студентів включає знайомство з літературою, підготовку до 

практичних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, роботу на  ПК. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

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». 

 

 

 Викладач            __ПІДПИСАНО__        Дідух С.М. 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри __ПІДПИСАНО__          Павлов О.І.                  
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