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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Обгрунтування господарських рішень та 
оцінювання ризиків» спрямована на формування у здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти загальних та фахових компетентностей 
щодо обґрунтування й прийняття господарських рішень з урахуванням 
мінливості зовнішнього середовища. Дисципліна зорієнтована на вивчення 
теоретичних основ розробки господарських рішень, оволодіння сучасними 
методами пошуку оптимальних рішень; формування практичних навичок 
аналізування, ідентифікації та оцінювання ризиків і управління ними; 
ефективного застосовування наукового інструментарію для розробки 
альтернативних варіантів господарських рішень та вибору найбільш 
прийнятного з них у тій чи іншій конкретній ситуації. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу 
теоретичних знань і практичних навичок стосовно обґрунтування 
господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. 

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні основних принципів 
обґрунтування різних видів господарських рішень;методичних підходів щодо 
аналізу ризику та прийняття обґрунтованих рішень в умовах ризику;оволодіння 
навичками самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та оцінювання 
ризику. 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1013
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/tebenko-vita-mikolayivna/
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Результати навчання (компетентності) 
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 
Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) Результати навчання (РН) 

076 

«Підприємництво, 
торгівля та 

біржова 
діяльність» 

 ФК10 Здатність до 
бізнес -планування, 
оцінювання 
кон'юнктури ринків і 
результатів 
діяльності у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
практики з 
урахуванням ризиків 

 

РН 20 Демонструвати вміння 
бізнес - планування, 
оцінювання кон’юнктури 
ринків та результатів 
діяльності підприємницьких, 
торговельних і біржових 
структур з урахуванням 
ризиків. 
РН 22 Демонструвати базові 
навички креативного та 
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 
РН 23 Вміти готувати 
презентаційні матеріали за 
результатами досліджень. 
 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Сутнісна характеристика господарських рішень.  
2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності . 
3. Методичні основи підготовки господарських рішень.  
4. Обгрунтування та аналіз господарських рішень. 
5. Невизначеність як першочергова ризику підприємницької діяльності. 
6. Підприємницькі ризики та  їх вплив на прийняття господарських рішень. 
7. Обгрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику. 
8. Оцінювання підприємницьких ризиків. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Сутнісна характеристика господарських рішень.  
2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності . 
3. Методичні основи підготовки господарських рішень.  
4. Обгрунтування та аналіз господарських рішень.  
5. Невизначеність як першочергова ризику підприємницької діяльності. 
6. Підприємницькі ризики та  їх вплив на прийняття господарських рішень. 
7. Обгрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику. 
8. Оцінювання підприємницьких ризиків. 
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flo.nirurca Kypcy
/ BianiayBaHHr 3aHrrb e o6oe'sgKoBLrM KoMnoHeHrou oqinK)BaHHr. 3a nponycxu

3aH.rlrb 6es uonaxnoi npvuvHz sAo6yBaq ezIqoi ocsirz 6ya" HearecrosaHuir s Aauoi

4zcqznninz. Yci nponyrqeHi 3aH.rrrr{ Marorb 6yru ni4npaqroeaHi uia qac

KoHcyJlbraryiir a6o Ha OcsirHroMy uoprani yninepcnreri.
/ tlepes o6'errzsHi [puqr,rHr4 (naupzrcra4, KapaHTLrH, xnopo6a, yqacrb y
ron$epenqii, HayKoBoMy rpoerri, uixnapo4HoMy craxynaHni) HaBqaHHr Moxce

ni46ynarracr e on-line $opwri na OcsirHrorr,ry noprari TAATy 3 BLrKopucraHHtM

crcreMrr Moodle a6o 3a rrocepeAHnrlTBa inruux iHSoprvraqifino-ronayHixaqiftnzx

unarQopu qlr rexHonorifi 3a noro.{xeHHrM is nuxra4arleM Kypcy.
,/ CrmcyBaHHr nia qac BuKoHaHHr KoHTponbHr{x saxogin, 4v0epenqifionauoro
sanixy ra eK3aMeny sa6oponeHi, 3oKpeMa is nnropucraHHrlM Ivro6imnux ra4xerin,

v 
-.KOMyHIKaTIIUHLTX 3aCOOlB TOrr{O.

/ llpezeHraqii ra Blrcryrrn Marorb 6ywr aBropcbKurvru (opuriHa-urnuuz).
/n/v JAOOyBaTI BlIIqOl OCBITII IIOBLTHeH AOTpLIMyBawICfl. aKaAeMlqHOl eTLIKrI: BLIflBIIflTvT

Aucquuriuonauicrr, BUXOBAHICTb. 4o6poszurzricrl, uecuictr,
eiAuoniAanrHicrr,,46afi,xuso craBr{Tr4cb Ao o6ra4nanux ra KHLrxKoBoro Qo"ly
TAATy, Br{KoHyBarn rpa$ix ocsirHroro rpoqecy.
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