
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 17; 
2. Назва: Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Костриченко В.М., кандидат 
економічних наук,  доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• реалізовувати етапи системного алгоритму обґрунтування господарських рішень; 

• застосовувати сучасні наукові методи і моделі прийняття господарських рішень на основі системи 
показників  їхнього економічного обґрунтування;  

• визначати шляхи покращення якості та підвищення ефективності господарських рішень; 

• обґрунтовувати  господарські  рішення в умовах багатокритеріальності, невизначеності та ризику; 

• аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень; 

• ідентифікувати, аналізувати та оцінювати ризик, використовуючи    комп’ютерну техніку та програмно-
математичні комплекси; 

• визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві; 

• використовувати інструменти  зменшення  та оптимізації  підприємницьких ризиків. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 
заходи, тестування, індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

11.  • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Мікроекономіка; Теорія ймовірності  і  
математична статистика; Оптимізаційні методи та моделі; Економіка підприємства; Менеджмент; Маркетинг; 
Статистика; Стратегія підприємства; Організація виробництва; Проектний аналіз; Аналіз господарської 
діяльності. 

 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Планування і 
контроль на підприємстві; Економічна безпека підприємства; Фінансовий аналіз. 
12. Зміст курсу:  
Господарська діяльність підприємства.  Господарські рішення у підприємницькій діяльності. Теоретико-
методичні основи прийняття  господарських рішень. Планування і прогнозування господарських рішень. 
Економічне обґрунтування рішень, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства. Аналіз  господарських 
рішень та оцінювання їхнього впливу на ефективність діяльності підприємства. Прийняття господарських 
рішень в умовах невизначеності та ризику. Ризики у підприємницькій діяльності. Оцінювання 
підприємницьких ризиків. Економічне обґрунтування рішень, пов’язаних з інвестиційною діяльністю 
підприємства. Економічне обґрунтування рішень, пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Основи 
ризик – менеджменту. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання  та управління економічним  ризиком: Навч. –метод. посіб. / В.В. 
Вітлінський, П.І. Верченко – К .:  КНЕУ, 2000. –292 с. 

2. Ілляшенко С.М.  Економічний  ризик: Навчальний посібник. 2-ге  вид., доп. перероб./С.М. Ілляшенко. – 
К.: ЦНЛ, 2004. – 220 с. 

3. Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків:Навч.-метод. посіб. для  самост. 
вивч. дисц. / С.М. Клименко, О.С. Дуброва. – К.: КНЕУ, 2006. – 188 с. 

4. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / А.А. Мазаракі, Л.О. 
Лігоненко, Н.М. Ушакова; під ред Н.М. Ушакової  –К.: Хрещатик, 1999. –  800 с. 

5. Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Навч.пос. /Л.А. Останкова, 
Н.Ю. Шевченко.- К.: ЦУЛ, 2011. – 256 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. практичних робіт, 102 год. самостійної роботи. Індивідуальне навчально-дослідне 
завдання. Разом – 150 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,  впровадження кейс-
методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці  8 семестру.  
    Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль, перевірка виконаних 
практичних завдань; підготовка та презентація реферату; публікація наукових статей, тез доповідей. 
16. Мова викладання:  українська. 

 
Завідувач кафедри економіки 
підприємства, професор, к.е.н.     _________________     Н.Б. Кушнір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAINING COURSE DESCRIPTION 
1. Code: ПП 17; 

2. Title: Enterprises business decisions substantiating and risk assessment 

3. Type: Required; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree) 

5. Educational year, when the course is offered: 4; 

6. Course studying semester: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kostrychenko V.M., Ph.D., associate professor 

9. Studying outcomes: after learning the course, student must be able to: 

• implement the stages of the system algorithm for business decisions substantiating; 

• apply modern scientific methods and models of business decision making based on a system of indicators of their 

economic substantiation; 

• identify ways to improve the quality and efficiency of business decisions; 

• substantiate economic decisions in conditions of multi-criteria, uncertainty and risk; 

• analyze the efficiency of investment and financial decisions; 

• identify, analyze and evaluate the risk using computer technology, software and mathematical systems; 

• determine the directions and methods of regulation of economic risks at the enterprise; 

• use tools of business risks reducing and optimization. 

10. Organization forms of classes: training, individual work, practical training, control measures, testing, individual 

teaching and research assignment. 

11. • Courses preceding the study of the specified course: Microeconomics; Theory of probability and mathematical 

statistics; Optimization methods and models; Economics of enterprise; Management; Marketing; Statistics; Enterprise 

strategy; Production organization; Project analysis; Economic analysis. 

 • Courses studied in conjunction with the specified course (if necessary): Planning and control at the 

enterprise; Economic security of the enterprise; Financial analysis. 

12. Content of the course: 

Economic activity of the enterprise. Business solutions in enterprise activity. Theoretical and methodical bases of 

economic decisions making. Planning and forecasting of business decisions. Economic substantiation of decisions 

related to the operational activity of the enterprise. Analysis of economic decisions and assessment of their impact on 

the enterprise efficiency. Business decisions in conditions of uncertainty and risk. Risks in enterprise activity. 

Estimation of business risks. Economic substantiation of decisions related to investment activity of the enterprise. 

Economic substantiation of decisions related to financial activity of the enterprise. Basics of risk management. 

13. Recommended editions: 
1. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання  та управління економічним  ризиком: Навч. –метод. посіб. / В.В. 

Вітлінський, П.І. Верченко – К .:  КНЕУ, 2000. –292 с. 

2. Ілляшенко С.М.  Економічний  ризик: Навчальний посібник. 2-ге  вид., доп. перероб./С.М. Ілляшенко. – 

К.: ЦНЛ, 2004. – 220 с. 

3. Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків:Навч.-метод. посіб. для  самост. 

вивч. дисц. / С.М. Клименко, О.С. Дуброва. – К.: КНЕУ, 2006. – 188 с. 

4. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / А.А. Мазаракі, Л.О. 

Лігоненко, Н.М. Ушакова; під ред Н.М. Ушакової  –К.: Хрещатик, 1999. –  800 с. 

5. Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Навч.пос. /Л.А. Останкова, 

Н.Ю. Шевченко.- К.: ЦУЛ, 2011. – 256 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours lectures, 24 hours practical work, 102 hours individual work, individual teaching and research task. Total - 

150 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, introduction of case methods, individual and 

group research tasks, multimedia use. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): written exam at the end of the 8th semester. 

    Current control (60 points): testing, questioning, modular control, verification of accomplished practical tasks; 

Preparation and presentation of the summery; Publication of scientific articles, theses. 

16. Teaching language: Ukrainian. 
 

Head of the economy of enterprise department      

Сandidate of economic sciences (Ph. D.), professor     _________________     Kushnir N.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


