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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
(до 1000 друкованих знаків)
Метою вивчення дисципліни є формування знань щодо теоретичних і практичних засад технології
прийняття рішень, сучасної економічної ризикології та набуття практичних навичок щодо обґрунтування
рішень із різним ступенем невизначеності та ризику/
Завданням вивчення дисципліни є засвоєння наукових концепцій щодо прийняття та обґрунтування
господарських рішень, відповідних підходів та інструментарію з ризикології, тощо.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - наукові підходи до трактування
економічних понять "господарське рішення", "обґрунтування вибору альтернатив", "економічний ризик",
"ризикова ситуація", "невизначеність", "управління ризиком", "прогнозування рішень", "технологія
обґрунтування рішення" і т.ін.; - основні види прогнозування та критерії обґрунтування рішень; класифікацію ризиків підприємницької діяльності, шляхи зниження та усунення ризиків; вміти: - проводити
аналіз ризиків, які притаманні діяльності підприємств; - впроваджувати в практику діяльності принципи
прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику; - оцінювати та враховувати ризик при обґрунтуванні
господарських рішень.

СТРУКТУРА КУРСУ
Тема

Тема 1.
Сутнісна
характеристика
господарських рішень
Тема 2. Технологія
прийняття рішень
господарської
діяльності
Тема 3. Методичні
основи підготовки
господарських рішень

Години
(лекції/
семінарські)

2/1

Завдання
1 семестр
Модуль 1
Написання тестів, навчальні групові
дискусії, робота з кросвордами, виконання
самостійної роботи (у т.ч. в elearn).

2/1

Написання тестів, навчальні групові
дискусії, робота з кросвордами, виконання
самостійної роботи (в.т.ч. в elearn).

2/1

Написання тестів, навчальні групові
дискусії, робота з кросвордами, виконання
самостійної роботи на прикладі умовних
виробничих ситуацій.
Написання тестів, навчальні групові
дискусії, робота з кросвордами, розв’язок
задач

Тема 4. Обґрунтування господарських
рішень та оцінювання
їх ефективності
Тема 5. Прогнозування
та аналіз
господарських рішень

2/1

Тема 6.
Невизначеність як
першопричина ризику
підприємницької
діяльності
Тема 7.
Критерії прийняття

2/1

2/1

2/1

Написання тестів, усне обговорення, робота
з кросвордами, виконання самостійної
роботи на прикладі умовних виробничих
ситуацій (ут.ч. в elearn) .
Написання тестів, виконання ситуаційних
завдань, робота з кросвордами, виконання
самостійної роботи
Розв’язок задач.

Оцінювання

Підготовка
реферату/допо
віді/презентаці
ї з теми:
- за умови
повного
висвітлення
сутності
питання
(проблеми) –
5 балів;
- за умови, що
питання
(проблему)
розкрито
неповністю –
3-4 бали;
Активна
участь
студента
в
обговоренні
питання
(проблеми) –
4-5 балів.
Виконання
практичних
завдань

рішень в умовах
невизначеності
Тема 8.
Теорія корисності та її
застосування у
процесах прийняття
рішень
Тема 9.
Підприємницькі
ризики та їх вплив на
прийняття
господарських рішень
Тема 10. Критерії
прийняття
господарських рішень
за умов ризику
Тема 11. Прийняття
рішень у конфліктних
ситуаціях

2/1

Написання тестів, усне обговорення, робота
з кросвордами, розв’язок задач.

2/1

Написання тестів, навчальні групові
дискусії, робота з кросвордами,
розв’язок задач.
Здача практичної роботи (в.т.ч. в elearn) .

2/1

Здача практичної роботи (в.т.ч. в elearn).
Розв’язок задач.

2/1

Написання тестів, навчальна робота в фокусгрупах, робота з кросвордами, моделювання
ситуації конфлікту, виконання самостійної
роботи (у т.ч. в elearn).
Усне обговорення, робота з виконання
самостійної роботи (у т.ч. в elearn).
Розв’язок задач

Тема 12.
Обґрунтування
фінансових та
інвестиційних рішень
за умов ризику
Тема 13. Якісне
оцінювання
підприємницьких
ризиків
Тема 14. Кількісне
оцінювання
підприємницьких
ризиків
Тема 15.
Основи ризикменеджменту
Тема 16. Напрями й
методи регулювання та
зниження ступеня
ризику

2/1

Всього за 1 семестр
Екзамен
Всього за курс

30/15

Політика щодо дедлайнів
та перескладання:
Політика щодо
академічної
доброчесності:
Політика щодо
відвідування:

Рейтинг здобувача
вищої освіти, бали
90-100
74-89
60-73
0-59

1/1

Написання тестів, усне обговорення, робота
в міні-групах на предмет реалізації методів
оцінки ризику

1/1

Здача практичної роботи (в.т.ч. в elearn) .
Розв’язок задач.

2/1

Усне обговорення, робота з виконання
самостійної роботи (у т.ч. в elearn).
Розв’язок задач.
Написання тестів, усне обговорення, робота
з кросвордами, моделюванн ситуації
конфлікту, виконання самостійної роботи
(в.т.ч. в elearn)

2/1

(розв’язування
задач):
- правильний
розв’язок
задачі,
коректна
інтерпретація
та опис
одержаних
результатів,
формулювання
ґрунтовних
висновків – 5
балів;
- наявність у
розрахунках
незначних
арифметичних
помилок за
умови
правильного
алгоритму
розв’язку – 4
бали;
- наявність
арифметичних
помилок і/або
дотримання
правильного
алгоритму
розв’язку – 3
бали;
- наявність
грубих
арифметичних
помилок і/або
недотримання
правильного
алгоритму
розв’язку – 02бали.
45
19
64

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу
лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (у т.ч. із
використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати
коректні текстові посилання на використану літературу
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально
(в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків
екзаменів
заліків
відмінно
зараховано
добре
задовільно
незадовільно
незараховано

