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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

 

Дисципліна самостійного вибору ВНЗ для студентів  

напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства»,Ступінь «Бакалавр»  

Загальна кількість годин –  

150 

Семестр 

7-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента – 

5 

26 год. 10 год. 

Практичні/ семінарські заняття 

26 год. 10 год. 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

98 год. 160 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета: формування у студентів - майбутніх фахівців з економіки і 

управління системи спеціальних знань теорії, методології прийняття 

господарських рішень в умовах невизначеності. 

Завдання:  

− сформувати  у студентів розуміння сутності «господарського рішення» та 

основних етапів прийняття господарських рішень; 

−  ознайомити студентіів з основними  методологічними підходами до 

дослідження господарської діяльності з урахуванням особливостей 

навколишнього середовища підприємства; 

− вміти  надавати класифікацію управлінському рішенню, поєднювати 

теоретичні  методи з господарською практикою прийняття управлінських 

рішень; 

− ознайомитись зі сучасними методами в аналізі виробничо-господарської 

діяльності і за результатами аналізу розробляти обгрунтвані управлінські 

рішення; 

−  розвивати економічне мислення студентів шляхом використання методів і 

форм активного навчання; 

− розвивати у студентів уміння та навички самостійного обґрунтування 

господарських рішень з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 



 

 

        
Предмет дисципліни: процес прийняття рішень в умовах невизначеності та 

можливості управління ризиками.  

 

3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л. п/с лаб. сам. 

робота 

л. п/с лаб. сам. 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Сутність господарських рішень та технологія їх підготовки 

Тема 1. Теоретико-

методологічні підходи 

до процесу прийняття 

господарських рішень. 

7 2 2  9 18 1 1  16 

Тема 2. Організаційний 

механізм прийняття 

господарських рішень. 
7 4 4  9 19 1 1  17 

Тема 3. Якість 

прийняття 

господарських рішень 

9 2 2  9 19 1 1  17 

Разом за змістовим 
модулем 1 30 8 8  27 56 3 3  50 

Змістовий модуль 2. Особливості прийняття господарських рішень в умовах 

невизначеності та ризику 

Тема 4 Методи 

прийняття 

економічних рішень в 

умовах 

невизначеності. 

11 4 4 - 9 18 1 1  16 

Тема 5. Процесорні 

технології прийняття 

господарських 

рішень. 

9 2 2 - 9 19 1 1  17 

Тема 6. Способи 

урахування 

невизначеності при 

обґрунтуванні 

господарських рішень 

9 2 2  9 19 1 1  17 

Разом за змістовим 
модулем 2 

29 8 8  27 56 3 3  50 

Змістовий модуль 3.Оцінка економічних ризиків і спрямованість господарських рішень 

щодо їх мінімізації 

Тема 7. Кількісний 6 2 2  9 14 1 1  12 



 

 

аналіз ризику при 

ухвалені 

господарських рішень. 

Тема 8. Методи аналізу  

ризиків. 
6 2 2  9 13 1   12 

Тема 9. Методи 

мінімізації ризиків. 
7 2 2  9 14 1 1  12 

Тема 10. 

Прогнозування та 

вибір оптимального 

господарського 

рішення. 

5 2 2  9 14 1 1  12 

Тема11.Прийняття 

рішень з 

використанням теорії 

ігор. 

7 2 2  8 13  1  12 

Разом за змістовим 
модулем 3 

33 10 10 - 44 68 4 4 - 60 

Усього годин  150 26 26 - 98 180 10 10 - 160 

 
 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Вид та  тема заняття Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Сутність господарських рішень та технологія їх підготовки 

1 Семінар-дискусія 

Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття 

господарських рішень 

2 

2 Семінар-дискусія 

Організаційний механізм прийняття господарських рішень 

2 

3 Семінар запитань і відповідей 

 Організаційний механізм прийняття господарських рішень 

2 

4 Семінар-дискусія 

Якість прийняття господарських рішень 

2 

Змістовий модуль 2. Особливості прийняття господарських рішень в умовах 
невизначеності та ризику 

5 Семінар-дискусія 

Методи прийняття економічних рішень в умовах невизначеності. 

2 

6 Практичне заняття  

Методи прийняття економічних рішень в умовах невизначеності. 

2 

7 Семінар запитань і відповідей 

Процесорні технології прийняття господарських рішень. 

2 

8 Семінар запитань і відповідей 

Способи урахування невизначеності при обґрунтуванні 

господарських рішень 

2 



 

 

Змістовий модуль 3. Оцінка економічних ризиків і спрямованість господарських 
рішень щодо їх мінімізації 

9 Практичне заняття  

Кількісний аналіз ризику при ухвалені господарських рішень 

2 

10 Семінар – дискусія   

Методи аналізу  ризиків. 

2 

11 Практичне заняття  

Методи мінімізації ризиків. 

2 

12 Семінар – дискусія   

Прогнозування та вибір оптимального господарського рішення. 

2 

13 Семінар запитань і відповідей 

Прийняття рішень з використанням теорії ігор. 

2 

 

4. Індивідуальні завдання 
 

1.Підготуйте за матеріалами міні кейсу методів і форм прийняття  рішень.  

2. Разрахувати рівень ризику на підприємстві і прийняти рішення щодо його 

мінімізації. 

3.Обрати оптимальне рішення з використанням методів оптимізації. 
4.Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнських 

та міжнародних семінарах та конференціях.  

 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної роботи 

Форми самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Сутність господарських рішень та технологія їх підготовки 

Тема 1.Теоретико-

методологічні підходи до 

процесу прийняття 

господарських рішень 9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті  

Джерело [1;2;4;5;8;11;13]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка есе для презентації наукових 

здобутків в даній предметній галузі. 

Фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

участь в 

обговоренні 

проблеми 

Тема 2.Організаційний 

механізм прийняття 

господарських рішень 
9 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

на семінарському занятті. Джерело  

[ 8;9;10;11;17;18 ]. 

2. Вивчення понятійного апарату.  

3. Виконання СРС №1 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

Презентація СРС 

№1 

Тема 3.Якість прийняття 

господарських рішень 

9 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті  

Джерело [4;8;9;21; 10; 11;12;26;27]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка есе для презентації наукових 

здобутків в даній предметній галузі. 

Фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

участь в 

обговоренні 

проблеми, 

презентація 

рефератів 



 

 

Разом змістовий модуль 1 27   

Змістовий модуль 2. Особливості прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та 
ризику 

Тема 4. Методи прийняття 

економічних рішень в 

умовах невизначеності. 
9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

на семінарському занятті. Джерела 

[1;2;4;6;10;11]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

презентація 

доповіді 

Тема 5.Процесорні 

технології прийняття 

господарських рішень. 9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

на семінарському занятті. Джерела 

[1;3;6;11;12;26;27]. 

 

Фронтальне та 

індивідуальне 

опитування. 

Розв’язання задач 

Тема 6. Способи 

урахування невизначеності 

при обґрунтуванні 

господарських рішень 

9 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

на семінарському занятті.  Джерела [7-

11;14;18;24;33] 

2. Самотестування.  

Розв’язання 

задач, тестування 

Разом змістовий модуль 2 27   

Змістовий модуль 3. Оцінка економічних ризиків і спрямованість господарських рішень щодо їх 
мінімізації 

Тема 7. Кількісний аналіз 

ризику при ухвалені 

господарських рішень 
9 

1. Підготовка доповідей. 

2. Підготовка і презентація рефератів. 

Джерела [7-11;14;18;24;33] 

 

Захист 

результатів 

індивідуального 

завдання №3 
Тема 8. Методи аналізу  

ризиків. 

9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

на семінарському занятті. Джерела [1;2;6;7-

12;15;19;20]. 

2. Підготовка до вирішення ситуаційних задач 

Фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

презентація 

доповіді 
Тема 9. Методи мінімізації 

ризиків. 
9 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

на семінарському занятті. Джерела 

[5;6;7;22]. 

2. Підготовка до вирішення ситуаційних задач 

Розв’язання 

задач, тестування 

Тема 10. Прогнозування та 

вибір оптимального 

господарського. 9 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

на семінарському занятті. Джерела 

[5;6;7;15;26]. 

2. Самотестування. 

Презентація 

доповіді 

Тема11.Прийняття рішень 

з використанням теорії 

ігор. 8 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури  [4;11;15;16]. 

2. Самотестування. 

Фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

презентація 

доповіді 

Разом змістовий модуль 3 44   
Разом 98   

 

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності* 

Загальні  Предметно-спеціальні  
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Розуміння сутності «господарського 

рішення» та основних етапів прийняття 

господарських рішень 

+ +     + +  +    + + 

Уміння володіти основними  

методологічними підходами до 

дослідження господарської діяльності з 

урахуванням особливостей навколишнього 

середовища підприємства 

  +             

Уміння надавати класифікацію 

управлінському рішенню, поєднювати 

теоретичні  методи з господарською 

практикою 

  +      +       

Уміння аналізувати виробничо-

господарську діяльность і за результатами 

аналізу розробляти обгрунтвані 

управлінські рішення 

    + +   +     +  

Уміння прийняти самостійне 

обґрунтуване господарське рішення 

з урахуванням чинників 

зовнішнього та внутрішнього 

середовища  

  +      +    +   

*Примітка: Загальні компетентності: 1. Дослідницька здатність. 2. Креативність. 3. Абстрактне обґрунтування та 

моделювання задачі. 4. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 5. Письмова й усна комунікація рідною та 

іноземною мовами. 6. Комунікативні навички. 7. Якість та етичні зобов’язання. 

Предметно-спеціальні компетентності: 1. Викладацькі здатності. 2. Управлінські здатності. 3. Дослідницькі здатності в 

області. 4. Глибокі знання та розуміння. 5. Навички оцінювання. 6. Математичні навичи. 7.Розв’язання проблем. 8. Здатності 

до критики та оцінювання. 

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота (підготовка 

презентацій, рефератів, есе, самостійно опрацювання додаткових питань за 

рекомендованою літературою). 

                                                     
9. Методи оцінювання 

 

Поточне оцінювання на семінарських (практичних) заняттях, усні 

презентації, залік. 

                                                                        
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюються  протягом семестру в 

обсязі (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів). 

. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  
 

№ теми 

семінарського 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 
Семінар 1   2   2 

Семінар 2    2 5  7 

Семінар 3   2   2 

Семінар 4  2 2  5 9 

Разом змістовий 

модуль1 
 2 8 5 5 20 

Змістовий модуль 2 

Семінар / Практичне 

заняття  
 2 1   6 

Семінар 2   1   2 

Семінар 3   1 5 5 12 

Разом змістовий 

модуль 2 
 2 3 5 5 15 

Змістовий модуль 3 

Практичне заняття  2  5  6 

Семінар 1 

/Практичне заняття 
  1   4 

Семінар 2   1    

Семінар 3   1  5  

Разом змістовий 

модуль 2 
 2 3 5 5 15 

Разом ПМК      50 

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 

правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 

один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 



 

 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 

або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 

розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
 

Шкала оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
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