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2021 – 2022 навчальний рік  



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності") / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів 

спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

 

Семестр (осінній / весняний) весняний  

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 32/8 

Практичні / семінарські, годин 32/8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86/134 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Ціль: є формування знань щодо теоретичних і практичних засад 

технології прийняття рішень та на основі набутої систематизованої інформації 

сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо 

обґрунтування господарських рішень із різним ступенем не визначеності. 

Завдання: вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень, 

тенденцій та перспектив розвитку теорії та інструментарію підтримки 

прийняття рішень; засвоєння методичних підходів щодо аналізу та застосування 

методів обґрунтування й підготовки управлінських рішень у практичній 

діяльності; оволодіння навичками самостійного застосування математичного 

апарату, комп'ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення під час 

проведення економічного аналізу, пошуку та обґрунтуванні управлінських 

рішень. 

Предмет: методологія та інструментарій обґрунтування господарських 

рішень  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Господарськи рішення та їх характеристика 

Тема 2. Особливості прийняття господарських рішень 

Тема 3. Технологія прийняття рішень господарської діяльності 

Тема 4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 

Тема 5. Прогнозування та аналіз господарських рішень 

Тема 6. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності 



Тема 7. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень 

Тема 8. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику 

Тема 9. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях  

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  

− фахових програмних компетентностей: 

здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур;  

здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур  

здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків.  

2) досягнення програмних результатів навчання: 

застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності  

демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці 

володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і 

біржових структур 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів) 

- знання: 

понятійного та категорійного апарату щодо обґрунтування господарських 

рішень  

основних принципів та підходів до обґрунтування господарських рішень у 

різних умовах функціонування підприємства (визначеності, невизначеності, 

ризику)  

сучасних економіко-математичних методів та моделей обґрунтування 

господарських рішень і оцінювання ризиків 

природи виникнення невизначеності та ризиків, їх різновидів і впливу на 

якість господарських рішень 

- уміння/навички: 

самостійно та вільно орієнтуватися у теоретико-методологічних засадах 

пошуку та прийняття управлінських рішень;  



аналізувати проблемну ситуацію, визначати основні ризики, що 

впливають на результат управлінської діяльності;  

робити обґрунтований вибір економіко-математичних моделей під час 

дослідження проблемних ситуацій;  

обирати та застосовувати адекватні критерії оцінювання якості та 

ефективності проектів управлінських рішень;  

застосовувати комп'ютерну техніку та сучасні програмні засоби з метою 

розв'язання задач прийняття управлінських рішень в практичній діяльності.  

- комунікація: 

збір, інтерпретація та застосування даних  

використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно-спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 

- відповідальність і автономія: 

спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах;  

безперервний саморозвиток і самовдосконалення;  

здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі: 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи прийняття господарських рішень  

Тема 1. Господарськи рішення та їх 

характеристика 
12 2 2 - 8 

Тема 2. Особливості прийняття 

господарських рішень  
12 2 2 - 8 

Тема 3. Технологія прийняття рішень 

господарської діяльності 
18 4 4  10 

Тема 4. Обґрунтування господарських 

рішень та оцінювання їх ефективності 
18 4 4  10 

Тема 5. Прогнозування та аналіз 

господарських рішень 
18 4 4  10 

Разом за змістовим модулем 1 78 16 16 - 46 

Змістовий модуль 2. Методичні основи прийняття господарських рішень в умовах 

невизначеності та ризику  

Тема 6. Критерії прийняття рішень в 

умовах невизначеності 
20 4 4 - 12 



Тема 7. Теорія корисності та її 

застосування у процесах прийняття 

рішень 

20 4 4 - 12 

Тема 8. Критерії прийняття 

господарських рішень за умов ризику 
20 4 4 - 12 

Тема 9. Прийняття рішень у 

конфліктних ситуаціях 
20 4 4  12 

Разом за змістовим модулем 2 72 16 16 - 40 

Усього годин 150 32 32 - 86 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ з/п Вид та тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

1 
Семінар – розгорнута бесіда 

Способи формалізації та реалізації господарських рішень  
2 

2 
Семінар запитань і відповідей 

Процес прийняття господарських рішень  
2 

3 
Семінар – дискусія  

Організаційний механізм прийняття господарських рішень  
2 

4 
Семінар – розгорнута бесіда 

Технології прийняття господарських рішень 
2 

5 
Семінар з використанням практичних задач 

Методичні основи обґрунтування господарських рішень 
2 

6 
Семінар з використанням практичних завдань  

Методологічні основи оцінки ефективності господарських рішень. 
2 

7 
Семінар з використанням практичних завдань  

Методи прогнозування господарських рішень 
2 

8 
Семінар з використанням практичних задач 

Методи аналізу господарських рішень 
2 

9 
Семінар з використанням практичних задач 

Методи опису невизначеності 
2 

10 
Семінар з використанням практичних завдань  

Сутність критеріїв оптимальності в умовах невизначеності 
2 

11 
Семінар – розгорнута бесіда  

Корисність за Нейманом – Моргенштерном 
2 

12 
Семінар запитань і відповідей 

Типові функції корисності. Етапи побудови функції корисності 
2 

13 
Семінар запитань і відповідей 

Сутність критеріїв прийняття господарських рішень за умов ризику 
2 

14 
Семінар з використанням практичних задач 

Метод дерева рішень 
2 

15 
Семінар - дискусія  

Формалізація конфліктних ситуацій 
2 

16 
Семінар з використанням практичних завдань  

Методи знаходження оптимальних стратегій 
2 

Всього 32 

 



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів) 
 

Оцінювання студентів протягом семестру 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудиторна 

робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тесто

ві 

завдан

ня 

Ситуаційн

і 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

 Змістовий модуль 1 

Тема 1 1 1    1 3 

Тема 2 1 1    1 3 

Тема 3 1 1    1 3 

Тема 4 1 1    1 3 

Тема 5 1 1    1 3 

Тема 6 1 1    1 3 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

6 6    6 18 

 Змістовий модуль 2 

Тема 7 1 1 1   1 4 

Тема 8 1 1 1   1 4 

Тема 9 1 1 1   1 4 

Тема 10 1 1 1   1 4 

Тема 11 1 1 1   1 4 

Тема 12 1 1    1 3 

Тема 13  1    1 2 

Тема 14  1 1 4  1 7 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

6 8 6 4  8 32 

Разом  50 
 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

10 25 15 



Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної 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 

 

 

 


