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1. ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 
 
Робоча програма з навчальної дисципліни ВБ 2.5 “ Обґрунтування 
господарських рішень та оцінювання ризиків ” 
 
 
Розробник: 
 
доцент, к.е.н., 
доцент кафедри економіки та маркетингу Л.С. Ларка 
 
 
 
Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні 
кафедри економіки та маркетингу 
 

Протокол від «21» березня 2019року № 4 
 
 
 
Завідувач кафедри економіки та маркетингу   проф В. В. Сисоєв 
 
 
 
 

2. ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Формувати знання щодо розроблення господарського рішення, 

формулювання альтернативних варіантів та критеріїв оцінювання альтернатив, 
основних засобах мінімізації ризиків 

 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК11 Здатність приймати обґрунтовані рішення 
 
Професійні компетентності (ПК) 

СК04 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 
теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 
отримані результати 

СК05 Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки,  їх 
інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави 

СК2.4 Здатність визначати шляхи стратегічного розвитку підприємства та його вартість 
 
4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 

– основні види господарських рішень; 
– стилі прийняття рішень; 
– закони, що впливають на прийняття рішень; 
– критерії прийняття рішень за умов невизначеності та ризику; 
– класифікувати ризики підприємства; 
– основні етапи ризик-менеджменту. 

вміти: 
– застосовувати досвід, логіку та інтуїцію для обґрунтування господарських 
рішень; 
– розробляти систему цілей підприємства та заходи для її досягнення; 
– формулювати альтернативні варіанти та критерії оцінювання за умов 
невизначеності та ризиків; 
– будувати платіжну матрицю для застосування критеріїв Вальда, оптимізму, 
Севіджа та Гурвіца; 
– проводити якісне та кількісне оцінювання ризиків. 
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Програмні результати навчання (РН) 

РН09 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 
інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. 

РН10 Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості 
та безробіття 

РН12 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-
економічних і трудових  відносин 

РН2.5 Застосовувати сучасну методологію та інструментарій, що поширені у міжнародній 
практиці обґрунтування проектних рішень, вміти обґрунтовувати вибір 
оптимального господарського рішення та методи ціноутворення 

 
4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ЗП 11 «Філософія» ВБ 2.13 «Стратегія підприємства» 
ЗП 9 «Теорія ймовірностей і 
математична статистика» 

ВБ 2.11 «Економічна безпека 
підприємств» 

ЗП 10 «Мікроекономіка» ВБ 2.12 «Потенціал і розвиток 
підприємства» ЗП 12 «Макроекономіка» 

ПП 2 «Основи менеджменту» 
ПП 4 «Економіка підприємства» 
ПП 5 «Маркетинг» 
ПП 6 «Фінанси, гроші і кредит» 
ПП 11 «Інвестиційна діяльність 
підприємства» 

 
 

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 180/6 64 100 48 - 32 КП 2 - + 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає – 44,4 %. 
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Заочна форма навчання 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
Семестр 6 

Змістовий модуль № 1  
Основи обґрунтування господарських рішень / 3 

 (модульний контроль - 8 тиждень) 
1, 
2 

Л 4 Тема 1 Сутнісна характеристика 
господарських рішень 
Мета, завдання та предмет курсу 
Господарські рішення та їх види 
Способи формалізації та реалізації 
господарських рішень 
Забезпечення якості господарського рішення 

1 –2, 37, 53 

3, 
4 

ПЗ 4 Розвиток логічного мислення як основа 
обґрунтування господарських рішень 

 

 СР 10 Розробка зразків бланків для формалізації 
господарських рішень 

 

5, 
6 

Л 4 Тема 2 Технологія прийняття рішень 
господарської діяльності 
Елементи, етапи та процедури прийняття рішень 
господарської діяльності 
Стилі прийняття рішень 

3, 5, 6, 8, 12, 28 
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7, 
8 

ПЗ 4 Основні рішення, які приймаються в процесі 
господарської діяльності підприємства 
Застосування логіко-змістовного моделювання 
при обґрунтуванні господарських рішень 

 

 СР 10 Залежність стилів прийняття рішень від 
зовнішніх умов 

 

9, 
10 

Л 4 Тема 3 Методичні основи підготовки 
господарських рішень 
Моделі прийняття рішень 
Методичний інструментарій підготовки 
господарських рішень 

5, 6, 9, 10, 12, 13, 
15, 30, 34 

11, 
12 

ПЗ 4 Формулювання системи цілей, які необхідно 
досягти після прийняття господарських рішень 

 

 СР 5 Побудова діаграми Ішикави для окремих 
господарських рішень 

 

13 Л 2 Тема 4 Обґрунтування господарських рішень 
та оцінювання їх ефективності 
Досвід, логіка та інтуїція як основа при 
обґрунтуванні господарських рішень 
Оцінка умов середовища при обґрунтуванні 
господарських рішень  
Закони, які впливають на прийняття рішень 
Напрямки оцінювання ефективності 
господарських рішень 

13, 15, 22 – 24, 35, 
36 

14 ПЗ 2 Визначення суб’єктів, які відповідальні за 
реалізацію господарських рішень 

 

 СР 5 Методичні підходи до розвитку логіки та 
інтуїції у особи, яка приймає господарські 
рішення 

 

15 Л 2 Тема 5 Прогнозування та аналіз 
господарських рішень 
Сутність прогнозування та аналізу 
господарських рішень 
Кількісні методи прогнозування та аналізу 
Якісні методи прогнозування та аналізу 

13, 15, 22 – 24, 35, 
36 

16 ПЗ 2 Розробка альтернативних варіантів 
господарських рішень 

 

 СР 5 Визначення основних напрямків удосконалення 
управління виробництвом та інноваціями на 
підприємстві 

 

17, 
18 

Л 4 Тема 6 Невизначеність як першопричина 
ризику підприємницької діяльності 
Сутність та причини виникнення невизначеності 
Класифікація невизначеності 
Тема 7 Критерії прийняття рішень в умовах 
невизначеності 
Матриця можливих станів навколишнього 
середовища як основа застосування критеріїв 
Критерій Вальда (стратегія прийняття рішення 
максимін) 
Критерій оптимізму (стратегія прийняття 
рішення максимакс) 

7, 14, 16,  
19 – 21, 25, 28, 31, 

38, 43, 47 
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   Критерій Севіджа (стратегія прийняття рішення 

мінімакс) 
Критерій Гурвіца 

 

 СР 10 Визначення основних напрямків удосконалення 
управління фінансами та інформаційними 
потоками на підприємстві 

 

19 Л 2 Тема 8 Теорія корисності та її застосування у 
процесах прийняття рішень 
Концепція корисності 
Корисність за Нейманом. Очікувана корисність. 
Види схильності до ризику та корисність 
Криві байдужості 
Закон спадної корисності.  
Фактори визначення корисності. 

1, 15, 38, 41, 73 

 СР 5 Визначення основних напрямків удосконалення 
управління маркетингом та кадрами на 
підприємстві 

 

20 Л, 
М1 

2 Модульна контрольна № 1  

Змістовий модуль № 2  
Урахування ризиків при обґрунтуванні господарських рішень / 3 

(модульний контроль - 16 тиждень) 
21, 
22 

Л 4 Тема 9 Підприємницькі ризики та їх вплив на 
прийняття господарських рішень 
Характеристика ризику як економічної категорії 
Фактори впливу на ступінь підприємницького 
ризику 
Функції ризику 
Класифікація підприємницьких ризиків 

1, 15, 38, 41, 73 

23 ПЗ 2 Визначення системи критеріїв для оцінки 
альтернатив господарських рішень 

 

 СР 8 Використання показників ефективності 
діяльності підприємства в області виробництва, 
інновацій, фінансів, кадрів та маркетингу як 
критеріїв при оцінюванні альтернатив 

 

24, 
25 

Л 4 Тема 10 Критерії прийняття господарських 
рішень за умов ризику 
Критерій математичного очікування 
Критерій стандартного відхилення 
Критерій Бернуллі 
Критерій Лапласа 
Критерій Гурвіца 

20, 21, 72, 77 

26 ПЗ 2 Необхідні умови для реалізації господарських 
рішень 

 

 СР 8 Основні засади аналізу розподілу статистичних 
величин 

 

27 Л 2 Тема 11 Прийняття рішень у конфліктних 
ситуаціях 
Форми й стратегії поведінки людей в 
конфліктній ситуації 
Типи дій, за допомогою яких може бути 
вирішено конфліктну ситуацію 

11, 28, 31, 60, 67, 
74 
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   Роль теорії ігор у прийнятті рішень в 

конфліктних ситуаціях 
 

28, 
29 

ПЗ 4 Види ризиків при прийнятті господарських 
рішень 

 

 СР 8 Порівняльний аналіз стратегій поведінки людей 
в конфліктних ситуаціях 

 

30 Л 2 Тема 12 Обґрунтування фінансових та 
інвестиційних рішень за умов ризику 
Поняття фінансових та інвестиційних рішень 
Критерії обґрунтування рішень під час вибору 
інноваційного проекту 
Теорія оптимального портфеля 

18, 33, 54, 59, 78 

31 ПЗ 2 Стратегії реалізації господарських рішень  
 СР 8 Методичні підходи до визначення ставки 

дисконтування при обґрунтуванні інвестиційних 
рішень 

 

32, 
33 

Л 4 Тема 13 Якісне оцінювання підприємницьких 
ризиків 
Особливості якісного аналізу ризиків 
Характеристика основних зон ризику 
Припущення, які застосовуються при аналізі 
ризиків 
Тема 14 Кількісне оцінювання 
підприємницьких ризиків 
Способи кількісної оцінки ризику 
Ризик в абсолютному вираженні 
Ризик у відносному вираженні 

18, 33, 54, 59, 78 

34  ПЗ 2 Розробка заходів з мінімізації ризиків  
 СР 6 Розробка алгоритму проведення якісного аналізу 

ризиків 
 

35, 
36 

Л 4 Тема 15 Основи ризик-менеджменту 
Економічний зміст ризик-менеджменту 
Етапи проведення ризик-менеджменту 
Особливості вибору стратегії і методів рішення 
управлінських задач 
Основні правила ризик-менеджменту 
Міжнародний стандарт ISO 31000 „Загальні 
керуючі вказівки для принципів та виконання 
менеджменту ризиків” 

18, 33, 54, 59, 78 

37 ПЗ 2 Застосування факторного аналізу та індексного 
методу при аналізі господарських рішень 

 

 СР 4 Система стандартів в ризик-менеджменті  
38 Л 2 Тема 16 Напрями і методи регулювання та 

зниження ступеня ризику 
Уникнення ризиків 
Лімітування концентрації ризиків 
Хеджування ризиків 
Диверсифікація ризиків 
Розподіл ризиків 
Самострахування від ризиків 

18, 33, 54, 59, 78 

39 ПЗ 2 Застосування кореляційно-регресійного аналізу 
при оцінюванні господарських рішень 
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1 2 3 4 5 

 СР 8 Порівняльний аналіз методів регулювання 
зниження ступеня ризику 

 

40 Л, 
М2 

2 Модульна контрольна № 2  

Разом 
(годин) 

180   

 
7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  20 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 20 

4 Виконання курсового проекту 20 
5 Інші види самостійної роботи 20 
 Разом 100 

 
Важливою умовою покращення якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» включає 
самостійне опрацювання студентами певного кола питань. Самостійна робота 
студентів із літературними джерелами пробуджує у них інтерес до предмета, 
розвиває здатність самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному 
засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
 Опрацювання лекційного матеріалу; 
 Розробку зразків бланків для формалізації господарських рішень; 
 Дослідження залежності стилів прийняття рішень від зовнішніх умов; 
 Побудову діаграми Ішикави для окремих господарських рішень; 
 Оцінку методичних підходів до розвитку логіки та інтуїції у особи, яка 

приймає господарські рішення; 
 Визначення основних напрямків удосконалення управління виробництвом 

та інноваціями на підприємстві; 
 Визначення основних напрямків удосконалення управління фінансами та 

інформаційними потоками на підприємстві; 
 Визначення основних напрямків удосконалення управління маркетингом та 

кадрами на підприємстві; 
 Аналіз показників ефективності діяльності підприємства в області 

виробництва, інновацій, фінансів, кадрів та маркетингу як критеріїв при 
оцінюванні альтернатив; 
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 Визначення основних засад аналізу розподілу статистичних величин 
 Проведення порівняльного аналізу стратегій поведінки людей в конфліктах; 
 Дослідження методичних підходів до визначення ставки дисконтування при 

обґрунтуванні інвестиційних рішень; 
 Розробку алгоритму проведення якісного аналізу ризиків; 
 Ознайомлення зі системою стандартів в ризик-менеджменті; 
 Проведення порівняльного аналізу методів регулювання зниження ступеня 

ризику; 
 Написання курсового проекту; 
 Підготовку до іспиту. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 
теоретичного матеріалу дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і 
оцінювання ризиків», а й науково-дослідна робота з вивчення економічних 
аспектів діяльності підприємств. 

 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 

що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає на шостому семестрі навчання - 
виконання курсового проекту. 

Основна мета курсового проекту – закріпити на практиці теоретичні 
знання, які отримані під час вивчення дисципліни „Обґрунтування 
господарських рішень та оцінювання ризиків”, показати вміння не тільки 
розробляти заходи для покращення конкретної виробничої ситуації, але і 
обґрунтовувати відповідні господарські рішення в умовах невизначеності. 

Головною задачею курсового проекту є удосконалення конкретного 
напрямку господарської діяльності підприємства на основі аналізу теоретичних 
аспектів цього напрямку діяльності, виявлення причинно-наслідкових зв’язків 
між факторами, які впливають на ефективність реалізації господарських 
рішень, урахування ризиків. 

 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 6 семестр  
1 Курсовий проект 16 

 
Студенту необхідно виконати наступні етапи роботи: 

• дослідити конкретний напрямок діяльності підприємства згідно з 
номером варіанту; 

• визначити основні фактори, які впливають на цей напрямок діяльності; 
• провести логіко-змістовне моделювання факторів;  
• запропонувати альтернативні варіанти вирішення проблеми 

підприємства; 
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• розробити систему критеріїв для оцінки альтернативних варіантів; 
• визначити оптимальні умови для реалізації господарських рішень; 
• оцінити ризики, які супроводжують втілення на практиці запропонованих 

господарських рішень; 
• обрати стратегію реалізації господарських рішень; 
• сформулювати висновки та рекомендації для удосконалення відповідного 

напрямку господарської діяльності підприємства. 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методами навчання дисципліни „Обґрунтування господарських рішень 
та оцінювання ризиків” є способи спільної діяльності й спілкування викладача і 
студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, 
оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, формування 
наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці 
майбутніх фахівців за спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
„Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків” 
використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-
пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни „Обґрунтування господарських рішень 
та оцінювання ризиків” є поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
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2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни „Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків” 
включає семестровий контроль у формі екзамену  у  шостому семестрі. 

 
 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  Курсо-
вий 

проект 

Відвідування 
занять Сума 

Т1 – Т8 Т9– Т 16 

20 20 30 30 100 
 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Конспект лекцій. 
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з 

дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» для 
студентів спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності)» / Л.С. Ларка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – 24 с. 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» для студентів 
спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної 
діяльності)» / Л.С. Ларка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – 84 с. 

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, нормативні 
документи, презентаційні матеріали. 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

13.1 Базова література 
1. Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. 
посібник. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с. 
2. Кузьмін О. Є. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: 
[навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін, Г. Л. Вербицька, О. Г. Мельник. – Львів: Львівська 
політехніка, 2008. – 211 с. 
3. Клейнер Я. С. Прийняття рішень: моделі і системи: [Навч. посіб. для вищ. навч. 
закл.] / Я. С. Клейнер. – Донецьк :ВИК, 2005. – 230 с. 
4. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб. пособие [для студентов и 
слушателей экон. фак. ун-тов и др. вузов ]/А.В.Воронцовский . – СПб. :ОЦЭиМ, 2004. 
– 457 с. 
5. Коваленко И. И. Методы принятия решений: учеб. пособие / И. И. Коваленко, 
Т. А.Фарионова, С. Б. Приходько. – Николаев :НУК, 2009. – 178 с. 
6. Дмитриенко В. Д. Введение в теорию и методы принятия решений: [учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению " Компьютер. инженерия"] / 
Дмитриенко В. Д., Кравец В. А., Леонов С. Ю. – Х. :НТУ "ХПИ", 2008. – 141 с. 
7. Чернова Г. В. Управление рисками: Учеб. пособие [по спец. "Финансы и 
кредит","Бухгалт. учет, анализ и аудит" ,"Мировая экономика"] / Г.В. Чернова, А.А. 
Кудрявцев. – М.: Проспект, 2003. – 158 c. 
8. Келли Г. Тренинг принятия решений / Грэм Келли, Роджер Армстронг; [Пер. с 
англ. О.Кадикина]. – СПб.: Питер, 2001. – 224 c. 
9. Арсеньев Ю. Н. Принятие решений. Интегрированные интеллектуальные 
системы: [Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Прикл. информатика", 
"Менеджмент", "Экономика"] / Ю.Н.Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. – М. 
:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 c. 
10. Розен В. В. Математические модели принятия решений в экономике: [Учеб. 
пособие для вузов по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" и др. 
специальностям ] / В.В.Розен. – М.: Книж. дом "Университет", 2002. – 287 c. 
11. Лесечко М. Д. Психологія прийняття управлінських рішень і створення 
ефективних команд: [Навч. посіб.] / Мирон Лесечко, Анатолій Чемерис, Руслана 
Рудніцька. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 84 c. 
12. Баранкевич М. М. Експертні методи в ухваленні рішень: тексти лекцій / М. М. 
Баранкевич. – Львів: ЛНУ, 2008. – 213 c. 
13. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. 
посібник / В. А. Василенко – К.: ЦУЛ, 2002. – 420 с. 
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14. Вяткин В. Н. Управление риском в рыночной экономике. / В. Н. Вяткин, 
В. А. Гамза, Дж. Дж. Хэмптон. – М.: Экономика, 2002. – 195 с. 
15. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. 
пособие / В. М. Колпаков – К.: МАУП, 2000. – 256 с. 
16. Уткин Э. А. Риск-менеджмент: Учеб. / Э. А. Уткин. – М.: Тандем, 1998. – 288 с. 
17. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник / Р. А. Фатхутдинов. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2001. – 448 с. 
18. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. 
Стояновой. — М.: Перспектива, 1997. — 574 с. 
19. Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників / Р. Хіт; Пер. с англ. – К.: 
Всеувито, Наук. думка, 2002. – 566 с. 
20. Хохлов Н. В. Управление риском: Учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Хохлов 
– М.: ЮНИТИ, 1999. – 239 с. 
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