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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на забезпечення фундаментальної і практичної професійної підготовки, в області теорії і практики прийняття 
управлінських рішень в сфері підприємницького ризику, а також освоєння методів оцінки результативності системи управління 
господарськими ризиками. Дисципліна покликана забезпечити формування системи знань про сучасну концепції прийняття рішень в 
процесі управління господарськими ризиками. 

Мета і цілі 
Виробити у майбутніх фахівців в сфері економіки відповідних компетентностей в області системного аналізу категорії активного 
ризику, оволодіння методологічними принципами, методичними підходами та інструментарієм сучасної теорії прийняття рішень, 
тобто спектром спеціальних економіко-математичних методів оцінки, моделювання та прогнозування господарського ризику. 

Формат Лекції, практичні заняття, семінарські заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (7 семестр). 

Результати 
навчання 

Уміння адекватно приймати організаційно-управлінські рішення в галузі управління ризиком та нести за них відповідальність, в тому 
числі, в нестандартних ситуаціях, проводити самостійні дослідження відповідно до розробленої програми, оцінювати ефективність 
проектів з урахуванням фактору невизначеності 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год .: лекції - 32 год. Практичні заняття - 32 год., самостійна робота - 56 год. 

mailto:sv.stepurina@gmail.com


Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. На заняттях з 
дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на 
електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда по темі. Відпрацьовувати практичні 
заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю знань з дисципліни необхідна відвідуваність і 
регулярна підготовка до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
лекція 1 Тема 1. Розробка і прийняття 

управлінських рішень  
 

Практичне 
заняття 1 

Обґрунтування господарських 
рішень в умовах ризику та 
невизначеності 
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1. Теорія кінцевих антагоністичних ігор. 
2. Економічні і соціальні наслідки змін митного 
законодавства. 
3. Основні економічні критерії ефективності 
прийняття рішень. 

лекція 2 Тема 2. Прогнозування і 
планування в процесі прийняття 
рішень 

Практичне 
заняття 2  

Обґрунтування господарських 
рішень за допомогою дерев 
рішень 

1. Системи планування в світових концернах. 
2. Проблема стійкості планів. 
3.Організація вибіркового контроль виконання 
рішень керівництва. 

лекція 3 Тема 3. Невизначеність у теорії 
прийняття рішень 
 

Практичне 
заняття 3 

Шкали виміру і інваріантні 
алгоритми  
Інваріантні алгоритми і середні 
величини 
Середні величини в порядковій 
шкалі 
Середні по Колмогорову 

1. Теорія вимірювань як наукова дисципліна. 
2. Показники розкиду, зв’язків та розбіжностей в 
шкалах різного типу. 
3. Рангові методи математичної статистики. 

лекція 4 Тема 4. Експертні методи 
прийняття рішень 
 

Практичне 
заняття 4 

Оцінка ймовірності результатів 
прийняття рішень за 
допомогою дерева рішень 

1. Використання експертних оцінок при 
вирішенні екологічних проблем. 
2. Способи вираження думок експертів. 
3. Узгодження експертних оцінок. 

лекція 5 Тема 5. Моделювання в теорії 
прийнятті рішень 

 

Практичне 
заняття 5 

Обґрунтування господарських 
рішень за допомогою методу 
аналізу ієрархій, Визначення 
оптимальної стратегії фірми за 
допомогою ієрархічного 
синтезу 
 

1. Класифікація математичних моделей 
прийняття рішень. 
2. Роль нечислових змінних в сучасних моделях 
прийняття рішень. 
3. Приклади практичної користі від застосування 
тих або інших підходів методології 
математичного моделювання.   
 

лекція 6 Тема 6. Ризики та їх вплив на 
прийняття господарських рішень 

 

Практичне 
заняття 6 

Критерії прийняття 
господарських рішень у 
конфліктних ситуаціях 

 

Основні етапи розвитку західної теорії ризику. 
Сутність і причини виникнення галузевих 
ризиків. Приклади проявів галузевих ризиків. 
Ризики економічної діяльності в окремій країні 
(країнні ризики). 
Порівняльна оцінка варіантів рішень з 
урахуванням ризиків 



лекція 7 Тема 7. Загальні методи 
вимірювання ризику 

 

Практичне 
заняття 7  

Оцінка ризику проекту за 
допомогою статистичного 
методу. Визначення та аналіз 
ризику діяльності підприємства 
на підставі методу аналізу 
доцільності витрат 

 

Використання баз даних при визначенні ризику 
аналогічних проектів. Вивчення життєвого циклу 
проектів. Диверсифікованість ризику за стадіями 
життєвого циклу 

лекція 8 Тема 8. Обґрунтування 
інвестиційних і фінансових рішень  

 

Практичне 
заняття 8 

Формування найменш 
ризикованого портфелю 
інвестицій. Оцінка фінансового 
ризику на підставі методу лінії 
надійності ринку та β-
коефіцієнту 

 

Визначення ризику і віддачі за допомогою 
моделі оцінки капітальних активів (МОКА). Міра 
чутливості цінних паперів до ринку. Визначення 
необхідної норми прибутковості проекту. 
Визначення ризику з використанням ліній 
надійності ринку. Ринок і загальна рівновага. 
Методи визначення доцільності інвестицій з 
урахуванням ризику: метод еквівалента 
впевненості; аналіз чутливості 

лекція 9 Тема 9. Управління ризиком 

 

Практичне 
заняття 9 

Оцінка фінансового ризику при 
прийнятті господарських 
рішень  

Сутність основних методів зниження ризику 
страхових кампаній. Алгоритмічна модель 
зниження ризиків банківських установ Стратегія 
зниження ризику діяльності господарюючого 
суб’єкту. Хеджування ризику страховими 
фірмами. Визначення розміри страхових виплат 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 
 

Проаналізуйте ствердження "максимум прибутку при мінімумі витрат". Як можна позбутися від його суперечливості? Запропонуйте якнайбільше 
способів. Чи доцільно, на Ваш погляд, купити 1000 квитків лотереї з метою розбагатіти? Чи має точний зміст ствердження "ціль роботи фірми - 
максимізація прибутку"? Приведіть приклад завдання прогнозування, що ви щодня вирішуєте. Приведіть приклад завдання планування, що ви щодня 
вирішуєте. Опишіть організаційну структуру фірми, у якій працюєте, або інституту, у якому вчитеся. Чому менеджерові вигідно застосовувати вибірковий 
контроль? Чи завжди має сенс складати числа, використовувані в тій або іншій області людської діяльності. Наведіть приклади величин, що 
вимірюються у шкалі найменувань. Наведіть приклади величин, що вимірюються у порядковій шкалі. Наведіть приклади величин, що вимірюються у 
шкалі інтервалів. Наведіть  приклади величин, що вимірюються у шкалі відносин. Побудуйте приклад, що показує некоректність використання 
середнього геометричного в порядковій шкалі. Які середні величини доцільно використовувати при розрахунку середньої заробітної плати (або 
середнього доходу)? Чому необхідне застосування експертних оцінок при вирішенні екологічних проблем? Які стадії експертного дослідження виділяє 
менеджер - організатор такого дослідження? По яких підставах класифікують різні варіанти організації експертних досліджень? Яка роль дисидентів у 
різних видах експертиз? Який вигляд можуть мати відповіді експертів? Чим метод середніх арифметичних рангів відрізняє від методу медіан рангів? У 
чому подібність і розходження словесних і математичних моделей? Основні види змінних у математичних моделях прийняття рішень. Чому середню 
очікувану тривалість майбутнього життя вважають найбільш адекватною характеристикою здоров'я й рівня життя населення? Які види математичних 
моделей прийняття рішень звичайно виділяють? Приведіть приклади практичної користі від застосування тих або інших підходів методології 
математичного моделювання.  Основні наукові погляди розуміння категорії ризику. Сутність ризику як економічної категорії. Взаємозв’язок ризику і 
прибутку.  Основні джерела та чинники підприємницького ризику. Основні ризики зовнішньоекономічної діяльності та причини їхнього виникнення. 
Умови оптимальності альтернатив за різними критеріями прийняття рішень в умовах ризиків. Змішана стратегія та умови її застосування. Розкрити 
сутність кількісних та якісних методів вимірювання ризиків. Фактори, покладені в основу розмежування основних зон ризику. Показники кількісного 
вимірювання ризику. Алгоритм побудови кривої ризику. Методи оцінювання ризиків під час побудови кривої ризику. Основні переваги та недоліки 
методів кількісної оцінки ризиків. Які методи є найефективнішими для оцінювання ризику інвестиційних проектів? Чому? Критерії обґрунтування 
інвестиційного проекту. Способи визначення критерію NPV з урахуванням ризику. Методи обґрунтування ставки дисконтування з урахуванням ризику. 
Сутність моделі визначення ціни капітальних активів САРМ. Основні положення теорії оптимального портфеля. Принципи Г. Марковіца і Р. Тобіна 
постановки завдань формування оптимальних портфелів цінних паперів. Особливості формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних 
паперів. Сутність ризик-менеджменту як системи.  Основні функції керованої та керуючої підсистем ризик-менеджменту. Основні цілі діяльності відділу 
з ризик-менеджменту. Основні етапи управління ризиком. Напрями та відповідні методи впливу на ступінь ризику, які використовуються в практиці 
ризик-менеджменту. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: ПК, Інтернет 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

Ро
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
на

ра
ху

ва
нн

я 
ба

лі
в Бали нараховуються за таким співвідношенням: 

• практичні роботи: 40% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 



повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент зобов’язаний дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників дирекції. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

 


