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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Загальноосвітні дисципліни середнього навчального закладу 
2. Вища математика 
3. Економічна теорія 
3. Макроекономіка 
4. Мікроекономіка 
5. Вища математика 
6. Теорія ймовірностей і математична статистика 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
Фінансовий аналіз, Управління ресурсами 
 
 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
− сутнісну характеристику управлінських рішень;  
− теоретичні основи прийняття господарських рішень в різних умовах; методи 

обґрунтування та оцінки ефективності господарських рішень;  
− характер та наслідки впливу ризику на прийняття господарських рішень;  
− методи оцінки результативності підприємницьких рішень;  
− основні проблеми й перспективи вдосконалювання методів досліджень і моделювання в 

економіці;  
− економіко-математичні методи дослідження в економіці й національний ринок як об'єкт 

моделювання, 
− методи рішення завдань по дослідженню й моделюванню розвитку національної 

господарської системи;  
− методологічний апарат неокласичної економічної теорії, що описує проблеми взаємодії 

елементів національної економічної системи й способи їхнього рішення;  
− методологічний апарат інституціональної економічної теорії, що описує проблеми 

господарств на макрорівні й способи їхнього рішення;  
− економетричні й математичні методи в рішенні завдання оптимізації функціонування 

економічних систем різних рівнів,  
− механізм розробки й застосування різноманітних моделей на різних  ринках. 
вміти:  
− використовувати отримані знання для проведення діяльності по керівництву 

підприємством або його підрозділами;  
− розроблювати господарські рішення в умовах невизначеності;  
− класифікувати основні види ризиків;  
− проводити оцінку підприємницьких ризиків та застосовувати прийоми ризик-

менеджменту;  
− розглядати й досліджувати національну економіку й національний ринок як об'єкт 

моделювання;  
− самостійно вирішувати завдання по дослідженню й моделюванню розвитку національної 

господарської системи у своїй професійній діяльності;  
− застосовувати методологічний апарат неокласичної економічної теорії, що описує 

проблеми взаємодії елементів національної економічної системи й способи їхнього рішення;  
− застосовувати методологічний апарат інституціональної економічної теорії, що описує 

проблеми господарств на макрорівні й способи їхнього рішення;  
− використовувати економетричні й математичні методи в рішенні завдання оптимізації 

функціонування економічних систем різного рівня;  
− оцінювати й застосовувати механізм різноманітних моделей на різних  ринках; 
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− давати рекомендації з підвищення ефективності економічних структур на основі типових 
і розроблювальних економіко-математичних моделей. 

 
3.Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Господарські рішення у підприємницькій діяльності та оцінка 
підприємницьких ризиків  

Тема 1. Характеристика і технологія прийняття господарських рішень 
Тема 2. Методичні основи підготовки господарських рішень. 
Тема 3. Обгрунтування  господарських рішень та оцінювання їх ефективності 
Тема 4. Прогнозування та аналіз господарських рішень 
Тема 5. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності 
Тема 6. Підприємницькі ризики: виявлення, оцінка та управління.   
Тема 7. Критерії прийняття господарських рішень в умовах ризику. 
Тема 8. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику 
Тема 9. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків. 
Тема 10. Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків. 
Тема 11. Основи ризик-менеджменту та методи управління ризиком. 
Змістовий модуль 2. Математичне моделювання й напрямки його застосування  
Тема 12. Математичні методи й моделі в економіці  
Тема 13. Основи прикладного застосування математичного моделювання  
Тема 14. Математичне моделювання соціально-економічних систем 
Тема 15. Моделювання закономірностей в економіці 
Тема 16. Виробнича функція й соціально-економічні процеси 
Тема 17. Методи й моделі прогнозування економічних процесів 
Тема 18. Рішення завдань моделювання соціально-економічних процесів 
Тема 19. Оптимізація в математичному моделюванні 
 

Список рекомендованої літератури 
 
 

№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

Тексти та конспекти лекцій 
1 Пархоменко, О. С..  

     Економічний ризик та методи 
його вимірювання: конспект 
лекцій для студ. денної та заоч. 
форм навч. напрям підготовки 
6.010104 Проф. освіта. Економіка, 
спец. 7.01010401 Проф. освіта. 
Економіка/ О. С. Пархоменко; 
Укр. інж.-пед. акад., Каф. 
економіки та організації 
діяльності суб'єктів 
господарювання. - Х.: [б. в.],. - 64 
с. 

2013 1 +/+ 65.012.12я73   П 
18  

2 Федорова, Ю. В..  
     Системи технологій: конспект 
лекцій для студ. денної та заоч. 
форм навч. спец. 6.030601 
Менеджмент організацій та 
адміністрування/ Ю. В. Федорова; 
Укр. інж.-пед. акад., Каф. 
менеджменту. - Харків: [б. в.],. - 

2013 1 +/+ 65.5-551я73 
Ф 33  
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№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

26 с.. - Бібліогр.: с. 21-22 (29 назв) 
Методичне забезпечення практичних та семінарських занять, РГЗ та самостійної роботи 

студентів 
1      Обгрунтування і 

прийняття господарських рішень: 
метод. рек. до самост. роботи 
студ. денної форми навч. спец. 
6.010104.30 Проф. освіта. 
Економіка підприємств, 
маркетинг і менеджмент/ Укр. 
інж.-пед. акад., Каф. економіки та 
організації діяльності суб'єктів 
господарювання; упоряд. С. П. 
Оксененко. - Харків: [б. в.]. - 32 с.: 
табл. - Бібліогр.: с. 28-30 (62 
назви) 

2014 1 +/+ 65.290-21я73-6 
О-13  

 Методичне забезпечення лабораторних занять 
 —     
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни для студентів заочної 

форми навчання 
      

 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1. Теорія і практика прийняття 
управлінських рішень: навч. 
посібник/ І. Г. Лахно; Укр. інж.-
пед. акад.. - Х.: [б. в.] - 128 с. 

2008 5  65.050я73 
Л 29 

2. Обгрунтування господарських 
рішень і оцінювання ризиків: 
навчально-метод. посібник для 
самост. вивчення дисц. / Н. В. 
Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. 
С. Приймак. - Львів: Магнолiя-
2006. - 260 с.: табл., граф.. - 
(Вища освіта в Україні). - 
Бібліогр.: с. 218-224. - ISBN 978-
966-2025-90-3 

2010 2  65.050я73 
Ч-75 
466596 / Ч-75 - 
Н/Аб  
466597 / Ч-75 - 
Н/Аб 

3. 
 
   Любенець С. В.  
Моделі і методи прийняття 
рішень в аналізі та аудиті: навч. 
посібник/ С. В. Любенець. - 
Львів: Магнолiя 2006. - 264 с.: 
табл., рис. - Бібліогр.: с. 251-253 
(40 назв). - ISBN 978-966-2025-
89-7 
 

 

2010 2  65.050я73 
Л 93 
466593 / Л 93 - 
Н/Аб  
466594 / Л 93 - 
Н/Аб 

4. Донець Л. І.      Економічні 
ризики та методи їх 

2006 10  65.012.12я73 
Д67 
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№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

вимірювання: навч. посібник для 
вищих навч. закладів/ Л. І. 
Донець. - К.: Центр навч. 
лiтератури. - 312 с.: іл.. - 
Бібліогр.: с. 305-306. - ISBN 966-
364-279-3 

455646 / Д67 - 
Н/Аб  
455647 / Д67 - 
Н/Аб 

5. Литвин, О. М..  
     Математичне моделювання та 
обчислювальні методи на ПЕОМ: 
навч.-метод. посібник для 
аспірантів, магістрів, студ. інж., 
інж.-пед. та матем. спец./ О. М. 
Литвин, Л. С. Лобанова; Укр. 
інж.-пед. акад.. - Х.: [б. в.]. - 154 
с.: табл.. - Бібліогр.: с. 152 (18 
назв) 

2008 10  519.6(075.8) 
Л 64  
 

6. Моделирование и 
информационные технологии в 
исследовании социально-
экономических систем: теория и 
практика: монография/ под ред.: 
д-р экон. наук, проф. В. С. 
Пономаренко, д-р экон. наук, 
проф. Т. С. Клебановой. - 
Харьков; Бердянск: ФЛ-П Ткачук 
А. В. - 604 с.: табл., рис.. - Текст 
укр., рус., англ.. - Библиогр.: с. 
576 (16 назв.). - ISBN 978-966-
2261-62-2 

2014 2  65.01в641 
М 74 
481885 / М 74 - 
Н/Аб  

7. Економетрика: навч. посібник/ О. 
Є. Лугінін [та ін.]. - Херсон: 
Олді-Плюс,. - 320 с.: табл., рис.. - 
Бібліогр.: с. 306-308 (37 назв). -
 ISBN 978-966-289-038-9 

2014 5  65.01в641я73 
Е 45 
481916 / Е 45 - 
Н/Аб  
 

8. Федоткин, И. М..  
     Математическое 
моделирование технологических 
процессов: учеб. пособие для 
студ. химико-технол. спец. техн. 
вузов/ И. М. Федоткин. - 2-е изд.. 
- М.: ЛИБРОКОМ. - 416 с.: ил.. - 
Библиогр.: с. 408-410 (66 назв.). -
 ISBN 978-5-397-01905-7 

2011 2  66.011:51(075.8) 
Ф 34  
 

 

 
Допоміжна 

№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1. Беркита, Катерина Федорівна 
 Економічна статистика. Курс 
лекцій: Навч. посібник для 

2004 Н/Аб(2), 
Аб.3(1), 
ЧЗ(2) 

 65.051я73 
Б 48 
444873 / Б 48-
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№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

вищих навч. закладів/ К. Ф. 
Беркита. - К.: ВД 
"Професiонал", 2004. - 208 с.. - 
Библиогр.: с.200-202 (24 назви). 
- ISBN 966-85566-5-8 

Н/Аб 
444874 / Б 48- 
Н/Аб 
 

2.      Ризик у ринковій економіці: 
навч. посібник для вищих навч. 
закладів/ Т. Є. Андрєєва [та ін.]. - 
Х.: Бурун Книга,. - 128 с.: iл.. - 
Бібліогр.: с.125 (24 назви). -
 ISBN 966-9626560-  

2005 ЧЗ(1) 
 

 65.012.12я73 
Р 49  
 

3. Кононюк, А. Е..  
     Обобщенная теория 
моделирования: монография. Кн. 
1: Начала. Ч. 1/ А. Е. Кононюк. - 
Киев: Освіта України,. - 604 с.. - 
(Парадигма развития науки: 
Методологическое обеспечение). - 
Библиогр.: с. 591-602. - ISBN 978-
966-7599-50-8   

2012 1 +/+ 519.87  К 64  
 

4. Кононюк, А. Е..  
     Обобщенная теория 
моделирования: монография. Кн. 
1: Начала. Ч. 2/ А. Е. Кононюк. - 
Киев: Освіта України,. - 708 с.. - 
(Парадигма развития науки: 
Методологическое обеспечение). - 
Библиогр.: с. 695-707. - ISBN 978-
966-7599-50-8 

2012 1 +/+ 519.87  К 64  

5.      Математичне та 
комп'ютерне моделювання: 
збірник наук. пр./ Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова НАН України, 
Кам'янець-Подільський нац. ун-т 
ім. І. Огієнка; відповід. ред. Ю. Г. 
Кривонос [та ін.]. - Кам'янець-
Подільський: [б. в.]. - 120 с.: табл., 
рис.. - (Технічні науки; Вып. 9). - 
Текст укр., англ.. - Бібліогр. в 
кінці ст.. - ISSN 2308-5916 

2013 Н/Аб(1)  519.87  М 34 
481906 / М 34 - 
Н/Аб  
 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. Економіка для студентів       http://gufer.net/ekconomic  
2. Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua  
3. Кабінет Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua 
4. Верховна Рада України: http://zakon.rada.gov.ua  
5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: www.me.gov.ua 
6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – www.nbuv.gov.ua 

 

 


