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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

- засвоєння теоретико-прикладних засад виявлення,

систематизації та оцінювання ризиків господарської діяльності в

агробізнесі з метою уникнення та мінімізації методів оцінки,

моделювання та прогнозування господарського ризику.

- формування у студентів компетентностей щодо системи

знань з теоретично-методичних основ розроблення та

прийняття управлінських рішень;

- компетентностей щодо системи навичок застосування

основних принципів обґрунтування різних видів

управлінських рішень;

- здатності до опанування практичними економіко-

математичними методами щодо розробки та прийняття

управлінських рішень в умовах визначеності, невизначеності

та ризику;

- здатності до оцінки ефективності прийнятих управлінських

рішень



Загальні компетенції
• ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

• ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

• ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

• ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

• ЗК9. Здатність бути критичним і самокритичним. 

Спеціальні компетенції
• СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

• СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури. 

• СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

• СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання 

та регулювання фінансового ринку. 

• СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 



Програмні результати навчання
• ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

• ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

• ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

• ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

• ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

• ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. 

• ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.
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:
● ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ 

ВИЗНАЧЕННЯ 

● ТЕМА 2. ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

● ТЕМА 3.  СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

● ТЕМА 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ 

АКТИВІЗАЦІЇ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

● ТЕМА 5. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

● ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

● ТЕМА 7. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

● ТЕМА 8. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ. КРИТЕРІЇ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

● ТЕМА 9. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ 

ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 

ЗА УМОВ РИЗИКУ

● ТЕМА 10. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

● ТЕМА 11. ОБҐРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ЗА УМОВ 

РИЗИКУ

● ТЕМА 12.  ЯКІСНЕ ТА КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

● ТЕМА 13.  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ КОНКРЕТНИХ 

РІШЕНЬ
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