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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) — формування у студентів 

комплексної системи знань щодо технології прийняття рішень, та основ 

сучасної економічної ризикології, а також практичних навичок щодо 

обґрунтування господарських рішень із різним ступенем невизначеності та 

ризику. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

– критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності; 

– здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких, 

– торговельних і біржових структур; 

– здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; 

– здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та 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. 

Програмні результати навчання:  

– використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 

цілях; 

– застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності; 

– організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з 

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності; 

– демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності 

та брати відповідальність за результати; 



– демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці; 

– використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для 

– забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур; 

– застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності; 

– вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, 

– торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових 

ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; 

– визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень 

– підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

– розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу 

методів і моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень; 

– обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення 

підприємницьких, торговельних та біржових структур в умовах 

невизначеності та ризику;  

– аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень; 

– здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи 

– комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; 

– визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Короткий зміст курсу: 

Сутнісна характеристика господарських рішень підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. Особливості прийняття рішень 

господарської діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

Методичні основи розробки та обґрунтування господарських рішень 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. Невизначеність як 

першопричина ризику підприємницької діяльності. Підприємницькі ризики та 

їх вплив на прийняття господарських рішень. Прийняття рішень у конфліктних 

ситуаціях. Сутність та етапи ризик-менеджменту підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. Методи зниження економічних ризиків 


