
Sy.Екзаменаційні питання з дисципліни 
«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» 

 
1. Сутність і поняття господарського рішення 
2. Загальні підходи до ухвалення рішення 
3. Методологічне забезпечення розробки рішення 
4. Інформаційне забезпечення прийняття рішень.  
5. Рівні відкритості та ефективність використання інформації. 
6. Умови і ситуації вироблення рішень 
7. Методи оцінки результатів рішень в умовах невизначеності 
8. Типи проблем, їх характеристика і загальні методи вирішення 
9. Класифікація господарських рішень 
10. Завдання вибору і критерії обґрунтування рішення 
11. Моделі в системі управлінських рішень 
12. Етапи прийняття і реалізації господарського рішення 
13. Методи прийняття господарських рішень 
14. Системний аналіз в прийнятті рішень 
15. Сутність і роль економічного аналізу в прийнятті рішень 
16. Методи дослідження операцій (ICO) 
17. Моделювання як засіб вибору оптимального рішення 
18. Теорія масового обслуговування і метод статистичних досліджень 
19. Методи теорії розкладу роботи технологічної лінії 
20. Теорія графів як метод розв’язання управлінських завдань 
21. Лінійне програмування в прийнятті господарських рішень. Симплекс-

метод 
22. Нелінійне програмування в прийнятті господарських рішень 
23. Динамічне програмування в прийнятті господарських рішень 
24. Стохастичне програмування в прийнятті господарських рішень 
25. Класифікація ризиків в залежності від причини появи  
26. Класифікація ризиків за структурною ознакою 
27. Види ризиків, їх загальна характеристика 
28. Кількісні методи оцінки ризиків та їх характеристика 
29. Прогнозування, його види і сфера застосовування 
30. Імітаційна модель оцінки ризиків Д. Херца  
31. Метод оцінки доходності активів, метод еквівалентів 
32. Якісні методи оцінки ризиків та їх характеристика 
33. Експертні методи в практиці оцінки ризиків 
34. Метод дерева рішень, метод процентної ставки при оцінки проектів 
35. Метод сценаріїв як засіб втілення рисків у планові завдання 
36. Ризик-менеджмент як система оцінки і управління ризиком 
37. Матеріальні, трудові, фінансові збитки та втрата часу при здійсненні 

підприємницької діяльності 
38. Методи зниження ступеня ризику 
39. Страхування, його функції і види 
40. Взаємозв’язок ризику і доходності бізнесу 



 
41. Структура системи менеджменту організації. 
42. Фактори, що забезпечують найбільш ефективне управління організацією. 
43. Функції менеджменту та їх характеристика. 
44. Функції рішення у методології та організації процесу управління. 
45. Поняття «управлінське рішення». Етапи та умови прийняття 

управлінських рішень. 
46. Ознаки класифікації управлінських рішень. 
47. Стратегічні, тактичні та оперативні рішення в управлінні підприємством. 
48. Цільова орієнтація управлінських рішень. 
49. Основні задачі цілей та обмежень в управлінні. 
50. Концепція управління підприємством за цілями (результатами) 


