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ПЕРЕДМОВА 

 

Курсовий проект з дисципліни «Обґрунтування господарських рі-

шень та оцінювання ризиків» призначено для спеціальності «Економіка пі-

дприємства (за видами економічної діяльності)» денної форми навчання. 

Основна мета курсового проекту – закріпити на практиці теоретичні 

знання, які отримані під час вивчення дисципліни «Обґрунтування госпо-

дарських рішень та оцінювання ризиків», показати вміння не тільки роз- 

робляти заходи для покращення конкретної виробничої ситуації, але і  

обґрунтовувати відповідні господарські рішення в умовах невизначеності. 

Головною задачею курсового проекту є удосконалення конкретного 

напрямку господарської діяльності підприємства на основі аналізу теоре-

тичних аспектів цього напрямку діяльності, виявлення причинно-

наслідкових зв’язків між факторами, які впливають на ефективність реалі-

зації господарських рішень, урахування ризиків. 

В курсовому проекті необхідно виконати наступні етапи роботи: 

– дослідити конкретний напрямок діяльності підприємства згідно до 

номеру варіанту (див. додаток А); 

– визначити основні фактори, які впливають на цей напрямок діяль-

ності; 

– провести логіко-змістовне моделювання факторів;  

– запропонувати альтернативні варіанти вирішення проблеми підп-

риємства; 

– обрати стратегію реалізації господарських рішень; 

– сформулювати висновки та рекомендації для удосконалення відпо-

відного напрямку господарської діяльності підприємства. 

Курсовий проект оформлюється з одного боку стандартних аркушів 

формату А4, які потім брошуруються. Загальний обсяг проекту повинен 

складати 40 – 45 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша курсово-

го проекту наведено в додатку Б. Для захисту необхідно підготувати пла-



4 

кати, які відображають основні результати роботи за підрозділами курсо-

вого проекту. 

Структура курсового проекту наведена в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Структура курсового проекту 

Зміст курсового проекту 

Орієнтовна 

кількість  

сторінок 

Вступ  3 

1 ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКУ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ  

РОЗРОБКИ ВІДПОВІДНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 

1.1 Аналіз відповідного напрямку діяльності підприємства 8 

1.2 Формування каталогу факторів, які впливають на напря-

мок діяльності, що досліджується в курсовому проекті 
1 

1.3 Логіко-змістовне моделювання факторів 2 

Разом розділ 1 11 

2 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ, ЯКІ  

СПРИЯТИМУТЬ ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМИ 

2.1 Формулювання системи цілей, які необхідно досягти пі-

сля прийняття рішень 
3 

2.2 Визначення суб’єктів, які відповідальні за реалізацію 

рішень 
3 

2.3 Розробка альтернативних варіантів рішень 3 

2.4 Визначення системи критеріїв для оцінювання альтерна-

тив 
2 

2.5 Необхідні умови для реалізації господарських рішень 2 

Разом розділ 2 13 

3 ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 

3.1 Види ризиків, які супроводжують реалізацію рішень 2 

3.2 Вибір стратегії реалізації господарських рішень 5 

3.3 Заходи, які сприятимуть мінімізації ризиків при реаліза-

ції господарських рішень 
2 

Разом розділ 3 9 

Висновки 3 

Список джерел інформації 1 

РАЗОМ 40 
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ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

ВСТУП 

 

У вступі необхідно висвітлити мету курсового проекту та задачі, які 

необхідно розв’язати для її досягнення. Також слід навести, які саме мате-

ріали використовувалося в якості інформаційної бази при роботі над кур-

совим проектом, які методичні підходи застосовувалися для проведення 

обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. 

В цій частині курсового проекту доцільно описати підприємство, для 

якого будуть запропоновані господарські рішення. Для цього необхідно 

висвітлити місію підприємства, специфіку його діяльності, навести основні 

показники, які характеризують результативність господарської діяльності. 

Для описання специфіки діяльності підприємства необхідно в стис-

лій формі навести аналіз його зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

Для цього в курсовому проекті необхідно навести дані щодо: 

– фінансового стану підприємства; 

– рівня конкурентоспроможності продукції; 

– наявності перспективних розробок на підприємстві; 

– основних споживачів продукції підприємства; 

– основних конкурентів; 

– основних постачальників; 

– особливостей економічного середовища; 

– особливостей політичного середовища; 

– впливу демографічного середовища на діяльність підприємства; 

– темпів розвитку науково-технічного середовища; 

– природного середовища; 

– культурного середовища. 

У вступі також необхідно відзначити необхідність обґрунтування 

рішень в сучасних ринкових умовах.  
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1 ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКУ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ 

РОЗРОБКИ ВІДПОВІДНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РІШЕННЯ 

 

1.1 Аналіз відповідного напрямку діяльності підприємства 

Напрямок діяльності для обґрунтування відповідних господарських 

рішень визначається згідно додатку А. В цьому підрозділі курсового  

проекту необхідно на базі огляду наукової літератури та відповідної доку-

ментації конкретного підприємства дослідити основні аспекти відповідно-

го напрямку діяльності. Для роботи над курсовим проектом студент обирає 

підприємство самостійно. Результати аналізу повинні відображати наступ-

ні висновки: 

1) сутність напрямку діяльності; 

2) основні показники, які характеризують відповідний напрямок  

діяльності (формули для розрахунку та відповідні значення для конкретно-

го підприємства); 

3) основні проблеми, які виникають у підприємства в цьому напрям-

ку. 

На основі отриманих висновків доцільно більш ґрунтовно дослідити 

фактори, які впливають на напрямок діяльності підприємства та перейти 

до роботи над наступним підрозділом курсового проекту. 

 

1.2 Формування каталогу факторів, які впливають на напрямок 

діяльності, що досліджується 

Ефективність аналізу факторів, які впливають на відповідний напря-

мок діяльності кожного підприємства, значно підвищується у випадку 

формування каталогу факторів. 

Каталог факторів, які впливають на напрямок діяльності підприєм- 

ства – це відредагований невпорядкований перелік факторів, які обирають-

ся експертами. 

В цьому підрозділі курсового проекту необхідно скласти каталог з 

десяти факторів, які найбільш сильно впливають на досліджуваний напря-

мок діяльності конкретного підприємства. 

Слід звертати увагу на те, щоб в каталогу факторів не зустрічалися 

однакові фактори, які по-різному сформульовані. 
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1.3 Логіко-змістовне моделювання факторів 

Логіко-змістовне моделювання (ЛЗМ) – це процедура ранжирування 

одиниць сукупності на основі виявлення причинно-наслідкових зв’язків 

між ними. 

Після складання каталогу факторів необхідно встановити причинно-

наслідкові зв’язки між ними шляхом попарного порівняння. Для цієї мети 

використовують кодування: „1” – причина, „0” – наслідок. При попарному 

зіставленні можливі наступні комбінації: 

1) „1–0” (перша позиція є причиною другої); 

2) „0–1” (перша позиція є наслідком другої); 

3) „0–0” (між першою та другою позицією нема причинно-

наслідкового зв’язку). 

Треба звернути увагу на те, що комбінації „1–1” при проведенні ЛЗМ 

не існує. Результатом проведення процедури ЛЗМ є побудова графу, на 

якому наводяться причинно-наслідкові зв'язки між всіма позиціями ката-

логу. У верхній частині графу розташовано найголовніші позиції-причини, 

у нижній частині – позиції-наслідки; лінії зв’язку на графу ілюструють, 

якій саме позиції-причині відповідає окрема позиція-наслідок. 

Приклад проведення процедури ЛЗМ наведено в додатку В. 

 

2 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ, ЯКІ  

СПРИЯТИМУТЬ ВИРІШЕННЮ ВИРОБНИЧОЇ ПРОБЛЕМИ 

 

2.1 Формулювання системи цілей, які необхідно досягти після  

прийняття рішень 

Після проведення логіко-змістовного моделювання (підрозділи 1.2 та 

1.3 курсового проекту) в курсовому проекті необхідно запропонувати сис-

тему цілей, які необхідно досягти для реалізації господарських рішень, що 

сприятимуть удосконаленню відповідного напрямку діяльності. При фор-

мулюванні системи цілей (не менше десяти позицій у переліку) необхідно 

слідкувати за тим, щоб запропоновані цілі доповнювали існуючу систему 

цілей підприємства, а у випадку кардинальних змін цілей – розробити нову 

систему цілей для підприємства. 

Для цього в курсовому проекті необхідно заповнити табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Система цілей підприємства 

Рівень розробки цілей Існуючі цілі Запропоновані цілі 

Корпоративна стратегія   

Стратегія бізнесу   

Функціональна стратегія   

Операційна стратегія   

 

Рівні стратегії пов'язані з областями застосування, для яких вони ро-

зробляються, і утворюють свого роду ієрархію. Виділяють чотири рівні 

стратегії: 

1) Корпоративна (портфельна) стратегія. Така стратегія пов'язана з 

визначенням пріоритетів у розміщенні ресурсів і капіталу. 

2) Стратегія бізнесу (ділова стратегія). Це набір дій і підходів, здат-

них створити істотні конкурентні переваги, забезпечити високу рентабель-

ність.  

3) Функціональна стратегія. Звичайно формуються наступні функ- 

ціональні стратегії: маркетингу, фінансів, виробництва, досліджень і роз-

робок, організаційних змін, соціальна й екологічна. 

4) Операційна стратегія. Являє собою ще більш вузькі й деталізовані 

підходи й дії регіональних керуючих і функціональних менеджерів більш 

низького рівня.  

Для формулювання конкретних цілей підприємства необхідно мати 

на увазі, що цілі повинні бути конкретними; такими, що вимірюються; та-

кими, що розподіляються (кожному співробітнику необхідно доручити 

ціль для виконання); реалістичними (необхідно визначити, що саме мож-

ливо зробити з наявними на підприємстві ресурсами); чітко визначеними в 

часі (потрібно визначити орієнтовну тривалість досягнення цілі).  

При роботі над цим підрозділом курсового проекту необхідно від- 

слідковувати, щоб цілі кожного рівня були узгоджені з місією підприємст-

ва. 

 

2.2 Визначення суб’єктів, які відповідальні за реалізацію рішень 

В цьому підрозділі слід навести організаційну структуру підприємст-

ва, основні функціональні обов’язки працівників та визначити відпові- 
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дальних за реалізацію господарських рішень. Результати подаються у  

вигляді табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Розподіл цілей між виконавцями 

Цілі Виконавець 

(посада) 

1 

.... 

10 

 

 

Після заповнення табл. 2.2 необхідно зробити стислий висновок сто-

совно запропонованого розподілу обсягу робіт між виконавцями.  

 

2.3 Розробка альтернативних варіантів рішень 

Визначивши основні напрямки для досягнення поставлених цілей, 

потрібно вивчити альтернативні варіанти рішень. Будь-яку мету можна до-

сягти різними шляхами, тому в цьому підрозділі курсового проекту пот- 

рібно запропонувати декілька варіантів господарських рішень (мінімум – 

два) для досягнення цілей підприємства у відповідному напрямку діяль- 

ності. Для цього необхідно заповнити табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Аналіз альтернативних господарських рішень 

Цілі Комплекс господарсь-

ких рішень 

Переваги Недоліки 

1 Варіант 1: __________ 

Варіант 2: __________ 

  

... ... ... ... 

10 Варіант 1: __________ 

Варіант 2: __________ 

  

 

Після заповнення табл. 2.3 робиться стислий висновок щодо запро-

понованих варіантів господарських рішень. 

 

2.4 Визначення системи критеріїв для оцінки альтернатив 

Оцінка альтернативних господарських рішень повинна базуватися на 

чітко визначеній системі критеріїв. В якості критеріїв оцінювання можуть 
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виступати основні показники, які були визначені для певного напрямку  

діяльності підприємства (згідно з варіантом) в підрозділі 1.1, а також в 

обов’язковому порядку – показники ефективності, які дозволяють визна-

чити доцільність господарського рішення з урахуванням очікуваних над-

ходжень та витрат на реалізацію рішення. 

При формуванні системи критеріїв потрібно чітко визначити мето-

дичний підхід до оцінки кожної складової. Потрібно зазначити, який кри-

терій повинен наближатися до максимуму, а який – до мінімуму.  

 

2.5 Необхідні умови для реалізації господарських рішень 

Реалізація кожного господарського рішення потребує наявності пев-

них умов зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства. В цьому 

підрозділі курсового проекту необхідно описати умови, які необхідні для 

реалізації запропонованих господарських рішень.  

 

3 ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

 

3.1 Види ризиків, які супроводжують реалізацію рішень 

В цьому підрозділі курсового проекту доцільно навести основні ри-

зики, які можуть супроводжувати реалізацію альтернативних господар- 

ських рішень. Крім того, в залежності від стану середовища запропоновані 

в розділі 2 альтернативні варіанти рішень, можуть мати різні наслідки. Для 

урахування цього в курсовому проекті заповнюється табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Результати реалізації рішень в залежності від стану  

середовища 

Ціль 
Господарське 

рішення 

Очікувані результати в залежності від стану середовища 

S1 S2 S3 

1 
Варіант 1    

Варіант 2    

… 
Варіант 1    

Варіант 2    

10 
Варіант 1    

Варіант 2    
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Одне зі значень очікуваних результатів в залежності від стану сере-

довища (S2) береться студентом з підрозділу 2.4 (показник ефективності 

реалізації рішення). S1 – це несприятливий стан середовища, який сприяє 

максимізації ризику, S3 – це сприятливий стан середовища, який сприяє 

мінімізації ризику. Студент виступає в ролі експерта та вносить відповідні 

коригування в значення показника ефективності та заповнює відповідні 

графи табл. 3.1. 

 

3.2 Вибір стратегії реалізації господарських рішень 

Для вибору оптимальної стратегії реалізації господарських рішень в 

ситуації невизначеності використовують кілька критеріїв. Критерії засно-

вані на аналізі матриці можливих станів навколишнього середовища й аль-

тернатив рішень (див. табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 – Матриця прибутків 

Альтернатива 

рішення 

Можливий стан навколишнього середовища 

S1 ... Sm 

A1 a11 ... a1m 

... ... ... ... 

An an1 ... anm 

 

В табл. 3.2 прийняті наступні умовні позначення: 

Аі – альтернатива і-го рішення (і = n); 

Sj – можливий j-стан навколишнього середовища (j = 1,m); 

aij – результат (наслідок рішення). 

Альтернативи в зазначених умовах можуть обиратися за одним із чо-

тирьох критеріїв: критерієм Вальда, критерієм оптимізму, критерієм Се- 

віджа та критерієм Гурвіца. 

В курсовому проекті критерії прийняття рішення обираються сту- 

дентом самостійно, оскільки він виступає як особа, що приймає рішення 

(ОПР). 

Критерій Вальда (стратегія прийняття рішення максимін) вва-

жається фундаментальним критерієм, його називають критерієм песиміста, 

оскільки він орієнтується на кращий з гірших результатів. Особа, що  

приймає рішення, в цьому випадку мінімально готова до ризику. Критерій 



12 

Вальда використовується в тих ситуаціях, коли обирається стратегія 

управління, виходячи з вимоги отримання максимально можливого при- 

бутку (виграшу) в найгірших умовах.  

 

Приклад. Підприємству потрібно визначити, яку кількість продукції 

необхідно випускати, щоб отримати найбільший прибуток. Рішення зале-

жить від ситуації на ринку, тобто від конкретної кількості споживачів. 

Конкретна кількість споживачів наперед невідома та може бути трьох ва- 

ріантів: S1, S2 i S3. Є можливими чотири варіанти випуску продукції підп-

риємством: А1, А2, А3 і А4. Здатність ОПР характеризує коефіцієнт опти- 

мізму а, який дорівнює 0,6 (використовується для розрахунку тільки кри-

терію Гурвіца). Кожній парі, що залежить від стану середовища – Sj та ва-

ріанту рішення – Ai, відповідає значення функціоналу оцінювання – 

V(Ai, Sj), що характеризує результат дій (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 – Прибуток від реалізації продукції, тис. грн 

Альтернатива  

рішення 

Можливий стан навколишнього середовища 

S1 S2 S3 

A1 2,5 3,5 4,0 

A2 1,5 2,0 3,5 

A3 3,0 8,0 2,5 

A4 7,5 1,5 3,5 

 

Потрібно знайти оптимальну альтернативу випуску продукції за 

критерієм Вальда. 

Розв’язання: 

Таблиця 3.4 – Визначення альтернативи за критерієм Вальда  

 

Альтернатива  

рішення 

Можливий стан  

навколишнього  

середовища 
mіnj{V(Ai, Sj)} maxi mіnj{V(Ai,Sj)} 

S1 S2 S3 

A1 2,5 3,5 4,0 2,5 mах 

A2 1,5 2,0 3,5 1,5  

A3 3,0 8,0 2,5 2,5 mах 

A4 7,5 1,5 3,5 1,5  
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За критерієм Вальда оптимальними будуть альтернативні рішення А1 

і А3, які вважаються еквівалентними, тобто мають однакові переваги для 

виконання. 

Критерій оптимізму (стратегія прийняття рішення максимакс) 

відповідає оптимістичній наступальній стратегії. При цьому не береться до 

уваги ніякий можливий результат, крім найкращого. Відповідно до цього 

правила обирається альтернатива з найвищим досяжним значенням варто-

сті капіталу.  

 

Приклад. Умови попереднього прикладу (табл. 3.3). Потрібно знай-

ти оптимальну альтернативу випуску продукції за критерієм оптимізму. 

Розв’язання: 

Таблиця 3.5 – Визначення альтернативи за критерієм оптимізму  

(максимакс) 

Альтернатива  

рішення 

Можливий стан  

навколишнього  

середовища 
max j{V(Ai, Sj)} maxi max j{V(Ai,Sj)} 

S1 S2 S3 

A1 2,5 3,5 4,0 4,0  

A2 1,5 2,0 3,5 3,5  

A3 3,0 8,0 2,5 8,0 max 

A4 7,5 1,5 3,5 7,5  

 

За критерієм оптимізму оптимальною буде альтернативне рішення 

А3. 

Критерій Севіджа (стратегія прийняття рішення мінімакс) орі-

єнтований на мінімізацію ризику втратити прибуток й допускає розумний 

ризик заради отримання додаткового прибутку. Критерій використовується 

тоді, коли необхідно обрати стратегію захисту об’єкта від занадто великих 

втрат. Використання критерію Севіджа є доцільним тільки за умови дос- 

татньої фінансової стабільності підприємства, коли є впевненість, що ви-

падковий збиток не призведе до повного краху. 

 

Приклад. Умови попереднього прикладу (табл. 3.3). Потрібно знай-

ти оптимальну альтернативу випуску продукції за критерієм Севіджа. 
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Розв’язання: 

Таблиця 3.6 – Побудова матриці ризику 

Альтерна-

тива рі-

шення 

Матриця прибутків 

(V(Ai, Sj)) 

Матриця ризику (Rij) 

Можливий стан  

середовища 

Можливий стан середовища 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

A1 2,5 3,5 4,0 7,5 – 2,5 = 5,0 8,0 – 3,5 = 4,5 4,0 – 4,0 = 0 

A2 1,5 2,0 3,5 7,5 – 1,5 = 6,0 8,0 – 2,0 = 6,0 4,0 – 3,5 = 0,5 

A3 3,0 8,0 2,5 7,5 – 3,0 = 4,5 8,0 – 8,0 = 0 4,0 – 2,5 = 1,5 

A4 7,5 1,5 3,5 7,5 – 7,5 = 0 8,0 – 1,5 = 6,5 4,0 – 3,5 = 0,5 

 

Таблиця 3.7 – Визначення альтернативи за критерієм Севіджа  

Альтернатива 

 рішення 

Можливий стан  

середовища  

(матриця ризику) 
maxj{Rij} mini  maxj{Rij} 

S1 S2 S3 

A1 5,0 4,5 0 5,0  

A2 6,0 6,0 0,5 6,0  

A3 4,5 0 1,5 4,5 min 

A4 0 6,5 0,5 6,5  

 

Вибір оптимального рішення за критерієм Севіджа – альтернативне 

рішення А3. 

Критерій Гурвіца (поєднання стратегій максимакс та максимін). 

Відповідно до цього правила максимакс і максимін поєднуються 

зв’язуванням максимуму мінімальних значень альтернатив. Це правило на-

зивають ще правилом оптимізму-песимізму. За допомогою критерію Гур-

віца встановимо баланс між випадками крайнього оптимізму та випадками 

крайнього песимізму за допомогою коефіцієнта оптимізму a. Цей коефі- 

цієнт приймається від нуля до одиниці та показує ступінь схильності осо-

би, що приймає рішення, до оптимізму чи песимізму. Якщо a = 1, то це 

свідчить про крайній оптимізм (стратегія максимакс), якщо a = 0 – крайній 

песимізм (стратегія максимін).  
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Приклад. Умови попереднього прикладу (табл. 3.3). Потрібно знай-

ти оптимальну альтернативу випуску продукції за критерієм Гурвіца. 

 

Розв’язання: 

Таблиця 3.8– Визначення альтернативи за критерієм Гурвіца 

Альтернатива 

рішення 

Можливий 

стан середо-

вища  

maxj 

{V(Ai,Sj)} 

minj 

{V(Ai,Sj)} 

a * maxj{V(Ai,Sj)} +  

+ (1 – a)* 

minj{V(Ai, Sj)} 

maxi{ a * 

maxj{V(Ai,Sj)} +  

+ (1 – a)* 

minj{V(Ai, Sj)}} 
S1 S2 S3 

A1 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 4*0,6+2,5*0,4=3,4  

A2 1,5 2,0 3,5 3,5 1,5 3,5*0,6+1,5*0,4=2,7  

A3 3,0 8,0 2,5 8,0 2,5 8,0*0,6+2,5*0,4=5,8 max 

A4 7,5 1,5 3,5 7,5 1,5 7,5*0,6+1,5*0,4=5,1  

 

Вибір оптимального рішення за критерієм Гурвіца – альтернативне 

рішення А3. 

 

3.3 Заходи, які сприятимуть мінімізації ризиків при реалізації  

господарських рішень 

В цьому підрозділі курсового проекту необхідно запропонувати пе-

релік заходів, які сприятимуть зменшенню ризиків при реалізації запропо-

нованих господарських рішень. 

До основних заходів мінімізації ризиків при реалізації господарських 

рішень належать: 

– уникнення ризиків (відмова від здійснення фінансових операцій, 

рівень ризику за яким надмірно високий тощо); 

– лімітування концентрації ризиків (реалізується шляхом встанов-

лення на підприємстві відповідних внутрішніх фінансових нормативів в 

процесі розробки політики здійснення різних аспектів фінансової діяль- 

ності); 

– диверсифікація ризиків (диверсифікація видів фінансової діяльнос-

ті, диверсифікація валютного портфеля підприємства тощо); 

– розподіл ризиків (розподіл ризиків між учасниками інвестиційного 

проекту, розподіл ризиків між підприємствами і постачальниками сирови-

ни і матеріалів тощо).  



16 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках курсового проекту в стислій формі потрібно відобрази-

ти наступне: 

1) вплив обраного напрямку діяльності на ефективність роботи підп-

риємства; 

2) відзначити найбільш вагомі фактори, які впливають на реалізацію 

цього напрямку (за результатами логіко-змістовного моделювання); 

3) вказати, наскільки зазнала змін існуюча система цілей підприєм- 

ства, на яких стратегічних рівнях, в яких напрямках рекомендується здійс-

нювати удосконалення системи цілей підприємства; 

4) обґрунтувати вибір критерію для стратегії реалізації рішень; 

5) відзначити, які з запропонованих заходів мінімізації ризиків най-

більш суттєві. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 – Завдання на виконання курсового проекту (номер варіанту  

відповідає номеру студента в журналі групи) 

№ варіанту Зміст завдання 

1 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення фінансового стану підприємства 

2 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення використання основних фондів підприємства 

3 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 

4 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення інноваційної діяльності підприємства 

5 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення кадрової політики підприємства 

6 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення асортименту продукції підприємства 

7 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення виробничих потужностей підприємства 

8 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення збуту продукції підприємства 

9 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення якості продукції підприємства 

10 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення використання грошових коштів на підприємстві 

11 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення використання запасів на підприємстві 

12 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення системи планування на підприємстві 

13 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення системи контролю на підприємстві 

14 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення роботи з постачальниками на підприємстві 

15 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

резервів зменшення собівартості продукції підприємства 

16 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення стратегічного управління на підприємстві 

17 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення ефективності роботи підприємства 
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Закінчення табл. А.1 

№ варіанту Зміст завдання 

18 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення роботи зі споживачами продукції підприємства 

19 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства 

20 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення використання оборотних коштів підприємства 

21 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

підвищення корпоративної культури на підприємстві 

22 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

формування позитивного іміджу підприємства 

23 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення кредитного портфелю підприємства 

24 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення інноваційного портфелю підприємства 

25 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

удосконалення стратегічного бізнес-портфелю підприємства 

26 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

системи моніторингу внутрішнього середовища підприємства 

27 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

підвищення конкурентоспроможності підприємства 

28 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

системи моніторингу зовнішнього середовища підприємства 

29 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

використання прибутку підприємства 

30 Запропонувати та обґрунтувати комплекс господарських рішень стосовно 

антикризового управління підприємством 
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Додаток В 

Приклад проведення логіко-змістовного моделювання факторів 

В результаті проведення маркетингового дослідження підприємство 

визначило, що на скорочення обсягу продажів перфорованих решіт для  

агроринку в листопаді-грудні поточного року вплинули такі фактори: 

1. Світова фінансова криза. 

2. Сезонність. 

3. Поява на ринку більш дешевих аналогів. 

4. Зменшення платоспроможності споживачів. 

5. Віддаленість пунктів продажу підприємства від споживачів. 

6. Поява на ринку бракованої партії решіт в вересні поточного року. 

7. Недостатня інформованість потенційних споживачів про продук-

цію підприємства. 

8. Скорочення витрат підприємства на маркетингову діяльність; 

9. Звільнення ведучого спеціаліста відділу збуту. 

10. Освоєння на виробництві нової технології виробництва решіт для 

агроринку. 

За допомогою методу ЛЗМ проаналізуйте ситуацію. 

Розв’язання. 

Вищенаведені фактори являють собою позиції каталогу. Визначаємо 

причинно-наслідкові зв’язки за допомогою таблиці та графу зв’язків. 

 

Таблиця В.1 – Кодування причинно-наслідкових зв’язків 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сума 

1 Х 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 

2 0 Х 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 0 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 Х 0 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 1 0 Х 0 1 0 0 0 2 

6 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 1 1 1 Х 1 0 4 

9 0 0 0 0 0 0 1 0 Х 0 1 

10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Х 2 
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Рисунок В.1 – Граф причинно-наслідкових зв’язків 

 

За результатами моделювання можемо зробити наступні висновки: 

– основною причиною падіння обсягу продажів в листопаді-грудні є 

скорочення витрат підприємства на маркетингову діяльність; 

– в свою чергу скорочення витрат на маркетингову діяльність обу- 

мовлено впливом світової фінансової кризи з одного боку, а з іншого – пі-

двищенням витрат на освоєння нової технології виробництва решіт; 

– скорочення витрат на маркетингову діяльність призвело до нера- 

ціонального розташування пунктів продажу (через відсутність обґрунту-

вання збутової мережі підприємства), появи на ринку бракованої партії 

(через недостатній рівень контролю якості продукції відділом збуту), не- 

достатньої інформованості споживачів про продукцію підприємства та 

втрати висококваліфікованого фахівця; 

– поява на ринку бракованої партії продукції спричинена освоєнням 

нової технології та має випадковий характер, що суттєво не вплинуло на 

обсяг збуту продукції в листопаді-грудні поточного року. 
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