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категорія

8

Тема 2. Засади системного
аналізу ризику в спектрі
економічних проблем

10

Тема 3. Основні підходи до
кількісного аналізу ризику

Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Практичні
заняття

0

0

0

6

0

2

0

8

10

0

2

0

6

Тема 4. Методологічні засади
й інструментарій кількісного
оцінювання ступеня ризику

6

0

0

4

Тема 5. Ризик та елементи
теорії корисності

6

0

4

2

2

Тема 6. Основні засади
управління економічним
ризиком

6

Тема 7. Елементи теорії
портфеля

10

Тема 8. Моделювання
економічного ризику на базі
концепції теорії гри
Тема 9. Ієрархічні моделі
оцінювання економічного
ризику й обґрунтування
прийняття багатоцільових
рішень
Тема 10. Запаси та резерви як
способи зниження ступеня
ризику

2

Семінарські
заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

2
0

0

2

0

4

0

2

0

8

8

0

2

0

4

6

0

2

0

4

2

2
10

Тема 11. Вартість, час та
ризик

10

Всього за семестр № 8:

90

0

10

2

0

6

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Поточне усне опитування по темі 1-2,
тестові завдання по темі 1-2, реферат,
(2 год.)

Поточне усне опитування по темі 3,
реферат (2 год.)
Поточне усне опитування по темі 4-5,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, реферат
(2 год.)
Поточне усне опитування по темі 6,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, реферат
(2 год.)
Поточне усне опитування по темі 7,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, реферат
(2 год.)
Поточне усне опитування по темі 8,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, реферат
(2 год.)
Поточне усне опитування по темі 9,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, реферат
(2 год.)

Поточне усне опитування по темі 10,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, реферат
(2 год.)

0

4

0

6

Поточне усне опитування по темі 11,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, реферат
КР (4 год.)

0

20

0

60

залік
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1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
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категорія
Тема 2. Засади системного
аналізу ризику в спектрі
економічних проблем
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оцінювання ступеня ризику
Тема 5. Ризик та елементи
теорії корисності
Тема 6. Основні засади
управління економічним
ризиком
Тема 7. Елементи теорії
портфеля
Тема 8. Моделювання
економічного ризику на базі
концепції теорії гри
Тема 9. Ієрархічні моделі
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прийняття багатоцільових
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Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
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Лекція (2 год.)

8

2

0

0

0

6
Самостійне опрацювання

6

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

6

Самостійне опрацювання

8

0

0

0

0

8

Самостійне опрацювання

8

0

0

0

0

8

Самостійне опрацювання
Лекція (2 год.)

10

2

0

0

0

8

8

0

0

0

0

8

Самостійне опрацювання
Самостійне опрацювання

6

0

0

0

0

6
Самостійне опрацювання

8

0

0

0

0

8
Лекція (2 год.)

10

2

0

0

0

8

Тема 11. Вартість, час та
ризик

12

2

0

2

0

8

Виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами
КР

Всього за семестр № 6:

90

8

0

2

0

80

залік

2. Методичні вказівки до практичних занять
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
Тема 1: Ризик як економічна категорія
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Тема 2: Засади системного аналізу ризику в спектрі економічних проблем
Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів вищої
освіти відносно сутності поняття ризику як економічної категорії та ризикології
– науки про основні закономірності, принципи управління ризиком.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що ризик – це економічна категорія, котра
відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних
відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентно притаманних
процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені
можливими загрозами та невикористаними можливостями.
З ризиком доводиться стикатися у повсякденній практичній діяльності. Його
неможливо уникнути в жодному з видів ділової активності. Так, він присутній,
скажімо, під час прийняття рішень з приводу розміщення грошей у банку, при купівлі
акцій та інших цінних паперів вкладанні коштів у нове виробництво тощо.
Бездіяльність у сфері бізнесу пов’язана з ризиком невикористаних можливостей.
Міні-лексикон:
Ризик; невизначеність; конфліктність; багатоцільовість; багатокритеріальність;
альтернативність; суб’єкт, об’єкт ризику; аксіоми; методологія; системний підхід;
політика ризику; ліквідність; фінансовий стан.
План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.
Навчальні питання:
1. Об’єкт, суб’єкт, джерело ризику.
2. Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії.
3. Концептуальні засади й аксіоматика ризикології.
4. Невизначеність та ризик.
5. Причини виникнення невизначеності та ієрархії її видів.
6. Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість.
7. Якісний аналіз ризику.
8. Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві.
9. Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику.
10.Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників фінансового стану.
11.Загальні засади класифікації ризику.
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Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1Суперечливість як риса ризику.
2Альтернативність ризику.
3Невизначеність як риса ризику.
4Основні джерела ризику і умови його виникнення.
5Особливості притаманні ризикам, зумовленим сучасним станом розвитку
вітчизняних підприємств.
6Економічний смисл невизначеності як поняття.
7Способи урахування невизначеності.
8Теорія ймовірності при ідентифікації невизначеності.
9Причини які породжують невизначеність.
10 Втрати, які виникають за умов невизначеності.
11 Специфіка оптимального планування за умов невизначеності.
12 Критерії аналізу ризику.
13 Сутність якісного аналізу ризику.
14 Сутність кількісного аналізу ризику.
15 Складові компоненти загальної схеми процесу аналізу ризику.
16 Фактори прямої дії які впливають на рівень ризику.
17 Зони ризику.
18 Зв’язок ризику і прибутку підприємства.
19 Комплексне оцінювання ризиків.
Тестові завдання для здобувачів вищої освіти:
1. Об’єктивність ризику у фінансово-економічній сфері зумовлюється тим,
що:
а) ризик розглядається як одна з системних характеристик, як властивість, що
притаманна будь-яким видам цілеспрямованої діяльності;
б) в економіці (бізнесі) діють реальні люди (інвестори, менеджери, управлінські
команди, бізнесмени) зі своїм досвідом, психологією, інтересами, смаками,
схильністю чи несхильністю до ризику, своєю поведінкою;
в) він існує в силу об’єктивних, притаманних економіці категорій конфліктності,
невизначеності, розпливчастості, відсутності вичерпної інформації на момент
оцінювання та прийняття управлінських рішень;
г) ризик зумовлюється необхідністю подолання невизначеності, конфлікту на
підставі певних суджень, прийняття відповідних гіпотез тощо;
д) правильної відповіді не надано.
2. Суб’єктивність ризику зумовлюється тим, що:
а) ризик розглядається як одна з системних характеристик, як властивість, що
притаманна будь-яким видам цілеспрямованої діяльності;
б) в економіці (бізнесі) діють реальні люди (інвестори, менеджери, управлінські
команди, бізнесмени) зі своїм досвідом, психологією, інтересами, смаками,
схильністю чи несхильністю до ризику, своєю поведінкою;
в) він існує в силу об’єктивних, притаманних економіці категорій конфліктності,
невизначеності, розпливчастості, відсутності вичерпної інформації на момент
оцінювання та прийняття управлінських рішень;
г) ризик зумовлюється необхідністю подолання невизначеності, конфлікту на
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підставі певних суджень, прийняття відповідних гіпотез тощо;
д) правильної відповіді не надано.
3. Об’єкт ризику - це:
а) чинники (процеси, явища), котрі спричиняють невизначеність, конфліктність;
б) особа або колектив, які зацікавлені в результатах керування об’єктом ризику і
мають відповідну компетенцію щодо керування та прийняття відповідних
рішень стосовно об’єкта ризику;
в) економічна система, оцінити ефективність та умови функціонування котрої на
перспективу у вичерпній повноті та з необхідною точністю неможливо;
г) економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприйняття
зацікавленими суб’єктами економічних відносин;
д) прийняття рішень з приводу розміщення грошей у банку, при купівлі акцій та
інших цінних паперів вкладанні коштів у нове виробництво тощо.
4. Суб’єкт ризику - це:
а) чинники (процеси, явища), котрі спричиняють невизначеність, конфліктність;
б) особа або колектив, які зацікавлені в результатах керування об’єктом ризику і
мають відповідну компетенцію щодо керування та прийняття відповідних
рішень стосовно об’єкта ризику;
в) економічна система, оцінити ефективність та умови функціонування котрої на
перспективу у вичерпній повноті та з необхідною точністю неможливо;
г) економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприйняття
зацікавленими суб’єктами економічних відносин;
д) прийняття рішень з приводу розміщення грошей у банку, при купівлі акцій та
інших цінних паперів вкладанні коштів у нове виробництво тощо.
5. Джерела ризику – це:
а) чинники (процеси, явища), котрі спричиняють невизначеність, конфліктність;
б) особа або колектив, які зацікавлені в результатах керування об’єктом ризику і
мають відповідну компетенцію щодо керування та прийняття відповідних
рішень стосовно об’єкта ризику;
в) економічна система, оцінити ефективність та умови функціонування котрої на
перспективу у вичерпній повноті та з необхідною точністю неможливо;
г) економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприйняття
зацікавленими суб’єктами економічних відносин;
д) прийняття рішень з приводу розміщення грошей у банку, при купівлі акцій та
інших цінних паперів вкладанні коштів у нове виробництво тощо.
6. Скільки існує основних постулатів стосовно ризику як економічної
категорії?
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6;
д) 7.
7. Всеосяжність ризику в системі постулатів стосовно ризику як економічної
категорії зумовлюється:
а) тим, що майбутнє стосовно економічних процесів неможливо передбачити
вичерпно, в усіх деталях;
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б) як одна з системних характеристик, як властивість, що притаманна будь-яким
видам цілеспрямованої діяльності;
в) необхідністю подолання невизначеності, конфлікту на підставі певних
суджень, прийняття відповідних гіпотез тощо;
г) тим, що ризик – це ймовірність несприятливої події, забуваючи про низку
інших показників кількісної міри ризику;
д) вимірюванням ризику на загальнометодологічних положеннях теорії
вимірювання.
8. В системі постулатів стосовно ризику як економічної категорії, ризиком
обтяжені передбачення, прогнози, що зумовлюється:
а) тим, де майбутнє стосовно економічних процесів неможливо передбачити
вичерпно, в усіх деталях;
б) як одна з системних характеристик, як властивість, що притаманна будь-яким
видам цілеспрямованої діяльності;
в) необхідністю подолання невизначеності, конфлікту на підставі певних
суджень, прийняття відповідних гіпотез тощо;
г) тим, де ризик – це ймовірність несприятливої події, забуваючи про низку
інших показників кількісної міри ризику;
д) вимірюванням ризику на загальнометодологічних положеннях теорії
вимірювання.
9. В системі постулатів стосовно ризику як економічної категорії, ризик
виникає в процесах цілепокладання, оцінювання, що зумовлюється:
а) тим, де майбутнє стосовно економічних процесів неможливо передбачити
вичерпно, в усіх деталях;
б) як одна з системних характеристик, як властивість, що притаманна будь-яким
видам цілеспрямованої діяльності;
в) необхідністю подолання невизначеності, конфлікту на підставі певних
суджень, прийняття відповідних гіпотез тощо;
г) тим, де ризик – це ймовірність несприятливої події, забуваючи про низку
інших показників кількісної міри ризику;
д) вимірюванням ризику на загальнометодологічних положеннях теорії
вимірювання.
10. Ризикологія - це:
а) будь-який вид діяльності, що здійснюється фінансово-економічною системою,
несе в собі ті чи інші ризики, котрі за певних умов можуть проявитися і
призвести до небажаних наслідків для системи загалом чи її структурних
складових;
б) інтелектуальна система, що здійснює певний набір видів діяльності, так чи
інакше (свідомо чи несвідомо) оцінює ступінь ризику, використовуючи свої
внутрішні категорії, гіпотези, мотивації…;
в) метанаука, що зумовлюється багатогранністю прояву ризикованих та інших
ситуацій;
г) наука про основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення,
врахування, оцінювання та управління ризиком, який відображає характерні
особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами господарювання об’єктивно
існуючих невизначеності, конфліктності;
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д) правильної відповіді не надано.
11. Розташуєте основні етапи аналізу ризику в послідовному порядку:
1) перевірка окремих операцій щодо обраного ступеня ризику;
2) оцінка певного виду ризику з використанням двох підходів: визначення
ліквідності та ефективності вкладених коштів;
3) визначення внутрішніх і зовнішніх чинників, які збільшують або зменшують
ступінь певного виду ризику;
4) розробка заходів для зниження ступеня ризику;
5) дослідження виявлених внутрішніх і зовнішніх чинників.
6) встановлення допустимого ступеня ризику.
12. Ризикованій ситуації притаманні основні риси:
а) наявність невизначеності, альтернатив і необхідність вибору однієї з них;
б) зацікавленість у результатах;
в) можливість оцінити наявні альтернативи — прийняти рішення;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі надані відповіді вірні.
13. До об’єктивних чинників на стадії якісного аналізу ризику не належать:
а) індивідуально-психологічні характеристики суб’єкта прийняття рішень
(безпосередньо менеджера, підприємця);
б) інфляція, конкуренція, політичні та економічні кризи;
в) національні, соціальні, культурні;
г) екологія, мито;
д) можлива робота в зоні вільного економічного підприємництва.
14. До суб’єктивних чинників на стадії якісного аналізу ризику належать:
а) індивідуально-психологічні характеристики суб’єкта прийняття рішень
(безпосередньо менеджера, підприємця);
б) інфляція, конкуренція, політичні та економічні кризи;
в) національні, соціальні, культурні;
г) екологія, мито;
д) можлива робота в зоні вільного економічного підприємництва.
15. Мінімальним ризиком у фінансово-економічній діяльності підприємства
характеризуються такі показники, як:
а) запаси готової продукції на складі;
б) дебіторська заборгованість;
в) цінні папери, депозити;
г) кошти в касі, кошти на рахунку;
д) товарні запаси.
16. Малий ризик у фінансово-економічній діяльності підприємства
притаманний активам:
а) запаси готової продукції на складі;
б) дебіторська заборгованість;
в) цінні папери, депозити;
г) кошти в касі, кошти на рахунку;
д) товарні запаси.
17. Середнім рівнем ризику у фінансово-економічній діяльності
підприємства характеризуються такі показники, як:
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а) запаси готової продукції на складі;
б) дебіторська заборгованість;
в) цінні папери, депозити;
г) кошти в касі, кошти на рахунку;
д) товарні запаси.
18. Високим рівнем ризику у фінансово-економічній діяльності
підприємства характеризуються такі показники, як:
а) кошти на рахунку;
б) дебіторська заборгованість;
в) цінні папери, депозити;
г) кошти в касі;
д) товарні запаси.
19. Для аналізу ризику підприємства на основі показників фінансового
стану використовують такі показники:
а) коефіцієнт платоспроможності;
б) коефіцієнт маневреності;
в) коефіцієнт автономії;
г) коефіцієнт фінансової незалежності;
д) усі надані відповіді вірні.
20. Коефіцієнт поточної ліквідності - це:
а) визначається як відношення різниці поточних активів і товарних запасів до
поточних зобов’язань підприємства;
б) співвідношення власного капіталу підприємства та загальних зобов'язань;
в) співвідношення запозиченого та власного капіталу підприємства;
г) визначається як відношення поточних активів до поточних зобов’язань
підприємства;
д) співвідношення поточних активів та власного капіталу підприємства.
21. Коефіцієнт термінової ліквідності - це:
а) визначається як відношення різниці поточних активів і товарних запасів до
поточних зобов’язань підприємства;
б) співвідношення власного капіталу підприємства та загальних зобов'язань;
в) співвідношення запозиченого та власного капіталу підприємства;
г) визначається як відношення поточних активів до поточних зобов’язань
підприємства;
д) співвідношення поточних активів та власного капіталу підприємства.
22. До яких ризиків призведуть фактори, що перелічені нижче
Фактори ризиків:
Ризики:
1. Інфляційні очікування;
А. Виробничий;
2. Економічна стабільність у
Б. Фінансовий;
країні;
С. Виробничий і фінансовий;
3. Зміна обмінного валютного
Д. Ні перший, ні другий
курсу з моменту укладання
ризики.
угоди до моменту розрахунків;
4.
Якість
маркетингових
досліджень ринку;
5. Зниження якості продукції
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виробництва;
6. Економічна нестабільність у
регіоні діяльності підприємств.
Теми для рефератів
1. Функціонування фірми в умовах ринкової економіки. Характеристика
макросередовища та мікросередовища господарювання фірми.
2. Функціонування фірми в умовах ринкової економіки. Характеристика
внутрішнього середовища фірми.
3. Поняття ризик-менеджменту підприємства та його особливості в умовах
конкурентної боротьби.
4. Стратегічне управління фірмою в умовах невизначеності та ризику.
Література: (2; 3; 7; 8;13; 16; 17; 18)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2
Тема 3: Основні підходи до кількісного аналізу ризику
Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів вищої
освіти при вивченні методів кількісного аналізу ризику.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що аналіз ризику — це методологія, за
допомогою якої невизначеність, що притаманна, зокрема, найважливішим
показникам, які характеризують основні технiко-економiчнi параметри
господарської діяльності i розглядаються в контексті майбутнього, піддається
аналізу, власне, для того, щоб оцінити вплив ризику на вiдповiднi результати.
Призначення аналізу ризику — переконатися суб’єктові управління
(прийняття рішення) самому та надати потенційним партнерам необхідні дані
для прийняття рішень стосовно доцільності участі в певній економічній
діяльності (проекті у широкому розумінні) і передбачити та вжити заходів
захисту від можливих збитків, відхилення від цілей.
Кваліфікована діяльність щодо врахування ризику в підприємництві та
економіці значно покращує шанси організації досягти успіхів у довгостроковій
перспективі. Узагальнено діяльність підприємця (менеджера) щодо врахування
та управління ризиком можна назвати політикою ризику. Вона включає весь
комплекс дій та заходів, що мають на меті зменшити небезпеку на всіх стадіях
функціонування фірми (підприємства), а саме ідентифікацію та оцінку ризику
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(якісну та кількісну), вибір методів та механізмів управління ризиком,
впровадження обраних методів та моніторинг результатів.
Міні-лексикон
Зони ризику; катастрофічний, критичний ризик; витрати; збитки;
прибуток; господарська діяльність; без ризикова зона; еластичність; чутливість;
імітація.
План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.

1.
2.
3.
4.

1
2
3
4
5
6
7

Навчальні питання:
Метод анаголій.
Аналіз чутливості.
Аналіз ризику методами імітаційного моделювання.
Аналіз ризику можливих збитків.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
Основні підходи які використовуються для кількісного аналізу ризику.
Метод аналогій.
Кроки щодо визначення чутливості (вразливості) проектів до ризику.
Характеристика якісної (адекватної моделі).
Показники еластичності для визначення чутливості об’єкта (проекту) до
ризику.
Послідовність кроків імітаційного моделювання.
Суть аналізу ризику можливих збитків.

Тестові завдання для здобувачів вищої освіти:
1. Еластичність, як показник чутливості - це:
а) математична (статистична) оцінка якості прогнозів;
б) міра реагування однієї змінної величини (функції) на зміну іншої (аргументу);
в) аналог при застосуванні матеріалів з літературних джерел, пошукових робіт,
моніторингу, шляхом опитування фахівців, менеджерів проектів;
г) iмiтацiйне моделювання випадкових змін вхідних величин;
д) координація інженерно-будівельних робіт, поставок і монтажу.
2. Безризикова зона - це:
а) область, у межах якої зберігається економічна доцільність підприємницької
діяльності, тобто випадкові збитки можуть мати місце, але вони менші за
сподіваний прибуток від підприємницької діяльності;
б) область можливих збитків, які за своєю величиною перевищують критичний
рівень і можуть досягати величини майнового стану підприємця;
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в) область, в якій випадкові збитки не очікуються, їй відповідають майже
нульові збитки;
г) область, де можливою є величина збитків, які перевищують за обсягом
величину очікуваних прибутків і можуть сягати величини обчисленої виручки
від підприємницької діяльності;
д) область, де величина збитків може призвести до втрати всіх коштів, вкладених
підприємцем у справу.
3. Зона допустимого ризику - це:
а) область, у межах якої зберігається економічна доцільність підприємницької
діяльності, тобто випадкові збитки можуть мати місце, але вони менші за
сподіваний прибуток від підприємницької діяльності;
б) область можливих збитків, які за своєю величиною перевищують критичний
рівень і можуть досягати величини майнового стану підприємця;
в) область, в якій випадкові збитки не очікуються, їй відповідають майже
нульові збитки;
г) область, де можливою є величина збитків, які перевищують за обсягом
величину очікуваних прибутків і можуть сягати величини обчисленої виручки
від підприємницької діяльності;
д) область, де величина збитків може призвести до втрати всіх коштів, вкладених
підприємцем у справу.
4. Зона катастрофічного ризику - це:
а) область, у межах якої зберігається економічна доцільність підприємницької
діяльності, тобто випадкові збитки можуть мати місце, але вони менші за
сподіваний прибуток від підприємницької діяльності;
б) область можливих збитків, які за своєю величиною перевищують критичний
рівень і можуть досягати величини майнового стану підприємця;
в) область, в якій випадкові збитки не очікуються, їй відповідають майже
нульові збитки;
г) область, де можливою є величина збитків, які перевищують за обсягом
величину очікуваних прибутків і можуть сягати величини обчисленої виручки
від підприємницької діяльності;
д) область, де величина збитків може призвести до втрати всіх коштів, вкладених
підприємцем у справу.
5. Якщо величина втрат підприємства перевищує величину очікуваного
прибутку, то підприємство працює в катастрофічній зоні ризику:
а) так
б) ні.
6. Якщо величина втрат підприємства перевищує величину очікуваного
доходу, то підприємство працює в катастрофічній зоні ризику:
а) так
б) ні.
7. Якщо величина втрат підприємства дорівнює величині майна
підприємства, то підприємство працює в катастрофічній зоні ризику:
а) так
б) ні.
8. Зона критичного ризику - це:

14

а) область, у межах якої зберігається економічна доцільність підприємницької
діяльності, тобто випадкові збитки можуть мати місце, але вони менші за
сподіваний прибуток від підприємницької діяльності;
б) область можливих збитків, які за своєю величиною перевищують критичний
рівень і можуть досягати величини майнового стану підприємця;
в) область, в якій випадкові збитки не очікуються, їй відповідають майже
нульові збитки;
г) область, де можливою є величина збитків, які перевищують за обсягом
величину очікуваних прибутків і можуть сягати величини обчисленої виручки
від підприємницької діяльності;
д) область, де ризик, пов’язаний з безпосередньою загрозою для життя.
9. Чим характеризується максимальна величина критичної зони ризику:
а) витратами,
б) втратами,
в) збитками.
10. У якій зоні ризику працює підприємство, якщо величина втрат
перевищує величину очікуваного прибутку:
а) припустимій,
б) критичній,
в) катастрофічній.
11. У якій зоні ризику працює підприємство, якщо величина втрат дорівнює
величині очікуваного доходу :
а) припустимій,
б) критичній,
в) катастрофічній.
12. Як називають ситуацію, коли заздалегідь неможливо оцінити
імовірність настання події:
а) ризиком,
б) визначеністю,
в) невизначеністю.
Теми для рефератів:
1. Сутність ризику та причини його виникнення. Класифікація ризиків
2. Поняття виробничих ризиків. Категорії виробничих ризиків.
3. Сутність транспортних ризиків та їх класифікація згідно з ІНКОТЕРМС.
4. Сутність маркетингового (реалізаційного ) ризику. Безпосередньо збутові
ризики.
5. Маркетингові ризики взаємодії з контрагентами та партнерами у процесі
організації виробництва та продажу продукції.
Література: (2; 4; 5; 7; 8; 13; 14; 17; 22-34)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
Тема 4: Методологічні засади й інструментарій кількісного оцінювання
ступеня ризику
Тема 5: Ризик та елементи теорії корисності
Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів вищої
освіти при вивченні методологічних засад оцінювання ступеня ризику, теорії
корисності, яке одержує суб’єкт від споживання товару чи виконання будь якої
дії.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що для кількісного аналізу ризику
використовують низку методів. Серед них, як показують дослідження,
інваріантними стосовно широкого спектра економічних проблем є такі: метод
аналогій; аналіз чутливості (вразливості); аналіз методами імітаційного
моделювання; аналіз ризику можливих збитків тощо.
Важливою проблемою є розробка методик кількісної оцінки ступеня ризику
в різних сферах економічної діяльності, розвиток відповідного механізму
відстеження (моніторингу), контролю економічного ризику та управління ним на
засадах системного аналізу.
Історично першим способом подолання невизначеності було винайдення
ймовірностей, створення теорії ймовірностей на базі аксіом.
Пізніше почали застосовувати імовірності, що не мають частотного сенсу,
а виражають пізнавальну активність дослідника щодо невизначених процесів,
який вимушений приймати рішення (оцінювати) в умовах дефіциту необхідної
інформації. Так, з’явились суб’єктивні (аксіологічні) ймовірності.
.Міні-лексикон:
Моніторинг; логіка; міра ризику; ступінь ризику; економічні показники;
норма прибутку; страхова сума; ранжування; дохід; криві байдужості.
План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.
Навчальні питання:
1. Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні.
Кількісні показники ступеня ризику у відносному вираженні.
Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення.
Поняття лотереї. Корисність за Непманом. Сподівана корисність.
Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума.
Премія за ризик.
Криві байдужості.
Функції корисності з інтервальною нейтральністю до ризику.

Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Характеристика підходів до кількісного оцінювання ступеню ризику.
2. Зв'язок між поняттями "ризик-невизначеність".
3. Заходи подолання невизначеності.
4. Математичні теорії формалізації невизначеної інформації і вимірювання
ризику.
5. Алгоритм розробки методики вимірювання певного виду економічного
ризику.
6. Показники ризику в абсолютному вимірі.
7. Сутність поняття «корисність».
8. Сутність поняття «лотерея».
9. Сутність поняття «страхова сума».
10. Сутність поняття «премія за ризик».
11. Криві байдужості – як різні рівні корисності.
Тестові завдання для здобувачів вищої освіти:
1. До математичних теорій, які доречно застосовувати для формалізації
невизначеності й вимірювання ризику належить:
а) теорія математичного моделювання;
б) багатозначна логістика;
в) теорія імовірності;
г) багатозначна логіка;
д) аксіоматика невизначеності.
2. Концептуальному сенсі кількісна оцінка ризику ґрунтується на:
а) дії з передавання виробничого досвіду та знань у процесі будівництва та
введення об’єкта в експлуатацію;
б) ставленні до ризику його суб’єкта;
в) прийнятої системі економічних гіпотез;
г) багатогранності ризику;
д) усі надані відповіді вірні.
3. Концептуальному сенсі кількісна оцінка ризику ґрунтується на:
а) якісному аналізі ризику;
б) ставленні до ризику його суб’єкта;
в) кількісному аналізі ризику;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі надані відповіді вірні.
4. Корисність:
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а) відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами
економічних відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності;
б) виражає ступінь задоволення, яке одержує суб’єкт від споживання товару чи
виконання будь-якої дії;
в) відображає майбутнє стосовно економічних процесів вичерпно, в усіх деталях;
г) виражає внутрішні категорії, гіпотези, мотивації, власне ставлення до ризику;
д) правильної відповіді не надано.
5. Під лотереєю розуміють:
а) ступінь задоволення, яке одержує суб’єкт від споживання товару чи виконання
будь-якої дії;
б) характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних
відносин;
в) ситуацію, у якій особа може отримати з імовірністю варіант економічного
ефекту;
г) пріоритети при ранжуванні наборів споживчих товарів, послуг, варіантів
можливих інвестицій;
д) правильної відповіді не надано.
Теми для рефератів:
1. Якісний та кількісний аналіз економічного ризику.
2. Статистичний метод кількісної оцінки ступеню економічного ризику.
3. Кількісна оцінка ступеня ризику методом аналізу доцільності витрат.
Література: (2; 3; 7; 8;13; 16; 17; 18)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4
Тема 6: Основні засади управління економічним ризиком
Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів вищої
освіти відносно принципів та способів управління економічним ризиком.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що управління ризиком покликане
забезпечити оптимальне для підприємця співвідношення результатів економічної
діяльності та ризику, яким вона обтяжена. Необхідною умовою для розв’язання
проблеми ризику є чітке усвідомлення цілей діяльності фірми. Виходячи з конкретних
цілей, повинні виконуватись збір, обробка та аналіз інформації про зовнішнє
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середовище, про внутрішні показники фінансової, виробничої, комерційної діяльності
фірми в минулому та в поточному періоді, здійснюватися прогнози щодо майбутнього.
Управління ризиками – це необхідність використовувати в управлінській
діяльності різноманітні підходи, процеси, заходи, які дозволяють певною мірою
(наскільки це можливо) прогнозувати можливість настання ризикованих подій і
домагатися зниження ступеня ризику до допустимих меж.
Міні-лексикон:
Управління ризиком; максимізація; мінімізація; таблиця рішень; ризикменеджмент; ідентифікація; ступінь ризику.
План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.

1.
2.
3.
4.
5.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Навчальні питання:
Принципи управління ризиком.
Основні способи управління економічним ризиком.
Прийняття рішень з урахуванням ризику.
Використання експерименту як чинника зниження ризику.
Таблиця рішень.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
Головні завдання управління ризиками.
Стадії процесу управління ризиками.
Змістовна характеристика стратегії управління ризиком.
Ризниця стратегії управління ризиком від тактики і політики управління
ризиком.
Сутність інтегрального методу факторного аналізу.
Правила застосовуються ризик-менеджменту.
Сутність понять "об’єкт" і "суб’єкт" управління ризиком.
Принципи управління ризиками.
Мета і завдання розроблення програми управління ризиками.

Тестові завдання для здобувачів вищої освіти:
1. Управління ризиком - це:
а) структура та міра ризику яка змінюється в часі, не повторюючись навіть у
подібних ситуаціях;
б) процес виявлення та оцінки ризиків, а також вибір методів та інструментів
управління для оптимізації ризику;
в) методологія, за допомогою якої невизначеність, що притаманна, зокрема,
найважливішим показникам, які характеризують основні техніко-економічні
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параметри господарської діяльності;
г) визначення чинників ризику, області ризику, після чого ідентифікуються всі
можливі ризики;
д) правильної відповіді не надано.
2. Принцип максимізації процесу управління ризиками а) зводиться до того, що необхідно адекватно і швидко реагувати на зміни, які
можуть призвести до виникнення ризику;
б) означає, що управлінці намагаються звести до мінімуму, по-перше, спектр
можливих ризиків, а по-друге, мінімізувати ступінь впливу ризику на свою
діяльність;
в) передбачає прагнення до найширшого аналізу можливих причин та чинників
щодо виникнення ризику, тобто – цей принцип наголошує на необхідності
зведення рівня невизначеності до мінімуму;
г) управлінці (підприємці) можуть прийняти на себе тільки обґрунтований ризик;
д) правильної відповіді не надано.
3. Спосіб управління ризиками який означає просте ухилення від певного
заходу, обтяженого надмірним ризиком - це:
а) прийняття;
б) попередження;
в) оптимізація;
г) уникнення;
д) правильної відповіді не надано.
4. Розподіл ризику - це:
а) зовнішнє страхування;
б) покладання певної частки відповідальності за ризик на того співучасника
реального інвестиційного проекту, який здатний його контролювати краще від
інших;
в) укладення ф’ючерсного контракту;
г) усі надані відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
5. Важливим інструментом зниження ризику в діяльності підприємця,
менеджера, особливо, в умовах перехідної економіки є:
а) мінімізація;
б) ділова гра;
в) лімітування;
г) експеримент;
д) реструктуризація.
6. Розташуєте основні етапи процесу керування ризиками в послідовному
порядку з огляду на практичну значущість процесу управління ризиками:
1) контроль можливої чи наявної ситуації;
2) комплексний аналіз ризику;
3) ідентифікація;
4) інформаційно-аналітичний підхід;
5) зниження ступеня ризику – планування дій;
6) аналіз, висновки і пропозиції на перспективу;
7) реалізація програми дій у випадку виникнення ризику.
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7. З огляду на економічну ефективність експеримент дозволяє у проведенні
маркетингової стратегії:
а) розроблення індивідуально-психологічних характеристик суб’єкта прийняття
рішень (безпосередньо менеджера, підприємця);
б) знизити ризик помилок, пов’язаних з неправильними уявленнями про об’єкт
управління;
в) можливу роботу в зоні вільного економічного підприємництва;
г) збереження екологічного стану, зменшення мита;
д) оптимізацію бізнес-ризику.
Теми для рефератів:
1. Сутність фінансових ризиків. Фінансові ризики, пов’язані з купівельною
спроможністю грошей: валютні, інфляційні, дефляційні.
2. Фінансові ризики непередбачених витрат та перевищення витрат на
виробництво.
3. Фінансові ризики, пов’язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).
Література (4; 5; 6; 10; 11; 12; 15)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5
Тема 7: Елементи теорії портфеля
Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів
вищої освіти при вивченні сутності основних елементів теорії портфеля.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що диверсифікація – це процес
розподілу інвестиційних коштів між різними об’єктами вкладення капіталу.
Метою диверсифікації є створення портфеля активів є зниження ризику
недоотримання доходу, стабілізація доходів.
Наукове обґрунтування диверсифікації інвестицій, так званої "теорії
портфеля", було закладено в 50-ті роки минулого століття американським
економістом Г.Марковіцем.
Запропонована ним математична модель дозволяла формувати портфель
цінних паперів з заданою доходністю та мінімально можливим при цьому
ступенем ризику.
Сьогодні ця модель вже є “класикою” фінансового та інвестиційного
менеджменту, вона тривалий час використовується в практиці портфельного
інвестування.
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Міні-лексикон:
Ринкова модель; диверсифікація; активи; капітал; цінні папери; прибуток;
ієрархічна модель.
План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.

1.
2.
3.
4.

Навчальні питання:
Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца.
Визначення характеристик портфеля цінних паперів.
Ринкова модель (одно факторна модель Шарпа формування норми
прибутку).
Оцінювання ступеня систематичного та несистематичного ризиків.

Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1 Заходи впливу на мінімізацію ризику.
2 Вибір певних прийомів мінімізації ризику.
3 Сутність основних форм профілактики ризику.
4 Напрями диверсифікації мінімізації ризику.
5 Система нормативів лімітування економічних ризиків.
6 Різниця організаційних і економічних методів мінімізації ризику.
7 Система штрафних санкцій.
8 Завдання щодо мінімізації ризику завдяки страхуванню та самострахування.
9 Сутність форм внутрішнього страхування ризиків на підприємстві.
10Форми резервування ресурсів підприємства.
11Прийоми і методи уникнення ризику.
Тестові завдання для здобувачів вищої освіти:
1. Диверсифікація – це:
а) об'єднання капіталу декількох учасників для реалізації окремих, взаємно
погоджених цілей;
б) дублювання виробництва і пряму конкуренцію між собою на ринку;
в) торгово-економічні процеси;
г) процес розподілу інвестиційних коштів між різними об’єктами вкладення
капіталу;
д) раціоналізація і зміцнення господарських зв'язків.
2. Сутність задачі одержання бажаного (фіксованого) прибутку - це:
а) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб оцінка ризику
портфеля була оптимальною;
б) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб оцінка ризику
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портфеля була мінімальною;
в) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб його оцінка ризику
не перевищувала сподіваної доходу від реалізації;
г) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб його оцінка ризику
не перевищувала заданого рівня і при цьому досягалась максимальна
величина сподіваної норми прибутку;
д) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб його сподівана норма
прибутку була не меншою заданого рівня, а оцінка ризику була б при цьому
мінімальною.
3. Ринковий портфель – це:
а) портфель, який включає всі банківські позики, що структуровані за певними
параметрами відповідно до завдань визначеної банком кредитної політики;
б) портфель, який включає всі наявні на ринку цінні папери, в пропорції, що
відповідає часткам окремих цінних паперів в загальній капіталізації ринку;
в) сукупність здійснених банком інвестицій з метою одержання прибутку та
диверсифікації ризиків;
г) сукупність придбаних (отриманих) банком сторонніх цінних паперів, право
володіти, користуватися та розпоряджатися якими належить банкові;
д) правильної відповіді не надано.
4. Метою диверсифікації – є:
а) стабілізація доходів;
б) високий рівень правової захищеності працівника;
в) розвиток науково-технічної революції;
г) скорочення безробіття;
д) задоволення потреб людини шляхом обміну.
5. Сутність задачі збереження капіталу - це:
а) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб оцінка ризику
портфеля була оптимальною;
б) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб оцінка ризику
портфеля була мінімальною;
в) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб його оцінка ризику
не перевищувала сподіваної доходу від реалізації;
г) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб його оцінка ризику
не перевищувала заданого рівня і при цьому досягалась максимальна
величина сподіваної норми прибутку;
д) у виборі такої структури портфеля цінних паперів, щоб його сподівана норма
прибутку була не меншою заданого рівня, а оцінка ризику була б при цьому
мінімальною.
Теми для рефератів:
1. Метод експертних оцінок економічного ризику.
2. Аналітичний метод оцінок економічного ризику.
3. Застосування методу використання аналогів для оцінок економічного
ризику.
4. Комплексна оцінка економічних ризиків.
5. Напрями та заходи зниження економічних ризиків фірми.
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Література (1; 3; 4; 5; 8; 9; 14; 18)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6
Тема 8: Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії
гри.
Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів
вищої освіти відносно застосування теорії ігор в умовах ризику.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що сутність методології математичного
моделювання полягає в заміні реального об’єкта його “образом” – математичною
моделлю – і подальшим вивченням моделі на підставі аналітичних методів та
обчислювально-логічних алгоритмів, які реалізуються за допомогою
комп’ютерних програм.
Робота не із самим об’єктом (явищем, економічним процесом), а з його
моделлю дає можливість відносно швидко і безболісно досліджувати його
основні властивості та поведінку за будь-яких імовірних ситуацій.
Теорія гри – це розділ сучасної математики, в якому вивчаються
математичні моделі прийняття рішень за умов невизначеності, конфліктності,
тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін (гравців) або протилежні або не
співпадають, хоча й не є протилежними.
Міні-лексикон:
Теоретико-ігрова модель; невизначеність; виграш; стратегічні, тактичні
ігри; гравці; премія.
План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.
Навчальні питання:
1. Теоретико - ігрова модель та її основні компоненти.
2. Класифікація інформаційних ситуацій.
3. Прийняття рішень в умовах невизначеності, конфлікту й зумовленого ними
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ризику в полях різних інформаційних ситуацій.
4. Прийняття рішень оптимальних за Парето.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Що виступає предметом теорії ігор?
2. Якими факторами спричинена невизначеність результату гри?
3. За якими класифікаційними ознаками розподіляються ігри?
4. У чому полягає сутність економічних ігор як механізму управління
підприємницьким ризиком?
5. Дайте порівняльну характеристику ігор з двома і ігор з трьома учасниками? В
чому полягає їх суттєва різниця?
6. Які чинники впливають на вибір оптимальної стратегії?
7. Чим відрізняється визначення ризику з позицій теорії ігор від традиційного
підходу до визначення цього поняття?
Доповніть твердження, вписавши одне слово у відповідному відмінку:
1. "Втратою в теорії ризиків називають різницю між очікуваною величиною
прибутку і _________________".
2. "У ризикових умовах господарювання відносна економічна свобода - це
свобода в рішенні основних економічних питань : ______, як і для кого робити".
3. "Економічний ризик - це ______ того, що підприємство понесе втрати".
4. "Зона припустимого ризику - це область, у межах якої даний вид діяльності
__________, тобто втрати мають місце, але вони менше очікуваного прибутку".
5. "Зона катастрофічного ризику - це область втрат, що по своїй величині
перевершують критичний рівень і в максимумі можуть досягати величини, яка
дорівнює _________".
6. “Зона критичного ризику – це область втрат, що за величиною знаходяться
між очікуваним прибутком і __________”.
7. "Під зовнішніми факторами економічного ризику варто розуміти ті умови, що
підприємство ________ змінити і повинно враховувати, оскільки вони впливають
на результати його діяльності".
8. "Селективний ризик - це ризик ________ вибору видів вкладення капіталу,
цінних паперів і т.д.".
9. "При статистичному методі об'єктивна імовірність розраховується як _______,
з якою той чи інший результат був отриманий в аналогічних умовах".
10. "Ризик - менеджмент - це управління ризиком і __________, що виникають у
процесі цього управління".
11.
"У
теорії
ризиків
диверсифікованість
це
процес
______________інвестованих засобів між різними об'єктами вкладення
капіталу".
12. "У теорії ризиків лімітування - це встановлення _______, тобто граничних
сум витрат, продажу, кредиту і т.п.".
Теми для рефератів:
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1. Організація процесу управління ризиком.
Література (1; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 14; 19)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7
Тема 9: Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику й
обґрунтування прийняття багатоцільових рішень
Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів
вищої освіти при вивченні ієрархічних моделей оцінювання економічного
ризику.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що майже кожна більш-менш складна
практична задача обґрунтування рішення є такою, що розв’язується в умовах
невизначеності, конфлікту та зумовленого ними ризику, з позиції досягнення
різних (часто суперечливих) цілей та з використанням при цьому кількох
критеріїв оцінювання якості альтернативних рішень (стратегій).
Один з підходів до реалізації цієї ідеї – це розгляд певної економічної
проблеми як ієрархічної структури.
Суть цього підходу полягає в тому, що кожний елемент (інформаційну базу)
вищого рівня ієрархії можна розкласти (деталізувати) на кілька часткових елементів
нижчого рівня, які, в свою чергу, деталізуються множиною елементів наступного
(нижчого) рівня.
Цей процес продовжується доки з’являється змога побудувати математичні
моделі у вигляді цільових функцій (функціоналів оцінювання) для більш простих
часткових цілей.
Міні-лексикон:
Ієрархічна модель; критерії; компроміс; стратегія; конфлікт; інформаційна
база.
План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.
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1.
2.
3.
4.
5.

Навчальні питання:
Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови.
Формування набору критеріїв.
Концептуальні проблеми розв’язання багатоцільових і багатокритеріальних
задач.
Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у
полі однієї інформаційної ситуації та у полі кількох інформаційних ситуацій.
Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у
полі кількох інформаційних ситуацій.

Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Які етапи побудови ієрархічної моделі?
2. В чому полягає суть теоретико-ігрового підходу до побудови багатоцільової
моделі?
3. Які проблеми концептуального характеру виникають під час розв’язання
багатоцільових та багатокритеріальних задач?
Установіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв:
1. Основні втрати від ризику та їх прояви
Сутність прояву:
1. Втрати робочого часу, викликані
непередбаченими обставинами;
2. Непередбачені проектом додаткові витрати;
3. Прямі втрати устаткування, майна, продукції і
т.д.
4.
Уповільнення
процесу
господарської
діяльності.
Відповіді записувати в такому вигляді (приклад):
а) - 1,2,3,4;
б) - 4,6,7 і т.д.
2. Основні втрати від ризику та їх прояви
Сутність прояву:
1.Втрати робочого часу, викликані
непередбаченими обставинами;
2.Уповільнення
процесу
господарської
діяльності;
3.Нанесення
збитку
навколишньому
середовищу, здоров'ю і життю людей;
4.Нанесення збитку престижу підприємства.
Відповіді записувати в такому вигляді (приклад):
а) - 1,2,3,4;
б) - 4,6,7 і т.д.

Найменування
втрат:
а) матеріальні
втрати;
б) втрати часу;
в) трудові втрати.

Найменування
втрат:
а) втрати часу;
б) трудові втрати;
в)
спеціальні
втрати.
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3. Основні втрати від ризику та їх прояви
Сутність прояву:
1.Втрати
робочого
часу,
викликані
непередбаченими обставинами;
2.Прямий грошовий збиток, зв'язаний з
непередбаченими платежами;
3.Збиток від інфляції, заморожування рахунків;
4.Нанесення
збитку
навколишньому
середовищу, здоров'ю і життю людей;
5.Нанесення збитку престижу підприємства.
Відповіді записувати в такому вигляді (приклад):
а) - 1,2,3,4;
б) - 4,6,7 і т.д.
4. Основні втрати від ризику та їх прояви
Сутність прояву:
1.Втрати
робочого
часу,
викликані
непередбаченими обставинами;
2.Прямий грошовий збиток, зв'язаний з
непередбаченими платежами;
3.Збиток від інфляції, заморожування рахунків;
4.Уповільнення
процесу
господарської
діяльності.
Відповіді записувати в такому вигляді (приклад):
а) - 1,2,3,4;
б) - 4,6,7 і т.д.
5. Основні втрати від ризику та їх прояви
Сутність прояву:
1.Втрати
робочого
часу,
викликані
непередбаченими обставинами;
2.Непередбачені проектом додаткові витрати;
3.Прямі втрати устаткування, майна, продукції і
т.д.
4.Нанесення
збитку
навколишньому
середовищу, здоров'ю і життю людей;
5.Нанесення збитку престижу підприємства.
Відповіді записувати в такому вигляді (приклад):
а) - 1,2,3,4;
б) - 4,6,7 і т.д.
6. Основні втрати від ризику та їх прояви

Найменування
втрат:
а) трудові втрати;
б)
спеціальні
втрати;
в) фінансові втрати.

Найменування
втрат:
а) втрати часу;
б) трудові втрати;
в) фінансові втрати.

Найменування
втрат:
а)
матеріальні
втрати;
б) трудові втрати;
в)
спеціальні
втрати.
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Сутність прояву:
Найменування втрат:
1.Глобальні;
а) рівень виникнення;
2.Підприємств;
б) ступінь припустимості.
3.Катастрофічні;
4.Країнові;
5.Критичні;
6.Регіональні;
7.Міжгалузеві;
8.Галузеві;
9.Припустимі.
Відповіді записувати в такому вигляді (приклад):
а) - 1,2,3,4;
б) - 4,6,7 і т.д.
7. Основні втрати від ризику та їх прояви
Сутність прояву:
Найменування втрат:
1.Глобальні;
а) рівень виникнення;
2.Підприємств;
б)
міра
об'єктивності
3.С об'єктивною імовірністю;
прийнятих рішень.
4.Країнові;
5.С суб'єктивною імовірністю;
6.Регіональні;
7.Міжгалузеві;
8.Галузеві;
9.С
об'єктивно-суб'єктивною
імовірністю.
Відповіді записувати в такому вигляді (приклад):
а) - 1,2,3,4;
б) - 4,6,7 і т.д.
Теми для рефератів:
1. Сутність кредитного ризику
2. Сутність страхового ризику.
Література (1; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 14; 19)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8
Тема 10: Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику

29

Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів вищої
освіти при вивченні структури та видів резервів і запасів, створенні моделей
оптимізації ступеня ризику.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що управління запасами пов’язане з
проблемою досягнення оптимальної рівноваги між двома конкуруючими
чинниками: мінімізацією капіталовкладень у запаси та максимізацією рівня
надійності обслуговування споживачів продукцією даного підприємства.
Матеріальні запаси можна умовно розподілити на три види: страховий запас
готової продукції на складі, призначений для компенсації коливань попиту на
ринку; страховий виробничий запас сировини, матеріалів і комплектуючих
виробів; динамічний виробничий запас, що являє собою запас матеріалів і
комплектуючих виробів, який формується з певною періодичністю і в певних
обсягах.
Створення резерву грошових засобів на покриття випадкових затрат — це
один із способів зниження ризику, який передбачає встановлення співвідношення
між потенційним ризиком і величиною затрат, необхідних для подолання збоїв у
виконанні зобов’язань (проекту).
Міні-лексикон:
Запаси; резерви; статичні моделі; збитки; резервування; оптимізація.
План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.
Навчальні питання:
1. Структура та види резервів і запасів.
2. Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат.
3. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів і
резервів.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Як управління запасами пов’язане з проблемою досягнення оптимальної
рівноваги?
2. Які існують способи
створення резервів для покриття ймовірних
непередбачуваних витрат?
3. В чому полягає суть моделі оптимізації ступеня ризику?
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4. На які типи підрозділяють запаси?
5. Які витрати належать до витрат щодо закупівлі?
6. Що представляють собою запаси?
7. Які бувають види запасів?
8. Що таке виробничі запаси й товарні запаси?
9. Що таке поточні, підготовчі, страхові та сезонні запаси?
10.
Як класифікують запаси за часом?
11.
Для чого в ринковій економіці необхідні виробничі запаси?
Теми для рефератів:
1. Сутність політичного ризику, урахування політичного ризику при розрахунку
стратегічних показників розвитку фірми.
2. Зниження ризику при розробленні товарної стратегії фірми.
3. Зниження ризику при розробленні стратегії фірми на ринку ресурсів
Література (1; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 14; 19)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9
Тема 11: Вартість, час та ризик
Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання здобувачів
вищої освіти при вивченні сутності поняття вартості та часу, напрямків дії моделі
рівноваги ринку капіталів.
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу
Методичні вказівки:
При вивченні теми слід пам’ятати, що що техніка обчислення майбутньої
вартості спирається на методи розрахунку складного відсотка. Механізм
нарощування грошей по складних відсотках називається також капіталізацією
відсотка.
В обчисленнях важливу роль відіграє встановлення науково обґрунтованої
норми (ставки) дисконту, під якою розуміють норму доходу на альтернативні та
доступні на ринку інвестиційні можливості з приблизно таким же рівнем ризику.
Це та норма віддачі на вкладений капітал, яка може стимулювати інвесторів до
здійснення відповідних внесків.
Міні-лексикон:
Вартість; час; капітал; активи; прибуток; цінні папери; норма відсотка;
інфляція; ставка доходу; ліквідність; індекс прибутковості.
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План проведення заняття:
І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і
навичок здобувачів вищої освіти по темі практичного заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної
проблеми та її обговорення за участю здобувачів вищої освіти, розв'язування
питань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних тестових
завдань.
Навчальні питання:
1. Вартість і час.
2. Модель рівноваги ринку капіталів (САРМ).
3. Вплив ризику та інфляції на величину норми відсотка (дисконту).
Питання цільових виступів студентів
1. Чому при визначенні грошових потоків менеджери приділяють велику увагу
співвідношенню "гроші-час"?
2. Що розуміють під поняттям "норма дисконту"?
3. Яка залежність ставки дисконту та ступеню ризику?
4. У чому суть моделі рівноваги ринку капіталів (САРМ)?
5. В чому полягає різниця між реальною та номінальною нормою відсотка?
6. Як впливає ризик та інфляція на величину сподіваної норми відсотка?
7. Які методи використовуються для оцінювання інвестиційних проектів з
урахуванням ризику?
Теми для рефератів:
1. Сутність політичного ризику, урахування політичного ризику при розрахунку
стратегічних показників розвитку фірми.
2. Сутність підприємницького ризику.
3. Сутність соціального ризику, урахування соціального ризику в плануванні
діяльності фірми.
Література (1; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 14; 19)
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10
Тема: Контрольна робота
Навчальна мета заняття: перевірити знання здобувачів вищої освіти по
результатам вивчення тем 1-11
Кількість годин - 2 години.
Місце проведення – аудиторія коледжу.
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План проведення заняття:
І. Проведення контрольної роботи
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: тестові та практичні завдання
наведені у комплекті навчально-методичного забезпечення «Контрольні роботи»
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок
практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті
Основна література:
1.
Азаренкова Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та
прикладах) : навч. посібник / Г. М. Азаренкова. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 240
с.
2.
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути
снижения: учеб. пособ. – [4-е изд., перераб. и доп.] / Гранатуров В.М. – М.:
Издательство «Дело и сервис», 2016. – 288 с.
3.
Даниленко А. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української
економіки у 2011-2012 роках / А.Даниленко, В. Домрачев // Вісник НБУ, травень 2011.
– С. 10 – 15
4.
Донець Л. І., Шепеленко О. В., Баранцева С. М., Сергєєва О. В., Веремейчик О.
Ф. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Навч. посіб. / За заг.
ред. Донець Л. І. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
5.
Попова О.Л. Навчально-методичні рекомендації для самостійного вивчення
дисципліни «Управління ризиками в інноваційній діяльності». – К. НУБіП України,
2015. – 44 с.\
6.
Ризик-менеджмент у фінансовій сфері: навч. посібник / МОН України,
Уманський ДПУ імені Павла Тичини; уклад. М.А. Слатвінський. Умань: Візаві, 2017.
395 с.
7. Чорноморченко Н. В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків :
навч.-метод. посібник для сам. вивчення дисц. / Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н.
С. Приймак. – Львiв : Магнолiя-2006, 2010. – 260 с.
8. Допоміжна література:
9.
Ковальчук Н.П. Економічні ризики: класифікація, принципи і способи
оцінювання / Н.П. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. - №10 (124). – 2011. –
С. 31-37.
10. Маховикова Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум / Г.А.
Маховикова, Т.Г. Касьяненко. – М.: Юрай, 2013. – 416.
11. Машина Н.І. ”Економічний ризик і методи його вимірювання ”: Навчальний
посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.
12. Мостенська Т. Л. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським
ризиком підприємства / Т. Л. Мостенська, Н. С. Скопенко / Вісник Запорізького
національного університету. – 2010. – № 3 (7). – С. 72– 79.
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13. Правдюк Н.Л. Довгострокове іпотечне кредитування в аграрній сфері економіки:
можливості та ризики // Економіка АПК. – 2011. - № 11. - С.51-56.
14.
Резнікова О.О. Проблеми стійкості України до глобальних ризиків: економічний
аспект / О.О. Резнікова // Стратегічні пріоритети, №1(26). – 2013. – С. 61-65.
15.
Феленчак Ю.Б. Історичні аспекти формування ризику як категорії суспільних
досліджень / Ю.Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки. - №1. – 2012. – С. 48-52.
16. Шепеленко О.В. Управління підприємницькими ризиками суб’єкта
господарювання/ О.В.Шепеленко // Економічні науки: Вісник ДонНУЕТ. – 2011. - №
4(52), с. 189-199.
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