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Вступ 

 

В умовах економічної нестабільності, яка характерна для ринкового 

середовища, постійно виникає потреба у швидкому прийнятті науково 

обґрунтованих рішень щодо зниження ризикованості діяльності суб'єктів 

господарювання. У даному контексті вагомим чинником формування ба-

зису таких рішень є серйозна фахова підготовка спеціалістів та керівни-

ків підприємств з урахуванням сучасної практики господарювання. На-

вчальна дисципліна "Теорія економічного ризику" є навчальною дисцип-

ліною для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою 

бакалавра "Економічна кібернетика". 

Методологія і методика, що використовуються в навчальній дисци-

пліні, базуються на роботах вітчизняних і закордонних учених з питань 

загальної теорії управління фірмою, теорії прийняття рішень, концепціях 

сучасної ризикології. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

лекційних занять та у ході виконання практичних та семінарських завдань. 

Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має 

самостійна й індивідуальна робота студентів.  

Навчальна дисципліна "Теорія економічного ризику" є вибірковою на-

вчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підго-

товки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030502 

"Економічна кібернетика" денної форми навчання. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

0305 "Економіка 

та підприємництво" 

Тип навчальної дисципліни 

за вибором 

Змістових модулів – 2  
Напрям підготовки 

6.030502 

"Економічна 

кібернетика" 

Рік підготовки 

3-й 

Загальна кількість годин – 

90 

Семестр 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

14 год 

Практичні, семінарські 

22 год 

Самостійна робота 

54 год 

Вид контролю 

диференційований залік 

 

Співвідношення аудиторної та самостійної роботи складає 67%. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни "Теорія економічного ризику" є при-

дбання майбутніми фахівцями-економістами знань у сфері сучасної еко-

номічної ризикології, прийняття рішень, і на основі набутої систематизо-

ваної інформації формування комплексної системи знань і практичних 

навичок щодо обґрунтування рішень із різним ступенем невизначеності 

та ризику. 
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Наукову основу дисципліни складають методи і моделі прийняття 

рішень, математичний апарат, сучасні концепції, які визначають різні під-

ходи до оцінки ризиків у процесі прийняття рішень. 

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, семінар-

ські та практичні заняття, самостійна робота студента. 

Основне завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб, ви-

ходячи з теоретичних положень прийняття рішень та ризикології й уза-

гальнення практичного досвіду, розкрити зміст проведення роботи у сфері 

обґрунтування рішень з урахуванням ризику підприємства в сучасних 

умовах. 

Предметом навчальної дисципліни є: відносини та зв'язки елементів 

рішень, що виникають у процесі проектування; освоєння, виготовлення 

та реалізація продукції на підприємстві; наукові концепції; відповідні під-

ходи та інструментарій ризикології; методологія щодо розробки та прий-

няття раціональних рішень. 

Об'єктом навчальної дисципліни є економічна система (підприєм-

ство, фірма) та процеси, що відбивають різні аспекти прийняття рішень 

в умовах ризику.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

основні поняття й категорії оцінки підприємницьких ризиків; 

основні принципи й підходи до обґрунтування рішень в умовах неви-

значеності та ризику; 

методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких 

ризиків; 

теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання під-

приємницьких ризиків; 

вміти: 

обґрунтовувати вибір оптимального рішення в умовах невизначено-

сті та ризику; 

аналізувати ефективність інвестиційних та фінансових рішень; 

здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, викорис-

товуючи сучасні економіко-математичні моделі; 

визначати напрями та методи регулювання ризиків на підприємстві. 

Компетентності, які формуються навчальною дисципліною, надані 

в табл. 2.1. 



6 

Таблиця 2.1 

 

Професійні компетентності, які отримуються студентами після 

вивчення навчальної дисципліни 

 

Код 

компетентності 

Зміст 

компетентностей 

Уміння студента щодо даної компетентності 

Складові компетентності 

ТЕР* 1 1.1. Здатність щодо 

проведення аналі-

зу поставлених про-

блем 

1.1.1. Визначати чинники, що впливають на рі-

шення, яке приймається. 

1.1.2. Прогнозувати найімовірніший перебіг про-

цесів на перспективу та аналізувати й оціню-

вати можливі наслідки зміни явища 

ТЕР 2 2.1. Здатність упро-

ваджувати сучасні 

методи прийняття 

рішень і оцінки ри-

зику 

2.1.1. Володіти методами прогнозування. 

2.1.2. Володіти методиками визначення ступе-

ня та наслідків ризикових ситуацій. 

2.1.3. Володіти методами оцінки інтенсивності 

ризику. 

2.1.4. Володіти методами оцінки стохастичних 

явищ. 

2.1.5. Володіти методами прийняття рішень 

ТЕР 3 3.1. Здатність пере-

віряти ефективність 

прийнятих рішень 

3.1.1. Готувати інформацію, вибирати метод оці-

нювання, здійснювати розрахунки параметрів 

та перевіряти на відповідність плановим за-

вданням. 

3.1.2. Використовувати відповідні критерії для 

аналізу рівня достовірності прогнозних оцінок 

 

* ТЕР – "Теорія економічного ризику" 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Ризики та загальні підходи до їх вимірювання 

 

Тема 1. Ризики та їх вплив на прийняття рішень 

1.1. Характеристика ризику як економічної категорії. 

1.2. Класифікація ризиків. 

1.3. Прийняття господарських рішень у конфліктних ситуаціях. 
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Література: [3, с. 233–267]; [9, с. 107–151]; [4, с. 350–378]; [5, с. 69–82]; 

[6, с. 483–505]. 

 

Тема 2. Загальні методи вимірювання ризику 

2.1. Класифікація методів вимірювання ризику. 

2.2. Статистичний метод вимірювання ризику. 

2.3. Метод аналізу доцільності витрат. 

2.4. Аналітичний метод. 

2.5. Метод аналогів.  

 

Література: [3, с. 235–238]; [5, с. 248–272]; [6, с. 483–505]. 

 

Змістовий модуль 2 

Фінансові та проектні ризики та управління ними 

 

Тема 3. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень 

3.1. Проектний ризик та прийняття господарських рішень. 

3.2. Прийняття фінансових рішень за умов ризику. 

 

Література: [3, с. 310–323]; [9, с. 341–389]; [4, с. 484–492]; [5, с. 281–

291]; [6, с. 528–538]. 

 

Тема 4. Управління ризиком 

4.1. Особливості управління ризиками господарської діяльності. 

4.2. Напрями та методи регулювання ступеня ризику. 

 

Література: [1, с. 71–91; 211–228]; [4, с. 335–340]; [5, с. 251–254]; 

[6, с. 397–460]. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент має 

бути ознайомлений як з робочою програмою навчальної дисципліни і фор-

мами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного 
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з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю та методикою 

оцінювання сформованих професійних компетентностей. 

Тематичний план дисципліни наведено в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Ризики та загальні підходи до їх вимірювання 

Тема 1. Ризики та їх вплив на прий-

няття господарських рішень 
4 2 2 14 

Тема 2. Загальні методи вимірю-

вання ризику 
4 – 6 12 

Змістовий модуль 2. Фінансові та проектні ризики та управління ними 

Тема 3. Обґрунтування інвестицій-

них та фінансових рішень 
4 – 8 16 

Тема 4. Управління ризиком 2 2 2 12 

Усього 14 4 18 54 

 

 

5. Теми та плани семінарських занять 

 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викладач 

організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти 

готують тези виступів. На кожному семінарському занятті викладач оцінює 

підготовлені студентами доповіді та презентації з окреслених питань (табл. 5.1), 

їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати і відстоювати свою 

позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття виставляються 

у відповідний журнал. Отримані студентом бали за окремі семінарські занят-

тя враховуються в процесі накопичення підсумкових балів з даної навчальної 

дисципліни. 
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Таблиця 5.1 

 

Плани семінарських занять 

 

Назва теми Програмні питання 
Кількість 

годин 

Літера-

тура 

Тема 1. Ризи-

ки та їх вплив 

на прийняття 

господарських 

рішень 

Семінарське заняття за темою 

"Невизначеність як першопричина ризику 

підприємницької діяльності" 

1. Сутність і види невизначеності. 

2. Невизначеність як джерело виникнення під-

приємницьких ризиків. 

3. Критерії прийняття рішень в умовах неви-

значеності. 

4. Теорія корисності в системі процесів прий-

няття рішень. 

Підбиття підсумків та обговорення дис-

кусійних питань 

2 

[1; 2; 4; 

5; 21; 23] 

Тема 4. Управ-

ління ризиком 

Семінарське заняття за темою 

"Засоби та методи зниження ступеня ризику" 

1. Особливості страхування підприємницьких 

ризиків. 

2. Методи зниження банківського та валютного 

ризиків. 

3. Страхування цінних паперів та операцій 

з ними. 

4. Хеджування фінансових ризиків. 

Підбиття підсумків та обговорення дис-

кусійних питань 

2 

[1; 2; 4; 

5; 21; 23] 

Усього годин 4  

 

 

6. Теми практичних занять 
 

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних поло-

жень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульо-

ваних завдань.  

Проведення практичних занять ґрунтується на: попередньо підго-

товленому методичному матеріалі; запитаннях для виявлення ступеня 
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оволодіння студентами необхідних теоретичних положень; наборі завдань 

різного рівня складності для розв'язування їх студентами на занятті. 

Практичне заняття (табл. 6.1) включає проведення попереднього 

контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань 

з їх обговоренням, контрольних завдань, їх перевірку й оцінювання. 

 

Таблиця 6.1 

 

Перелік тем практичних занять 

 

Теми практичних занять 
Кількість 

годин 
Література 

Змістовий модуль 1. Ризики та загальні підходи до їх вимірювання 

Практичне заняття 1. Критерії прийняття господарських 

рішень у конфліктних ситуаціях 
2 [1; 4; 5] 

Практичне заняття 2. Оцінка ризику проекту за допомогою 

статистичного методу 
2 [2; 4; 5; 11] 

Практичне заняття 3. Визначення та аналіз ризику діяльно-

сті підприємства на підставі методу аналізу доцільності витрат 
4 [1; 5; 11] 

Практичне заняття 4. Визначення ризику на підставі мето-

ду аналогів 
4 [2; 4; 5; 11] 

Змістовий модуль 2. Фінансові та проектні ризики та управління ними 

Практичне заняття 5. Прийняття інвестиційних рішень в умо-

вах проектного ризику 
4 [1; 5; 11] 

Практичне заняття 6. Оцінка фінансового ризику прийняття 

господарських рішень 
2 [1; 2; 4] 

Разом 18  

 

6.1. Приклади типових практичних завдань 

 

Практичне заняття 2. Оцінка ризику проекту за допомогою ста-

тистичного методу 

Підприємство, що обслуговує перевезення пасажирів до Німеччини 

автобусами класу люкс, розраховувало отримати в 2015 році прибуток 

у розмірі 425 тис. грн, але у зв'язку з введенням більш жорсткого митного 

режиму та правил видачі шенгенських віз, кількість пасажирів скоротилася. 

При цьому втрати підприємства склали 97 тис. грн. Розрахувати коефіці-

єнт ризику та надати оцінку отриманому значенню. 
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Практичне заняття 3. Визначення та аналіз ризику діяльності 

підприємства на підставі методу аналізу доцільності витрат 

За даними балансу підприємства ТОВ "Фенікс" (табл. 6.2) з викори-

станням методу доцільності витрат визначити область фінансового стану. 

 

Таблиця 6.2 

 

Дані балансу ТОВ "Фенікс" 

 

№ Показник 
На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 
Зміни 

1 Джерела власних коштів за винятком іммо-

білізації 
701 425 711 979 +10 554 

2 Основні кошти й вкладення 550 175 552 509 +2 334 

4 Довго- і середньострокові позикові кошти 14 930 13 810 -1 120 

6 Короткострокові кредити й позикові кошти 120 421 98 711 -21 710 

8 Загальна величина запасів і витрат 204 720 210 117 +5 297 

 

 

7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчаль-

ного процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом само-

стійно під методичним керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та фор-

мування у студентів загальних і професійних компетентностей, які віді-

грають суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня ква-

ліфікації. 

У ході самостійної роботи студент має перетворитися на активного 

учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволо-

діння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в ін-

формаційному просторі, нести індивідуальну відповідальність за якість 

власної професійної підготовки. СРС включає: опрацювання лекційного 

матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основ-

них термінів та понять за темами дисципліни; підготовку до практичних, 

семінарських, занять; підготовку до виступу на семінарських заняттях; 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; виконання 
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індивідуальних завдань (вирішення розрахункових індивідуальних та ком-

плексних завдань) за вивченою темою; написання есе за заданою про-

блематикою; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд наукової публікації; кон-

трольну перевірку студентами особистих знань за запитаннями для са-

модіагностики; підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного 

контролю; підготовку до модульного контролю (колоквіуму); систематиза-

цію вивченого матеріалу з метою підготовки до семестрового екзамену.  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для за-

своєння теоретичних знань з навчальної дисципліни, наведені в табл. 7.1. 

 

Таблиця 7.1 

 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю  

 

Назва теми 
Зміст самостійної роботи 

студентів 

Кількість 

годин 

Форми 

контролю 

СРС 

Літера

тура 

Змістовий модуль 1. Ризики та загальні підходи до їх вимірювання 

Тема 1. Ризики та їх 

вплив на прийняття 

рішень 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до семінарського за-

няття, огляд теоретичного мате-

ріалу 

14 

Презентація 

результатів 

[21; 23; 

26; 27] 

Тема 2. Загальні 

методи вимірюван-

ня ризику 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного за-

няття, підготовка до контроль-

ної роботи 

12 

Письмова 

контрольна 

робота. 

Презентація 

результатів 

[21; 23; 

26; 27] 

Змістовий модуль 2. Фінансові та проектні ризики та управління ними 

Тема 3. Обґрунту-

вання інвестицій-

них та фінансових 

рішень 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного за-

няття, виконання лабораторної 

роботи 

16 

Презентація 

результатів 

[21; 23; 

26; 27] 

Тема 4. Управління 

ризиком 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного за-

няття, виконання лабораторної 

роботи 

12 

Письмова 

контрольна 

робота. 

Презентація 

результатів 

[21; 23; 

26; 27] 

Усього 54   
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7.1. Перелік питань для самостійного опрацювання 

 

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною 

спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань 

державного регулювання економіки, статистичними матеріалами. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Підготовка до практичних та лабораторних занять, тестування. 

3. Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни. 

4. Опрацювання та вивчення рекомендованої літератури. 

5. Контрольна перевірка кожним слухачем особистих знань за запи-

таннями для самоконтролю. 

Перелік питань для самостійного опрацювання подано в табл. 7.2. 

 

Таблиця 7.2 

 

Перелік питань для самостійного опрацювання 

 

Назва теми 
Питання для самостійного опрацювання 

(за модулями та темами) 

Рекомендована 

література 

1 2 3 

Змістовий модуль 1. Ризики та загальні підходи до їх вимірювання 

Тема 1. Ризики та їх 

вплив на прийняття 

рішень 

1. Основні етапи розвитку західної теорії ризику. 

2. Сутність і причини виникнення галузевих ри-

зиків. Приклади проявів галузевих ризиків. 

3. Ризики економічної діяльності в окремій країні 

(ризики країни). 

4. Порівняльна оцінка варіантів рішень з ураху-

ванням ризиків 

[21; 23; 26; 27] 

Тема 2. Загальні ме-

тоди вимірювання 

ризику 

1. Застосування інформаційних систем (пакетів 

прикладних програм) під час проведення кіль-

кісного аналізу підприємницьких ризиків. 

2. Оцінювання ймовірних втрат у процесі здій-

снення підприємницької діяльності. 

3. Системи вимірювання ринкових ризиків: сут-

ність і межі застосування 

[21; 23; 26; 27] 
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Закінчення табл. 7.2 

 

1 2 3 

Змістовий модуль 2. Фінансові та проектні ризики та управління ними 

Тема 3. Обґрунту-

вання інвестицій-

них та фінансових 

рішень 

1. Чинники ризику, що враховуються під час оці-

нювання коефіцієнта . 

2. Метод кумулятивної побудови ставки дисконту. 

3. Використання теорії опціонів для оцінюван-

ня ризикових інвестицій. 

4. Урахування ризиків країни під час оціню-

вання інвестиційних проектів 

[21; 23; 26; 27] 

Тема 4. Управління 

ризиком 

1. Формування комплексної системи ризик-ме-

неджменту на підприємствах. 

2. Сутність несистемних (унікальних) ризиків 

та можливості зведення їх до мінімуму. 

3. Особливості страхування підприємницьких 

ризиків. 

4. Оцінювання ефективності системи ризик-ме-

неджменту 

[21; 23; 26; 27] 

 

7.2. Контрольні запитання для самодіагностики 

 

Тема 1. Ризики та їх вплив на прийняття рішень 

1. Основні наукові погляди розуміння категорії ризику. 

2. Сутність ризику як економічної категорії.  

3. Взаємозв'язок ризику і прибутку.  

4. Основні джерела та чинники підприємницького ризику. 

5. Основні ризики зовнішньоекономічної діяльності та причини їхнього 

виникнення.  

6. Умови оптимальності альтернатив за різними критеріями прий-

няття рішень в умовах ризиків.  

7. Змішана стратегія та умови її застосування. 

Література: [3, с. 233–267]; [9, с. 107–151]; [4, с. 350–378]; [5, с. 69–82]. 

 

Тема 2. Загальні методи вимірювання ризику 

1. Розкрити сутність кількісних та якісних методів вимірювання ризиків. 

2. Фактори, покладені в основу розмежування основних зон ризику. 

3. Показники кількісного вимірювання ризику. 
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4. Алгоритм побудови кривої ризику. Методи оцінювання ризиків під 

час побудови кривої ризику. 

5. Основні переваги та недоліки методів кількісної оцінки ризиків. 

6. Які методи є найефективнішими для оцінювання ризику інвести-

ційних проектів? Чому? 

Література: [3, с. 235–238]; [5, с. 248–272]; [6, с. 83–105]. 

 

Тема 3. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень 

1. Критерії обґрунтування інвестиційного проекту. 

2. Способи визначення критерію NPV з урахуванням ризику. 

3. Методи обґрунтування ставки дисконтування з урахуванням ризику.  

4. Сутність моделі визначення ціни капітальних активів САРМ.  

5. Основні положення теорії оптимального портфеля. 

6. Принципи Г. Марковіца і Р. Тобіна постановки завдань формування 

оптимальних портфелів цінних паперів. 

7.  Особливості формування оптимального портфеля з обмеженої 

кількості цінних паперів. 

Література: [3, с. 310–323]; [9, с. 341–389]; [4, с. 484–492]; [5, с. 281–

291]; [6, с. 528–538]. 

 

Тема 4. Управління ризиком 

1. Сутність ризик-менеджменту як системи.  

2. Основні функції керованої та керуючої підсистем ризик-менеджменту. 

3. Основні цілі діяльності відділу з ризик-менеджменту. 

4. Основні етапи управління ризиком.  

5. Напрями та відповідні методи впливу на ступінь ризику, які викори-

стовуються в практиці ризик-менеджменту. 

Література: [1, с. 71–91, 211–228]; [4, с. 335–340]; [5, с. 251–254]; 

[6, с. 397–460]. 

 

 

8. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком ін-

дивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, кон-

сультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та за-

хисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо. 
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Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: 

консультації, індивідуальні (запитання – відповідь), групові (розгляд 

типових прикладів-ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу: 

консультації індивідуальні та групові; 

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

індивідуальне здавання виконаних робіт. 

 

 

9. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування таких на-

вчальних технологій, як: проблемні лекції, семінари-дискусії та презента-

ції (табл. 9.1). 

 

Таблиця 9.1 

 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання  

за темами навчальної дисципліни 

 

Методики активізації процесу навчання 
Практичне застосування 

навчальних технологій 

1 2 

Проблемні лекції направлено на розвиток логічного мис-

лення студентів, коло питань теми обмежується двома-

трьома ключовими моментами, використовується досвід 

закордонних навчальних закладів з роздачею студентам 

під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням го-

ловних висновків з питань, що розглядаються. Під час чи-

тання лекцій студентам даються питання для самостійного 

розмірковування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи 

відповідей студентів 

Проблемна лекція з пи-

тання "Проблеми сучас-

ного етапу розвитку ризи-

кології" (у межах лекції 1) 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і погля-

дами учасників з приводу даної теми, а також розвивають 

мислення, допомагають формувати погляди і переконання, 

виробляють уміння формулювати думки й висловлювати 

їх, учать оцінювати пропозиції інших людей, критично під-

ходити до власних поглядів 

Проблемні повідомлення 

та дискусії на тему: 

"Ризик-менеджмент" 
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Закінчення табл. 9.1 

 

1 2 

Презентації – виступи перед аудиторією, які використо-

вуються для подання певних досягнень, результатів ро-

боти групи, звіту про виконання індивідуальних завдань 

та семінарів 

Презентація студентами 

рефератів до семінар-

ських занять за темами 

1 та 4  

 

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, 

але й високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у ви-

сокій мотивації студентів, закріпленні теоретичних знань на практиці, під-

вищенні самосвідомості студентів, формуванні здатності приймати само-

стійні рішення, формуванні здатності до ухвалення колективних рішень, 

формуванні здатності до соціальної інтеграції, набутті навичок вирішення 

конфліктів, розвитку здатності до знаходження компромісів. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 

проблемного навчання студентів. Вони передбачають поряд із розглядом 

основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних 

питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені в науці та мають 

актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру 

відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. 

Вони сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, 

прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками науко-

вого пошуку та вирішення проблемних ситуацій. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учас-

ників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди та переконання, виробляють уміння формулювати 

думки та висловлювати їх. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

подання певних досягнень, результатів роботи групи звіту про виконання 

індивідуальних завдань, проектних робіт. Презентації можуть бути як ін-

дивідуальними, наприклад виступ одного слухача, так і колективними, 

тобто виступи двох та більше слухачів. 

Банки візуального супроводу сприяють активізації процесу на-

вчання за темами навчальної дисципліни за допомогою наочності. 
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10. Методи контролю 

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лек-

ційні, практичні та семінарські заняття, а також самостійну роботу і вико-

нання індивідуальних завдань. 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль. 

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в таких формах: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних та семінарських 

занять.  

2. Проведення проміжного тестування. 

3. Проведення поточного модульного контролю. 

4. Проведення підсумкового контролю. 

Оцінювання знань студента під час практичних та семінарських за-

нять має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є: 

а) систематичність, активність та результативність роботи протягом 

семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідуван-

ня занять; 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання; 

в) рівень виконання модульних завдань. 

Оцінювання проводиться за такими критеріями: 

1)  розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що роз-

глядаються; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

3)  ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучас-

ною літературою з питань, що розглядаються; 

4) уміння поєднувати теорію з практикою у ході розгляду виробни-

чих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків під час виконання 

завдань, винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесе-

них на розгляд в аудиторії; 

5)  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах 

і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійс-

нювати узагальнення інформації та робити висновки. 

Максимальна оцінка ставиться за умови відповідності виконано-

го завдання студента або його усної відповіді всім п'яти зазначеним 
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критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує оцінку на відповідну 

кількість балів. 

Під час оцінювання практичних завдань увага також приділяється 

якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу 

(згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде 

виконана, то оцінка буде знижена. 

Оцінка за практичну складову модульного контролю виставляється 

за результатами оцінювання знань студента під час практичних та семі-

нарських занять, виконання індивідуального завдання та проміжного тес-

тового контролю згідно з графіком навчального процесу. 

Лекційний модульний контроль здійснюється в письмовій формі (кон-

трольна робота), зміст якої містить питання всіх тем модуля. 

 

Зразок модульного завдання 

 

Варіант 1 

 

Теоретична частина 

1. Сутність господарських ризиків. Об'єкт і суб'єкт ризику. 

2. Статистичний метод вимірювання ризику. 

 

Практична частина 

Завдання 1. Компанія з виробництва корму для кішок "Meow" ба-

жає впровадити новий інвестиційний проект. Для вибору з наявних варіан-

тів необхідно обґрунтувати ставку дисконтування (норму прибутковості). 

Первинні вкладення капіталу в проект складаються з двох частин: 60 % 

фінансується за рахунок позики банку з річною ставкою 13 %, решта – 

за рахунок інвесторів шляхом купівлі звичайних акцій. Рівень систематич-

ного ризику проекту – 1,2; безризикова ставка доходу – 12 %, середньо-

ринкова прибутковість – 17 %. Знайти ставку дисконтування (норму при-

бутковості). 

Завдання 2. Компанія "Meow" вибирає між 2-ма проектами інвестуван-

ня: А і В. Інвестування за проектом А здійснюється відразу на суму 80 тис., 

за проектом В гроші інвестуються в початковий момент часу на суму 40 тис., 

і через рік – на суму 30 тис . Надходження доходів з обох проектів почи-

нається через рік після закінчення інвестування і складає, відповідно, 30, 
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40 і 50 тис. (проект А) і 40, 40 і 40 тис. (проект В). Норма прибутковості 

вважається обґрунтованою в задачі 1. Для компанії вирішальним у виборі 

проекту інвестування є рентабельність. Визначити, який проект найбільш 

привабливий. 

Завдання 3. Інвестиційний портфель складається з акцій фірм А і В, 

які мають, відповідно, норму прибутку і міру ризику 15%m1  , 18%m2  , 

7%σ1  , 10%σ2  . Частка вкладень грошей в акції фірми А складає 0,7. 

Визначити норму прибутку і міру ризику всього портфеля, якщо відомо, 

що коефіцієнт кореляції цих двох видів акцій дорівнює 1. 

Завдання 4 (ситуаційне). Інвестиційна компанія виходить на фон-

довий ринок і бажає сформувати портфель з акцій таких компаній: ком-

панія з виробництва дитячих іграшок і компанія з виробництва колясок 

для дітей. Чи дозволить диверсифікація портфеля на основі акцій даних 

компаній знизити ризик? Якщо ні, то акціями яких компаній необхідно до-

повнити портфель з метою зниження ризику? 

 

Критерії оцінювання модульного завдання 

 

1 бал – зроблені непевні спроби відповісти на теоретичні питання; 

2 бали – наявні неправильні відповіді на теоретичні питання; 

3 бали – спроби відповісти на теоретичні питання та вирішити прак-

тичні завдання; 

4 бали – вирішення завдання містить лише формули розрахунків, 

що не відповідають ситуації, яка розглядається; 

5 балів – вирішення завдання містить лише формули розрахунків 

або деякі елементи з окремих тем дисципліни, що стосуються ситуації; 

6 балів – вирішення завдання містить формули розрахунків та по-

яснення до них, вирішення тільки розпочато; 

7 балів – завдання вирішено неправильно, але деякі розрахунки від-

повідають ситуації, що розглядається; 

8 балів – завдання вирішено з грубими помилками, що впливають 

на кінцевий результат, висновки носять поверховий характер, не усі фор-

мули пояснені; 

9 балів – завдання виконано правильно наполовину, наведена до-

цільність використання деякого статистичного інструментарію в аналізі 

запропонованої ситуації, висновки носять поверховий характер; 
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10 балів – завдання виконано правильно, якісно оформлено, наве-

дена доцільність використання того чи іншого статистичного інструмен-

тарію в аналізі запропонованої ситуації, але за результатами розрахунків 

зроблені не повні аналітичні висновки і мають місце три неточності у ро-

зрахунках; 

11 балів – завдання виконано в повному обсязі, якісно оформлено, 

наведена доцільність використання того чи іншого статистичного інстру-

ментарію в аналізі запропонованої ситуації, але за результатами розра-

хунків зроблені не повні аналітичні висновки і мають місце дві неточності 

у розрахунках; 

12 балів – завдання виконано в повному обсязі, якісно оформлено, 

наведена доцільність використання того чи іншого статистичного інстру-

ментарію в аналізі запропонованої ситуації, але за результатами розра-

хунків зроблені не повні аналітичні висновки і має місце одна неточність 

у розрахунках; 

13 балів – завдання виконано в повному обсязі, якісно оформлено, 

наведена доцільність використання того чи іншого статистичного інстру-

ментарію в аналізі запропонованої ситуації, але за результатами розра-

хунків зроблені не повні аналітичні висновки; 

14 балів – завдання виконано бездоганно, якісно оформлено, наве-

дена доцільність використання того чи іншого статистичного інструмен-

тарію в аналізі запропонованої ситуації, за результатами розрахунків 

зроблені аргументовані аналітичні висновки, але в одному із них допу-

щена неточність; 

15 балів – завдання виконано бездоганно, без жодної помилки, які-

сно оформлено, наведена доцільність використання того чи іншого ста-

тистичного інструментарію в аналізі запропонованої ситуації, за резуль-

татами розрахунків зроблені аргументовані аналітичні висновки та уза-

гальнення. 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетент-

ностей студентів денної форми навчання наведена в табл. 11.1.  
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Таблиця 11.1 

 

Система оцінювання рівня сформованості 

професійних компетентностей 
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Год. Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форми 

контролю  

Макс. 

бал 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Ризики та загальні підходи до їх вимірювання 
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1-4 

А
у
д

 

4 Лекція 
Тема 1. Ризики та їх вплив на прий-

няття господарських рішень 

Робота 

на лекції 
4 

2 
Семінарське 

заняття 

Семінарське заняття за темою: 

"Невизначеність як першопричина 

ризику підприємницької діяльності" 

Активна участь 

у семінарсько-

му занятті 

2 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття за темою: 

"Критерії прийняття господарських 

рішень у конфліктних ситуаціях" 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

2 

С
Р

С
 13,5 

Індивідуальне 

заняття 

Написання есе за темою семінар-

ського заняття 
Перевірка есе 2 

Підготовка 

до занять 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка ДЗ 2 Виконання практичних завдань що-

до розрахунку критеріїв прийняття 

рішень у конфліктних ситуаціях 

0,5 Тестування Тестування за темою 1 
Дистанційне 

тестування 
3 

З
д

а
тн

іс
ть
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о
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и

зн
а
ч
е
н
н
я
 р

и
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 з

а
га

л
ь
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и
м

и
 

м
е
то

д
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м

и
 

5-7 

А
у
д

 

4 Лекція 
Тема 2. Загальні методи вимірю-

вання ризику 

Робота 

на лекції 
4 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття за темою: 

"Оцінка ризику проекту за допомо-

гою статистичного методу" 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

2 

3 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття за темою: 

"Визначення та аналіз ризику діяль-

ності підприємства на підставі ме-

тоду аналізу доцільності витрат" 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

4 

1 
Контрольна 

робота 
Поточна контрольна робота 

Контрольна 

робота К1 
15 

С
Р

С
 

11,5 
Підготовка 

до занять 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою 
Перевірка ДЗ 6 
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Закінчення табл. 11.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  

  

Виконання практичних завдань що-

до оцінки ризику за допомогою ста-

тистичного методу та визначення 

ризику на підставі методу аналізу 

доцільності витрат 

  

Підготовка до контрольної роботи 

0,5 Тестування Тестування за темою 2 
Дистанційне 

тестування 
3 

Змістовий модуль 2. Фінансові та проектні ризики та управління ними 
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8-

11 

А
у
д

 

4 Лекція 
Тема 3. Обґрунтування інвестицій-

них та фінансових рішень 

Робота 

на лекції 
4 

4 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття за темою: 

"Визначення ризику на підставі ме-

тоду аналогів" 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

4 

4 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття за темою: 

"Прийняття інвестиційних рішень 

в умовах проектного ризику" 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

4 

С
Р

С
 15,5 

Підготовка 

до занять 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка ДЗ 8 Виконання практичних завдань що-

до використання методу аналогів 

та визначення проектного ризику 

0,5 Тестування Тестування за темою 3 
Дистанційне 

тестування 
3 
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12-

14 

А
у
д

 

2 Лекція Тема 4. Управління ризиком 
Робота 

на лекції 
2 

2 
Семінарське 

заняття 

Семінарське заняття за темою: 

"Засоби та методи зниження ступе-

ня ризику" 

Активна участь 

у семінарсько-

му занятті 

2 

1 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття за темою: 

"Оцінка фінансового ризику при 

прийнятті рішень" 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

2 

1 
Контрольна 

робота 
Поточна контрольна робота 

Контрольна 

робота К2 
15 

С
Р

С
 11,5 

Індивідуальне 

заняття 

Написання есе за темою семінар-

ського заняття 
Перевірка есе 2 

Підготовка 

до занять 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка ДЗ 2 Підготовка до контрольної роботи 

Виконання практичних завдань що-

до оцінки фінансового ризику 

0,5 Тестування Тестування за темою 4 
Дистанційне 

тестування 
3 
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Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 11.2. 

 

Таблиця 11.2 

 

Розподіл балів за темами 

 

Тема заняття 

л
е

кц
ії
 

п
р
а

кт
и

ки
 

Д
З

 

Е
с
е
 

Т
е
с
ти

 

К
Р

 

S 

Тема 1. Ризики та їх вплив на прийн-

яття господарських рішень 
4 4 2 2 3   15 

Тема 2. Загальні методи вимірювання 

ризику 
4 6 6   3 15 34 

Тема 3. Обґрунтування інвестиційних 

та фінансових рішень 
4 8 8   3   23 

Тема 4. Управління ризиком 2 4 2 2 3 15 28 

S 14 22 18 4 12 30 100 

 

Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент протя-

гом тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 11.3. 

Для отримання заліку з навчальної дисципліни студент має накопичити 

не менш за 60 балів. 

 

Таблиця 11.3 

 

Розподіл балів за тижнями 

 

Теми змістового модулю 

Л
е

кц
ій

н
і 
за

н
я
тт

я
 

П
р

а
кт

и
ч
н
і 
за

н
я
тт

я
 

Т
е
с
ту

в
а
н
н
я
 

С
а
м

о
с
ті

й
н
а
 р

о
б

о
та

 

(д
о

м
а

ш
н
і 
за

в
д

а
н
н
я
 

та
 е

с
е

) 

К
о

н
тр

о
л

ь
н
а

 р
о

б
о

та
 

У
с
ь
о
го

 

1 2 3 4 5 6 7 

З
м

іс
то

в
и

й
  

м
о

д
у
л

ь
 1

 

Тема 1 

1 тиждень 2 – – – – 2 

2 тиждень – – – – – 0 

3 тиждень 2 2 3 2 – 9 

4 тиждень – 2 – 2 – 4 
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Закінчення табл. 11.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Тема 2 

5 тиждень 2 2 – 2 – 6 

6 тиждень – 2 – 2 – 4 

7 тиждень 2 2 3 2 15 24 

З
м

іс
то

в
и

й
  

м
о

д
у
л

ь
 2

 Тема 3 

8 тиждень – 2 – 2 – 4 

9 тиждень 2 2 – 2 – 6 

10 тиждень – 2 – 2 – 4 

11 тиждень 2 2 3 2 – 9 

Тема 4 

12 тиждень – 2 – 2 – 4 

13 тиждень 2 2 3 2 15 24 

14 тиждень – – – – – 0 

Усього 14 22 12 22 30 100 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно 

до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчан-

ня студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця (табл. 11.4).  

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної доку-

ментації. 

 

Таблиця 11.4 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 
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Додатки 

Додаток А 

 

Таблиця А.1 

 

Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни  

"Теорія економічного ризику"  

за Національною рамкою кваліфікацій України 

 

Складові 

компетентності, 

яка формується 

в рамках теми 

Мінімальний досвід Знання Вміння Комунікації 
Автономність 

і відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 

Здатність визначати при-

чини та наслідки неви-

значеності та застосо-

вувати критерії прийнят-

тя рішень у конфлікт-

них ситуаціях 

Економічний ризик. 

Класифікація факторів 

ризику. 

Критерії прийняття рі-

шень у конфліктних си-

туаціях 

Знання типів економіч-

ного ризику, факторів 

невизначеності, крите-

ріїв прийняття рішень 

у конфліктних ситуаціях 

Правильно визначати 

фактори ризику. 

Застосовувати статис-

тичні критерії прийнят-

тя рішень в умовах неви-

значеності 

Правильно формувати 

та висловлювати об-

ґрунтування щодо фак-

торів ризику 

Самостійне обґрунтуван-

ня факторів ризику та ін-

терпретація результатів 

отриманих розрахунків 

Тема 2. Загальні методи вимірювання ризику 

Здатність до визначен-

ня ризику загальними 

методами 

Кількісні методи вимі-

рювання ризику 

Знання загальних мето-

дів вимірювання ризику, 

статистичного методу 

вимірювання ризику, ме-

тоду аналізу доцільно-

сті витрат 

Застосовувати кількісні 

методи вимірювання 

економічного ризику 

Правильно обирати та об-

ґрунтовувати метод оцін-

ки рівня економічного 

ризику 

Здатність приймати рі-

шення на основі інтер-

претації результатів кіль-

кісної оцінки рівня еко-

номічного ризику 



 

3
0

 

Закінчення додатка А 

 

Закінчення табл. А.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень 

Здатність до визначен-

ня ризику інвестиційних 

і фінансових рішень 

Метод аналогів. 

Оцінка ризиків інвести-

ційних рішень 

Знання методу анало-

гів, методу прийняття 

рішень в умовах про-

ектного ризику 

Застосовувати метод 

аналогів та аналітичний 

метод оцінки проектного 

ризику 

Проводити групове об-

говорення для визна-

чення аналогів 

Приймати рішення що-

до ризику в аналогіч-

них проектах, обирати 

проект з прийнятним рів-

нем ризику 

Тема 4. Управління ризиком 

Здатність визначати оп-

тимальні заходи щодо 

управління економічним 

ризиком 

Класифікація та зміст 

основних методів управ-

ління економічним ри-

зиком 

Знання особливостей 

застосування засобів 

та методів зниження сту-

пеня ризику, інструмен-

тарію оцінки фінансо-

вого ризику 

Визначати найбільш до-

цільний метод управ-

ління ризиком в кон-

кретній ситуації 

Проводити організоване 

обговорення та обґрун-

тування вибору мето-

дів зниження ризику 

Здатність вірно визна-

чати переваги конкрет-

них методів зниження 

ризику в залежності від 

ситуації, що склалась 
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