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ВСТУП 

 

Загальновідомо, що підприємству належить  головна роль в 
економічному житті  країни, і державні структури  перш за все 
мають створити належні умови для його функціонування. 
Трансформація економіки в господарський механізм  ринкового 
типу  потребує  якісно  нового підходу до  розв’язання  економічних  
і організаційних питань господарської діяльності підприємств усіх 
форм власності і господарювання. В успішній діяльності  
підприємства  дуже багато залежить від нього самого. Вибір 
технологій, методів аналізу, прогнозування, оптимізації та 
економічного обґрунтування  господарських рішень визначає 
економіст або інвестор. Це зумовлює необхідність озброєння 
фахівців з економіки  новітніми  методами оцінки та аналізу 
економіки підприємства, адаптованими до вимог ринкових 
відносин,  сучасними методологією і методикою прийняття  рішень 
з управління виробництвом. 

Процес прийняття господарських рішень тісно пов'язаний із 
ситуаціями невизначеності, а отже, і з ризиком. Чим вища 
обґрунтованість  і якість рішень у підприємницькій діяльності, тим 

менший  економічний ризик.  Сучасний  фахівець з економіки, 
передбачаючи потік майбутніх можливих змін, створює таке поле 
інновацій, яке повинне забезпечити стійкість підприємства як 
соціально-економічної системи. 
Приєднання України до Болонського процесу передбачає 

впровадження  Європейської Кредитно-Трансферної Системи 
(ECTS), метою  якого є підвищення якості вищої освіти, 
компетентності  фахівців і забезпечення на цій основі 
конкурентоспроможності випускників та престижу української 
вищої освіти в європейському та світовому освітньому та 
науковому просторі. 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

      Навчальна дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і 
оцінювання ризиків» має сформувати ряд загальних 
(універсальних, ключових) компетенцій,  які повинен 
демонструвати бакалавр з економіки підприємства, а саме: 
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системність мислення,  здатність до вирішення проблем, 

спроможність приймати обґрунтовані рішення в умовах 
невизначеності та ризику. 
Мета  навчальної дисципліни  -  ознайомити студентів з 

технологією прийняття рішень, основами сучасної економічної 
ризикології та на основі набутої систематизованої інформації 
сформувати комплексну систему знань і   практичних навичок щодо 
обґрунтування господарських рішень з різним ступенем 

невизначеності та ризику. 
Важливим завданням навчальної дисципліни є засвоєння 

основних принципів обґрунтування різних видів господарських 
рішень, методичних підходів щодо  аналізу ризику та управління 
ним. 

Вивчивши дисципліну студенти повинні знати основні поняття  
та категорії обґрунтування господарських рішень та оцінювання 
підприємницьких ризиків; системну методологію та  технологію 

обґрунтування господарських рішень; основні принципи й підходи 
до обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та 
ризику; методичні основи якісного та кількісного аналізу 
підприємницьких  ризиків; теоретичні  аспекти ризик-менеджменту 
та напрями регулювання підприємницьких ризиків. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

      Європейська кредитно-трансферна система передбачає певну 
трансформацію методології процесу навчання студентів, яка 
пов’язана з усе більшим поширенням індивідуально-
диференційованої та особистісно-орієнтованої форми організації 
навчального процесу. Це обумовлює зміщення акцентів в сторону 
самостійної роботи студентів.  Самостійна робота є основним 

засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час поза 
аудиторними заняттями.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять та 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 
для денної форми навчання - 42% до 58%; 

для заочної форми навчання – 11 % до 89 %. 
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     Під час самостійної роботи студенти поглиблюють отримані 
знання шляхом опрацювання відповідних джерел: законодавчих та 
інструктивних матеріалів, підручників, навчальних посібників, 
наукових монографій, періодичних видань та конспекту лекцій; 
готуються до практичних занять, контрольних робіт (модулів).  
 

Теми  та питання для самостійної роботи студентів 

  

№ 

з/
п 

Назва теми 

Зміст (основні 
питання)  самостійної 

роботи 

Кіль- 
кість 
годин 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Господарська 
діяльність підприємства 

Характеристика складових 
економічної  діяльності 
підприємства 

1 

 

 

2. Тема 2. Господарські 
рішення у підпри-

ємницькій діяльності 

Способи формалізації 
господарських рішень. 
Фактори, що впливають 
на ефективність господар- 
ського рішення 

1 

 

 

 

3. Тема 3. Теоретико-мето- 
дичні основи прийняття 
господарських рішень 

Підходи в прийнятті 
рішень різними школами 
управління 

1 

 

 

4. Тема 4. Планування і 
прогнозування 
господарських рішень 

Методи прогнозування з 
вузькою предметною 

областю: метод експерт- 
них оцінок, метод основ- 
них індикаторів, метод 
сценаріїв, метод аналізу і 
прогнозування тимчасо- 
вих рядів, казуальні (при 

чинно-наслідкові) методи 

1 

 

 

 

5. Тема 5. Економічне об- 
ґрунтування рішень, по- 
в’язаних з операційною 

діяльністю підприємства 

Модель економічного 
обґрунтування розміру 
замовлення - EOQ 

1 

6. Тема 6. Аналіз господар 
ських рішень та оціню- 

вання їхнього впливу на 
ефективність діяльності 
підприємства 

Матричні методи в аналізі 
господарських рішень 

1 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 

7. Тема 7. Прийняття 
господарських рішень в 
умовах невизначеності та 
ризику 

Історія наукових дослід- 
жень (гносеологія) в 
галузі економічного 
ризику 

1 

8. Тема 8. Ризики у підпри- 

ємницькій діяльності 
Елементи теорії 
статистичних рішень 

1 

9. Тема  9. Оцінювання 
підприємницьких ризиків 

Втрати у виробничому, 
комерційному і фінансо 
вому підприємництві 

1 

10

. 

Тема 10. Економічне 
обґрунтування рішень, 
пов’язаних з інвестицій- 
ною діяльністю 

підприємства 

Обґрунтування необхідно- 
го обсягу реальних 
(виробничих) інвестицій 

1 

11

. 

Тема 11. Економічне 
обґрунтування рішень, 
пов’язаних з фінансо-вою 

діяльністю підприємства 

Сутнісна характеристика 
фінансового ризику 

1 

12

. 

Тема 12. Основи ризик-
менеджменту 

Порівняльна оцінка ефек- 
тивності страхування і 
самострахування (Метод 
Хаустона) 

1 

 Усього  12 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВІТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Звіт про самостійну роботу складається у вигляді реферату або 
конспекту, в якому вказується питання, розкривається його зміст із 
обов’язковим посиланням на використані джерела інформації. 

 Загальний обсяг звіту має складати до 15 сторінок друкованого 
тексту, включаючи список використаних джерел. 
Виконаний звіт подається викладачу у терміни згідно з графіком 

навчального процесу, але не пізніше ніж за два тижні до 
підсумкового модульного контролю. 

Оцінювання результатів самостійної роботи  здійснюється  до 5 

балів за системою параметрів, які враховують якість виконання, 
якість оформлення та вчасність виконання  роботи. 
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4. ТРЕНІНГОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

Знайдіть одну правильну відповідь 

 

1. Що є основною метою діяльності підприємства? 

а) отримання прибутку та оптимальне використання ресурсів; 
б) задоволення суспільних потреб та отримання прибутку; 
в) оптимальне використання ресурсів та мінімізація витрат; 
г) мінімізація витрат та задоволення суспільних потреб. 

2. Головною метою економіки підприємства є: 
а) мінімізація витрат та задоволення суспільних потреб; 
б) задоволення суспільних потреб та отримання прибутку; 
в) забезпечення найбільш оптимального співвідношення між 

затратами й результатами; 
г) забезпечення взаємодії підприємства з ринковим 

середовищем. 

3. Виробнича діяльність підприємства передбачає: 
а) реалізацію науково-технічних розробок і випробовувань, 

ефективну технологічну і конструкторську діяльність, 
впровадження технічних, організаційних та інших нововведень;  
б) розробку програми випуску товарів (послуг) в поточному 

періоді і на перспективу, збалансування виробничих потужностей 
підприємства,  обґрунтування обсягу виготовлення продукції 
(послуг) певної номенклатури й асортименту відповідно до потреб 
ринку; 
в) активний пошук ринків збуту товарів (послуг),  знаходження 

потенційних клієнтів,  вибір каналів розповсюдження товарів 
(послуг),  встановлення тривалих добропорядних взаємин з 
клієнтами;  
г) дослідження ринку товарів (послуг),  розробка та 

впровадження ефективних заходів товароруху,   здійснення 
рекламних кампаній,  формування обґрунтованої цінової політики. 

4. Чинники зростання ефективності діяльності виробничо-

економічних та інших систем за напрямами розвитку та 

вдосконалення виробництва (діяльності): 
а) зростання продуктивності праці, зниження фондомісткості, 

матеріаломісткості, зарплато місткості продукції, раціональне 
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використання природних ресурсів. 
б) прискорення науково-технічного та організаційного прогресу, 

підвищення якості й конкурентоспроможності продукції(послуг), 
розвиток та вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності; 
в) внутрішні та зовнішні; 
г) всі відповіді вірні. 
5. Стійкість підприємства – це: 
а) здатність системи зберігати свій працездатний стан з 

досягнення запланованих результатів при наявності різних впливів; 
    б) процес змін, в якому експлуатація ресурсів, напрямок 
інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку і інституційні 
зміни узгоджені один з одним та укріпляють теперішній і майбутній 
потенціал для задоволення людських потреб і прагнень; 
в) стійкий стан системи в її взаємодії з зовнішнім середовищем; 

г)  раціональне використання усіх наявних ресурсів і 
забезпечення рівноваги між внутрішнім і зовнішнім середовищем 

підприємства. 
6. Господарське рішення - це 
а) результат аналізу, прогнозування, оптимізації економічного 

обґрунтування та вибору альтернативи із сукупності варіантів 
досягнення конкретної мети підприємства; 
б) рішення, з урахуванням традицій організації, у формі набору 

сталих норм поведінки й діяльності певних груп працівників; 
в) рішення керівника, не наділеного адміністративними функ-

ціями щодо питань технології, організації праці та техніки безпеки; 
г) всі відповіді вірні. 
7. Існування рішення як такого передбачає наявність певних 

елементів: 

а) суб’єкт, що приймає рішення; об’єкт — виконавця рішення; 
б) предмет рішення; мета й причини розробки рішення; 
в) суб’єкт, що приймає рішення; об’єкт — виконавця рішення; 

предмет рішення; мета й причини розробки рішення; 
г) всі відповіді вірні. 
8. Під ефективністю  господарського рішення розуміють: 

а) сукупну результативність, отриману в результаті розробки, 
прийняття та реалізації рішення на підприємстві, яка визначається 
як відношення результату рішення до витрат, що обумовили його 
отримання; 
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б) дослідження спрямовані на розробку, прийняття та реалізацію 

рішення на підприємстві; 
в) факт досягнення певних результатів (галузевого, національного 

або світового технологічного рівня виробництва), запланованих у 
бізнес-плані, за більш короткий час або з меншими фінансовими 
витратами; 
г) факт досягнення організаційних цілей, пов’язаних із 

реалізацією потреб людини в організації життя, безпеці, управлінні, 
стабільності, завдяки якомога меншій кількості працівників за міні-
мальний час. 

9.  Якість господарського рішення - це  
а) сукупність його параметрів, що задовольняють конкретного 

споживача або їх групу та забезпечують реальність його 
впровадження; 
б) найбільш загальна властивість будь-яких цілеспрямованих 

процесів, яка об'єктивно виражається ступенем досягнення мети з 
урахуванням витрат ресурсів і часу; 
в) результат зіставлення нового стану явища після досягнення 

продиктованих потребами суб'єкта цілей з якістю його вихідного 
стану; 
г) міра ступеня досягнення мети, тобто відповідності реального 

і бажаного результатів управлінського рішення. 
10. Економічний ефект від впровадження рішення - це  
а) сукупність його параметрів, що задовольняють конкретного 

споживача або їх групу та забезпечують реальність його 
впровадження; 
б) найбільш загальна властивість будь-яких цілеспрямованих 

процесів, яка об'єктивно виражається ступенем досягнення мети з 
урахуванням витрат ресурсів і часу; 
в) результат перевищення доходів від  пропонованого рішення 

над видатками на його розроблення та впровадження; 
г) міра ступеня досягнення мети, тобто відповідності реального 

і бажаного результатів управлінського рішення. 
11.  Процес прийняття рішення – це: 
а) низка взаємопов’язаних дій чи операцій,  які  здійснюються 

для отримання певних товарів (послуг)  чи результатів; 
б) сукупність умов і обставин, які створюють певний стан 

(визначеності, ризику, невизначеності/неясності); 
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в) долання невідповідності  бажаного (нормативного) і фак-
тичного рівнів досягнення мети; 
г) сукупність взаємопов’язаних  послідовних дій людини чи 

групи людей,  які здійснюються з метою досягнення певних цілей 
і/або усунення чи запобігання проблемним ситуаціям. 

12. Суть аналітичних методів розробки господарських рішень 

полягає у: 

а) розробці моделей  розвитку об’єкта, яким управляють; 
б) стимулюванні творчого (образного) мислення в процесі 

прийняття рішень,  що дає змогу генерувати нові ідеї; 
в) уявному розчленуванні досліджуваного об'єкта на складові 

частини, кожна з яких досліджується окремо з подальшим їх 
об'єднанням за допомогою синтезу для отримання потрібної 
інформації; 
г) підборі математичних схем, що адекватно описують процеси, 

які відбуваються реально. 
13. Основні етапи процесу прийняття господарського 

рішення: 

а) генерування варіантів рішення, оцінка альтернативних 
варіантів, вибір кращого варіанта; 
б) підготовка, розробка, реалізація; 
в) збір інформації про можливі проблеми, Виявлення проблеми і 

визначення причин її виникнення, збір і аналіз інформації із 
проблеми, визначення системи критеріїв і показників; 
г) корегування й узгодження рішення, реалізація рішення. 

14. Які процедури відповідають етапу вибору рішення? 

а) виникнення нової ситуації, виявлення проблеми, збір 
необхідної інформації, опис проблемної ситуації; 

б) формулювання вимог, обмежень, збір необхідної інформації, 
розробка можливих варіантів рішення; 

в) визначення критеріїв вибору, вибір рішень, відповідних 
критеріям, оцінка можливих наслідків,вибір кращого рішення; 

г) план реалізації обраного рішення, контроль ходу реалізації 
рішення, оцінка розв’язання проблеми та виникнення нової 
ситуації. 
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15. Економічна інформація – це 
а) такий вид інформації, яка послідовно і повно  відображає 

виробничо-господарську діяльність підприємства; 
б) взаємопов'язаний структурований потік (набір) даних про 

оточуюче середовище і процеси (об'єкти, факти, події, явища тощо), 
представлених у певному контексті для сприйняття людиною чи 
спеціальним пристроєм (є об'єктом зберігання, обробки і передачі 
тощо); 
в) сукупність певних даних про процес або явище; 
г) набір конкретних значень кількісних і якісних параметрів, які 

характеризують об'єкт. 
16. Для прогнозування в практичній діяльності 

застосовують методи 

а) індукції та дедукції; 
б) раціональності та ірраціональності; 
в) кількісні і якісні; 
г) загальні і специфічні. 

17. Оперативне планування діяльності підприємства – це  
а) науково-обґрунтоване (аргументоване, виражене в кількісній і 

якісній формах) достовірне судження (припущення) ймовірнісного 
характеру про можливий стан об'єкта в майбутньому або про 
альтернативні шляхи і терміни досягнення цього стану; 
б) процес формування множинних цілей розвитку та засобів їх 

досягнення за певний період;  воно зв’язує всі елементи 
виробництва у цілісну виробничо-господарську систему і 
забезпечує її необхідний передбачуваний розвиток, узгоджує 
потенційні можливості підприємства з потребами товарного ринку; 
в) процес складання бюджетів і контролю за їх виконанням; 

г) процес розробки заходів і дій для виконання завдань 
стратегічних і поточних планів. 

18. Види планів підприємства за  об’єктом планування: 

а) стратегічні  плани; тактичні плани; оперативні плани; 
б) загальнофірмові, внутрішньо фірмові, цільові; 
в) економічні, соціальні, екологічні; 
г) дослідницькі, експериментальні, практичні. 
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19. Бюджет – це 
а) сукупність взаємоузгоджених заходів і дій, що відображають 

довгострокові цілі та основні напрями діяльності з обґрунтуванням 

ресурсного забезпечення; 
б) певна сукупність кількісних, якісних та 

ресурсозабезпечувальних завдань, що конкретизують і доповнюють 
стратегічний його план на більш  короткий проміжок часу; 
в) кількісний вираз плану, інструмент контролю та координації 

його  виконання; 
г) ретельно підготовлений документ, який розкриває всі сторони 

будь-якого запроектованого комерційного заходу. 
20. Кількісні методи прогнозування базуються на: 

а) інформації, яку можна отримати, знаючи тенденції зміни 

параметрів чи маючи статистично достовірні залежності, що 
характеризують продуктивну діяльність об’єкта управління; 
б) експертних оцінках фахівців у сфері прийнятих рішень; 
в) маркетингових дослідженнях ринку, в якому здійснює 

діяльність об’єкт управління; 
г) інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище об’єкта 

управління. 
21. Обґрунтування  прийняття рішення – це:  
а) система  взаємопов’язаних  і таких, що випливають один з 

одного, науково обґрунтованих поглядів, уявлень про управління; 
б) підкріплення переконливими доказами відповідності  

передбачуваного рішення заданим критеріям і реально існуючим 

обмеженням; 

в) попереднє формулювання всіх можливих наслідків 
господарського рішення з встановленням залежності їх від 
варіативної частини господарського рішення; 
г) забезпечення співставності варіантів рішення за вихідною 

інформацією  шляхом приведення їх до одного обсягу. 
22. Обґрунтування рішень щодо використання ресурсів надає 

змогу підприємствам: 

а) використовувати ресурси до раціональної межі, не 
здійснювати їх марне витрачання, вміло комбінувати різні види 
ресурсів, знаходити ресурси, що дозволяють випускати 
найдешевшу продукцію; 
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б) досягти кращих результатів господарської діяльності, 
забезпечити стійкий збут, отримати достатній прибуток за 
допомогою цін; 
в) скоротити тривалість виробничого і всього операційного 

циклу, знизити рівень трансакційних витрат  на  їх зберігання,  
вивільнити із поточного господарського обігу  частину фінансових  
коштів, реінвестуючи їх в інші активи; 
г) раціоналізувати структури балансу підприємства і зміцнити 

його фінансову стійкість. 
23. Рішення про те, до якого рівня потрібно використовувати 

даний ресурс, щоб досягти найбільшого ефекту в конкретно 

визначених умовах виробництва – це рішення типу: 

а) «ресурс – продукт»; 

б) «ресурс - ресурс»; 

в) «продукт – продукт»; 

г) «ресурс – продукт – ресурс». 

24. Обсяг продажів, при   якому   забезпечується повне 
відшкодування витрат підприємства називають: 

а) поріг рентабельності; 
б) критичний обсяг продажів; 
в) точка беззбитковості; 
г) всі відповіді вірні. 

25. Метод ціноутворення згідно з яким визначається така 

точка ціни на кривій попиту, яка забезпечить максимальний 

прибуток у найближчій перспективі, носить назву: 

а) методом надбавок; 
б) методом забезпечення цільового прибутку на інвестований 

капітал; 
в) методом максимізації поточного прибутку; 
г) методом ціноутворення на основі рівня поточних цін. 

26. До моделі ціноутворення, що базується на витратах 
виробництва, відносять такі методи ціноутворення: 

а) метод надбавок, метод забезпечення цільового прибутку на 
інвестований капітал; 
б)  метод максимізації поточного прибутку,аукціон; 
в) метод ціноутворення на основі рівня поточних цін, метод 

визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару, метод 
встановлення ціни на підставі торгів; 
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г) всі вказані методи. 
27. Збільшення питомої ваги простроченої дебіторської 
заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості 
свідчить про: 

а) підвищення її надійності і ліквідності; 
б) зниження її надійності і ліквідності; 
в) про незмінність її надійності і ліквідності; 
г) ні про що не свідчить. 

28. При збільшенні обсягу виробництва продукції змінні 
витрати: 

а) зростають на весь обсяг; 
б) зростають на одиницю продукції; 
в) не змінюються на весь обсяг; 
г) зменшуються на весь обсяг. 

29. При збільшенні обсягу виробництва продукції постійні 
витрати: 

а) зменшуються на весь обсяг; 
б) зменшуються на одиницю продукції; 
в) зростають на одиницю продукції; 
г) зростають на весь обсяг. 

30. Економія витрат по оплаті праці визначається з 
врахуванням: 

а) трудомісткості виробів до і після впровадження відповідних 
заходів, планового рівень середньочасової оплати праці і кількості 
запланованих до випуску виробів; 
б) витрат матеріалів на одиницю продукції відповідно до і після 

впровадження організаційно-технічних заходів та планових цін на 
матеріали; 
в) первісної вартості непотрібних, зайвих, невживаних будівель, 

машин, устаткування, переданих в оренду або списаних та норми 
амортизації; 
г) розумного скорочення апарату управління, економного 

використання коштів на відрядження, скорочення поштово-
телеграфних і канцелярських витрат, скорочення втрат від псування 
матеріалів і готової продукції, оплати простоїв і ін. 
  31. Метод порівняння –  

а) розгляд одного явища в зв’язку з іншим для встановлення 
подібностей чи відмінностей, переваг чи недоліків між ними; 
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б) заснований на оперуванні відносними показниками, що 
виражають відношення рівня даного явища до його рівня в 
минулому чи до рівня аналогічного явища, взятого за базовий; 
в) зіставлення взаємопов’язаних показників господарської 

діяльності, що має на меті оцінку їх взаємного впливу, визначення 
резервів підвищення ефективності виробництва; 
г) геометричне зображення функціональної залежності за 

допомогою ліній на площині, що показує істотні зв’язки й 
відносини. 
  32. Балансовий метод –  

а) розгляд одного явища в зв’язку з іншим для встановлення 
подібностей чи відмінностей, переваг чи недоліків між ними; 
б) заснований на оперуванні відносними показниками, що 

виражають відношення рівня даного явища до його рівня в 
минулому чи до рівня аналогічного явища, взятого за базовий; 
в) зіставлення взаємопов’язаних показників господарської 

діяльності, що має на меті оцінку їх взаємного впливу, визначення 
резервів підвищення ефективності виробництва; 
г) геометричне зображення функціональної залежності за 

допомогою ліній на площині, що показує істотні зв’язки й 
відносини. 
    33.  Відносні величини 

а) характеризують розміри економічних явищ показників; 
б) відображають рівень виконання планових завдань, дотримання 

норм, терміни зростання, структуру, питому вагу; 
в) використовуються для узагальненої характеристики масових, 

якісно однорiдних економічних явищ, показників, процесів; 
г) розгляд одного явища в зв’язку з іншим для встановлення 

подібностей чи відмінностей, переваг чи недоліків між ними. 
   34. Динамічні ряди 

а) відображають зміну значень показників у часі; 
б) вивчають усю сукупність явищ, що характеризує конкретний 

напрям виробничо-господарської діяльності підприємства; 
в) передбачають вивчення господарської діяльності 

підприємства на основі типових представників сукупності явищ, 

процесів, наприклад, на основі методів теорії ймовірності; 
г) відображають рівень виконання планових завдань. 
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   35. Вибіркові дослідження 

а) відображають зміну значень показників у часі; 
б) вивчають усю сукупність явищ, що характеризує конкретний 

напрям виробничо-господарської діяльності підприємства; 
в) передбачають вивчення господарської діяльності 

підприємства на основі типових представників сукупності явищ, 

процесів, наприклад, на основі методів теорії ймовірності; 
г) відображають рівень виконання планових завдань. 
36. Класифікація невизначеності за ступенем настання події:  
а) повна та часткова невизначеність; 
б) статистична та нестатистична; 
в) невизначеність у плануванні , у визначенні цілей, у 

помилковості або неповноті інформації; 
г) ризикована та не ризикована. 
37. Залежно від засобів визначення ймовірності розрізняють:  

а) повну та часткову невизначеність; 
б) статистичну та нестатистичну; 
в) невизначеність у плануванні , у визначенні цілей, у 

помилковості або неповноті інформації; 
г) ризикована та не ризикована. 
38. Критерій, згідно з яким при виборі стратегії орієнтуються 

на кращий з гірших результатів  - це критерій: 

а) Севіджа; 
б) Вальда; 
в) Гурвіца; 
г) максімакса. 
39. Основне призначення матриці при обґрунтуванні 

господарського рішення: 

а) співставити можливі альтернативи рішення з можливими 
станами середовища; 
б) співставити можливі альтернативи рішення з показниками 

ризику; 
в) співставити показники ризику з  можливими станами 

середовища; 
г) співставити різні критерії вибору стратегії. 
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40. Особу, що приймає рішення, називають схильною до 

ризику, якщо: 

а) для неї більш пріоритетною є можливість отримати 
гарантовано сподіваний виграш у лотереї, ніж приймати в ній 
участь; 
б) для неї більш пріоритетною є можливість отримати більший 

виграш від участі у лотереї ніж гарантовано сподіваний але менший 
виграш; 

в) для немає різниці чи взяти участь у лотереї чи отримати 
гарантовано сподіваний але менший виграш; 

г) ця людина є підприємцем. 

   41. Господарський ризик — це  
а) специфічна характеристика у господарській ситуації, в якій не 

виключається ймовірність виникнення непередбачуваних наслідків 
(можливого відхилення від цілей, бажаного результату; втрати 
суб’єктом господарювання частини своїх прибутків тощо); 
б) специфічна характеристика у господарській ситуації, в якій 

виключається ймовірність виникнення непередбачуваних наслідків; 
в) господарська діяльність, що передбачає отримання доходів без 

понесення збитків; 
г) специфічна характеристика у збутовій діяльності 

підприємства, в якій не виключається ймовірність виникнення 
непередбачуваних наслідків. 
  42. В чому полягає така риса ризику як «постійність»? 

а) ризик проявляється на всіх етапах підприємницької діяльності, 
незалежно від її сфери; він прямо пов’язаний з дохідністю та 
економічними втратами у процесі господарювання; 
б) ризик передбачає необхідність вибору з двох або декількох 

можливих варіантів рішень; 
в) очікуваний рівень ризику може коливатися в певному 

діапазоні, і його наслідком можуть бути як негативні, так і 
позитивні результати; 
г) повне усунення ризику неможливе внаслідок об’єктивно-

суб’єктивної природи даної категорії, динамічності ступеня ризику 
тощо. 
  43. Інноваційна функція ризику забезпечує: 
а) стимулювання пошуку шляхів нетрадиційного розв’язання 

проблем, що стоять перед суб’єктом господарювання; 
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б) можливість виконання ризиком ролі каталізатора при 
здійсненні господарських операцій, оскільки він зумовлює 
новаторський пошук та підприємницьку активність; 
в) компенсаційний успіх (позитивну компенсацію) — 

додатковий, порівняно з плановим, прибуток, у випадку успішного 
результату (реалізації шансу); 
г) необхідність вибору в процесі аналізу з альтернативних 

варіантів найбільш прибуткового варіанту з найменшим ступенем 

ризику. 
44. Залежно від можливого результату виділяють: 

а) чистий та спекулятивний ризик; 
б) виробничий, фінансовий, інвестиційний, валютний, 

юридичний, страховий, інноваційний ризик; 
в) соціально-політичний, адміністративно-законодавчий, 

виробни-чий, комерційний, фінансовий, природно-екологічний, 
демографіч-ний, геополітичний; 
г) негативний, нульовий, позитивний. 

  45. За ступенем обґрунтованості прийняття ризику 

розрізняють: 

а) ризик, викликаний непевністю майбутнього, нестачею 

інформа- 
ції для прийняття рішень та особистими суб’єктивними чинниками 
групи; 
б) обґрунтовані, частково обґрунтовані та авантюрні ризики; 
в) допустимі, критичні, катастрофічні; 
г) прогнозовані, частково непрогнозовані, непрогнозовані. 

46. Який показник визначається за допомогою формули 
22

))(( xМxМ −=σ ? 

а) середньоквадратичне відхилення; 
б) дисперсія випадкової величини; 
в) коефіцієнт варіації; 
г) коефіцієнт ризику. 
47. Який процес характеризує коефіцієнт чутливості β при 

аналізі фінансових ризиків? 

а) змінюваність доходів за певною акцією відносно доходів по 
"середньому"портфелю; 

б) процес трансформації інвестицій в грошові кошти; 
в) невизначеність майбутніх доходів від основної діяльності; 
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г) несистематичний ризик. 
48. Зона критичного ризику - це: 
а) область, яка характеризується можливістю втрат, що 

перевищують величину очікуваного прибутку аж до величини 
повної розрахункової виручки від підприємництва; 
б) області, в межах якої даний вид підприємницької діяльності 

зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, 
але вони менші за очікуваний прибуток; 
в) область втрат, які за своєю величиною перевищують 

критичний рівень і в максимумі можуть досягти величини, яка 
дорівнює майновому стану підприємця; 
г) область втрат, які за своєю величиною перевищують  вартість 

майна підприємця. 
49. Як визначається середньоквадратичне відхилення ? 

а) 22
))(( xМxМ −=σ ; 

б)
)(xM

Cv

σ
= ; 

в) ii pxMx ⋅−= ∑
2

))((σ ; 

г) 
K

X
W = . 

50. Як визначається коефіцієнт ризику? 

а)як відношення вартості майна підприємця, або загальних 
витрат ресурсів на даний вид підприємницької діяльності до 
можливих втрат; 
б)як відношення можливих втрат до певної бази, за яку 

приймають або майно підприємця, або загальні витрати ресурсів 
наданий вид підприємницької діяльності; 
в)як сума добутків можливих значень дискретної випадкової 

величини та відповідних ймовірностей; 
г) відношення власного оборотного капіталу  до власного 

капіталу. 
51. Період окупності інвестицій —  

а) це фінансовий показник, що характеризує ступінь так званої 
ліквідності підприємства (фірми, компанії), тобто вимірник того, як 
швидко можна продати його (її) активи та одержати гроші; 
б) кількість років необхідних для повної компенсації видатків по 

проекту доходами від цього ж проекту; 
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в) показник, який дозволяє врахувати фактор часу, а отже, і 
ризик при обґрунтуванні інвестиційного проекту; 
г) норма доходу по проекту, за якої чиста теперішня вартість 

його дорівнює нулю. 

    52. Чиста теперішня вартість проекту —  

а) це фінансовий показник, що характеризує ступінь так званої 
ліквідності підприємства (фірми, компанії), тобто вимірник того, як 
швидко можна продати його (її) активи та одержати гроші; 
б) кількість років необхідних для повної компенсації видатків по 

проекту доходами від цього ж проекту; 
в) показник, який дозволяє врахувати фактор часу, а отже, і 

ризик при обґрунтуванні інвестиційного проекту; 
г) норма доходу по проекту, за якої чиста теперішня вартість 

його дорівнює нулю. 

    53. Рішення щодо вкладення (інвестування) коштів в активи 

у певний момент часу для одержання прибутку в майбутньому 

є: 
а) фінансовими; 
б) інвестиційними; 
в) виробничими; 
г) господарчими. 

   54. Ризик ліквідності визначається за формулою: 

а) 
В

Вт
; 

б) 
ВнВс

ВвВт

+

+
; 

в) rkrf + ; 

г) 
2σR

RRi
V

. 

55. Проекти ухвалюються тоді, коли чиста теперішня вартість: 

а) більша 0;  

б) більша 1;  

в) більша ніж капіталовкладення; 
г) більша ніж прибуток. 
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