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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення предметної олімпіади з дисципліни  

« Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» 

 

Мета проведення олімпіади - розвиток творчих здібностей 

студентів та формування навичок і переконань, які будуть визначати 

поведінку і вміння майбутнього спеціаліста з комплексного і просторового 

прийняття обгрунтованих рішень в господарській діяльності  та оцінювання 

можливих ризиків. 

Строк проведення олімпіади - олімпіада проводиться в листопаді  у 

VII  навчальному семестрі. 

Контингент учасників олімпіади — студенти спеціальностей 

факультету економіки ТДАТУ. 

Методика проведення олімпіади. Олімпіада проводиться в два 

етапи. На першому етапі відбір переможців здійснюється на базі 

результатів відповідей на запитання з використанням класу 

комп'ютерної підготовки (список запитань наведено у додатку 1). 

Переможці першого етапу беруть участь у другому етапі. 

На другому етапі учасники виконують науково-дослідну роботу по 

питанням прийняття господарських рішень та оцінюванню ризиків в 

господарській діяльності (примірна тематика наведена у додатку 2). Кращі 

роботи відбираються для участі в обласних, республіканських та 

межвузівських олімпіадах. 



Журі олімпіади : 

• Голова журі - ведучий викладач дисципліни Тебенко В.М. 

• Члени журі -  викладачі кафедри. 

Заохочення для переможців олімпіади — по результатах олімпіади 

переможців заохочують різноманітними формами матеріального та 

морального стимулювання. 

Порядок оновлення матеріалу для проведення олімпіади. 

Запитання до першого етапу оновлюються щорічно і затверджуються на 

засіданні кафедри. 

Критерії відбору переможців для участі у Всеукраїнській олімпіаді. 

Кращі роботи другого етапу розглядаються на засіданні журі, яке 

складається з ведучих викладачів кафедри. Роботи оцінюються за такими 

критеріями: актуальність, відповідність нормативним актам, наукова 

новизна, практичне застосування. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зав. кафедрою підприємництва,  

торгівлі та біржової діяльності                                            Л.О. Болтянська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 1 

ЗАПИТАННЯ 

для першого етапу предметної олімпіади  з дисципліни  

"Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків" 

 

 

1. Кількісно невизначеність може виступати як: 

2. Основні причини недостовірності інформації; 

3. Невідомість свідчить… 

4. За якою формулою за рівнем імовірності випадання подій можна 

розрахувати повну невизначеність? 

5. За ступенем імовірності настання подій розрізняють: 

6. Яка з наведених нижче причин сприяє виникненню невизначеності під 

час реалізації ГР в організації? 

7. Невизначеність — це: 

8.Ризик — це: 

9.Ризик — подія, що може відбутися чи не відбутися, та мати один із 

можливих економічних результатів: негативний (програш, збиток); нульовий; 

позитивний (виграш, вигода, прибуток) це: 

10.Категорія ризик в історичному аспекті це: 

11.Ризик проявляється на всіх етапах підприємницької діяльності, 

незалежно від її сфери; він прямо пов’язаний із дохідністю та економічними 

втратами у процесі господарювання це: 

12.Суб’єкт ризику це: 

13. До зовнішніх факторів непрямого впливу на ступінь підприємницького 

ризику відносять: 

14.Стимулювання пошуку шляхів нетрадиційного розв’язання проблем 

господарювання це: 

15.Можливість виконання ризиком ролі каталізатора під час здійснення 



господарських операцій це: 

16.Спекулятивний ризик це: 

17.Ризик — пов’язаний із можливістю знецінення інвестиційно-фінансового 

портфеля це: 

18.Ризики, що виникають на макрорівні та впливають на всіх суб’єктів 

господарювання даної країни це: 

19.Ризики галузевого походження: 

20.Ризики, що перевищують максимальну межу ризику, сформовану в даній 

економічній системі це: 

21..Критерій ефективності прийняття інвестиційних рішень можна 

сформулювати таким чином:  

22.Індекс прибутковості розраховується за формулою: 

23.Інвестиційний проект вважається ефективним, якщо: 

24.Якщо індекс доходності більш за одиницю, це означає, що: 

25.При порівнянні кількох варіантів інвестицій використовують такі 

показники: 

26.У найгіршому випадку — втрата всього прибутку, за сприятливого збігу 

обставин — незначний розмір утрат, що припадає на одну ризиковану 

ситуацію це: 

27.Можливі втрати перевищують виручку та можуть досягти величини, що 

дорівнює майну підприємства, вкрай рідкісні випадки настання ризику це; 

28.Розрізняють основні параметри оцінювання ступеня ризику: 

29.Ступінь ризикованості залежить: 

30.До найменш ризикованих відносять такі групи підприємств: 

31.Втрати, пов’язані з нераціональним використанням часу внаслідок 

виникнення певного ризику це; 

32.Абсолютна величина ризику розраховується за формулою: 

33. Основні складові невизначеності: 

33. Ситуація, яка виникає при сприйнятті суб'єктом управління 

економічних явищ і процесів це; 



34.За якою формулою за рівнем імовірності випадання подій можна 

розрахувати повну визначеність? 

35. Це правило називають ще правилом оптимізму—песимізму. Йдеться 

про: 

36. Технічна невизначеність пов’язана ... 

37. Виражає ступінь задоволення особи від споживання товару чи виконання 

будь-якої дії, це: 

38.Господарський ризик – це: 

39.Основними причинами виникнення економічного ризику є: 

40.Така риса ризику, як невизначеність результатів, проявляється в тому, 

що: 

41.Основні функції ризику: 

42.Юридичні та фізичні особи змушені шукати кошти і форми захисту від 

небажаної реалізації ризику це: 

43.Ризик пов’язаний з можливістю невиконання фірмою своїх зобов’язань 

за контрактом або договором із замовником це: 

44.Ризик — пов’язаний із можливістю коливань ринкових ставок власної 

грошової одиниці та інших курсів валют це  

45.Нульовий ризик це: 

46. Рішення щодо вкладення (інвестування) коштів в активи у певний 

момент часу для одержання прибутку в майбутньому це:  

47.Чистий приведений дохід розраховується за формулою: 

48.Граничну величину ставки дисконту, нижче якої проект стає збитковим, 

віддзеркалює показник: 

49.Проект вважається доцільним, коли:  

50.Метод дисконтування використовується, якщо: 



ДОДАТОК 2 

ТЕМАТИКА 

науково-дослідних робіт для другого етапу предметної олімпіади з 

дисципліни  "Обгрунтування господарських рішень та оцінювання 

ризиків" 

 
 

1. Ризики в діяльності сучасного підприємства. 

2. Інновації та ризик. 

3. Ризик у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 

4. Антикризове управління на підприємстві та ризик. 

5. Управління ризиком на підприємстві. 

6. Страхування як спосіб зниження ризику. 

7. Прийняття рішень в умовах ризику. 

8. Фінансові ф’ючерси як спосіб зниження ступеня ризиків. 

9. Управління операційними ризиками на підприємстві. 

10. Запаси та резерви як спосіб зниження ризиків діяльності виробничо- 

комерційної фірми. 

11.  Валютні резерви як спосіб зниження зовнішньоекономічних ризиків. 

12. Сучасні підходи до формування портфеля цінних паперів. 

13.  Ризики, пов’язані з фінансовими інвестиціями. 

14.  Ризики, пов’язані з реальними інвестиціями. 

15. Фінансова незалежність підприємства та фактори, що її визначають. 
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