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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Головна мета дисципліни «Ризик менеджмент в АПК» – полягає в 

отриманні PhD студентами теоретичних знань і практичних знань в галузі 

оцінки та управління ризиком на підприємстві в галузі АПК, що сприяє 

розвитку у PhD студентів навичок комплексної оцінки і діагностики 

ефективності підприємства в цілому. 

Завданням дисципліни: є вивчення методичного матеріалу з ризик 

менеджменту, який формує точку зору PhD студента в сфері управління 

ризиками та дозволить ґрунтовно сформувати у майбутнього фахівця 

практичні навики у використанні хеджових механізмів управління ціновими 

ризиками при здійсненні бізнесової діяльності на підприємствах в галузі 

АПК. Засвоїти методи запобігання ризику і ухилення від нього, зниження 

невизначеності; вивчити класифікацію існуючих ризиків, освоїти, а також 

визначати його вартість на різних етапах господарської діяльності 

підприємств АПК. Освоїти практичні аспекти з організації торгівлі 

ф’ючерсними, опціонними контрактами та свопами на сільськогосподарські 

товари з метою оптимізації ризиків в сільськогосподарській діяльності. 

Набуття PhD студентами практичних навичок розв'язання завдань щодо 

управління ризиками та виконання відповідних функцій, виховання здатності 

до творчого пошуку, пошуку ефективних напрямів, резервів і ресурсів 

удосконалення функціонування організацій і підприємств за рахунок 

забезпечення ефективного та результативного ризик-менеджменту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни PhD студенти повинні 

знати: 

- основні поняття і завдання ризик менеджменту; 

- знати концептуальні основи ризик-менеджменту;  

- ідентифікувати ризики;  

- аналізувати (якісно та кількісно) ризики; 

- ранжувати ризики;  

- застосовувати сучасні методи боротьби з ризиками;  



- планувати послідовність дій по управлінню ризиками;  

- оцінювати ефективність запланованих протиризикових заходів;  

- приймати рішення щодо вибору протиризикових заходів; 

- методи виявлення, оцінки та аналізу рівня ризиків, управління 

ризиками;  

- сутність ризиків у діяльності підприємств АПК; 

- основні види та класифікації ризиків; 

- особливості застосування інструментів хеджування ризиків в АПК; 

- методи збору та статистичної обробки інформації; 

- нормативно-правову базу та систему хеджових операцій на 

агропродовольчому ринку;  

- технологію здійснення хеджових, арбітражних, спекулятивних 

операцій на біржовому агропродовольчому товарному ринку;  

- дієві та продуктивні механізми управління ціновими ризиками в АПК; 

- моделі руху базису на товарному біржовому ринку та використання 

його для прогнозування цінового ризику на ринку агропродовольчої 

продукції;  

- види та особливості хеджових, арбітражних, спекулятивних 

торгівельних стратегій;  

- економічний механізм хеджових операцій. 

уміти: 

- аналізувати та ідентифікувати ризики в АПК; 

- використовувати математичні та статистичні методи розрахунку рівня 

ризиків; 

- користуватися інструментами ризик менеджменту; 

- використовувати статистичні засоби аналізу ризиків в АПК; 

- оволодіти навичками самостійно здійснювати якісний аналіз, 

ідентифікацію ризику і проводити відповідні обчислення, використовуючи 

сучасне програмне забезпечення та відповідні програмно-методичні 

комплекси;  

- здійснювати оцінку міри ризику за певними адекватними цілям і 

системі прийнятих гіпотез кількісними показниками; - контролювати, 

моделювати й враховувати ризик, управляти ним, застосовуючи відповідні 

способи, які є в арсеналі економічної ризикології; 



- визначати рівень прибутковості торгівлі базисом, волатильність цін на 

ринках; 

- здійснювати хеджування на ф’ючерсних ринках агропродовольчої 

продукції для страхування ризиків сільськогосподарських товаровиробників, 

пов’язаних зі змінами цін при виробництві, зберіганні, переробці та реалізації 

продукції АПК;  

- досконало володіти стратегіями купівлі та продажу опціонів на ринку 

агропродовольчої продукції. 



3. Програма та структура навчальної дисципліни «Ризик менеджмент в АПК» 

 
№ Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с п  с.р. л с п інд с.р. 

Змістовний модуль 1 

Теоретико-методичні аспекти ризик менеджменту в АПК 

1. Основні аспекти 

та тенденції 

ризик-

менеджменту. 

Класифікація 

ризиків. 

22 3  4  15       

2. Аналіз і оцінка 

ступенів ризику 

20 3  2  15       

3. Управління 

ризиками, як 

система 

менеджменту 

19 3  2  14       

4. Галузеве 

управління 

ризиками 

19 3  2  14       

Змістовний модуль 2 

Концепція хеджування ризиків в АПК 

5. Характеристика 

основних видів 

ризику на 

вітчизняному 

ринку 

агропродовольчої 

продукції  

19 2  4  13       

6. Ф’ючерсна 

торгівля на ринках 

АПК 

17 2  2  13       

7. Основні стратегії 

хеджування на 

ринку 

агропродовольчої 

продукції.  

17 2  2  13       

8. Хеджування 

опціонами на 

агропродовольчу 

продукцію 

17 2  2  13       

Усього годин 150 20 0 20  110       

 

 

 



4. Теми лекційних, практичних та семінарських занять 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретико-методичні аспекти ризик менеджменту 

в АПК 

ТЕМА 1. Основні аспекти та тенденції ризик-менеджменту. 

Класифікація ризиків. 

Основні визначення і поняття ризик-менеджменту. Процеси управління 

ризиком. Категорії «ризик» і «прибутковість». Позиції застосування ризик-

менеджменту. Основні елементи і етапи управління ризиком. Маніпулювання 

ризиком. Глобальні завдання в області управління ризиками: застосування ризик 

менеджменту; управління ризиками по їх типам; точність оцінок ризиків. Функції 

ризик-менеджменту в АПК. Організація ризик-менеджменту. Поняття: інтуїція, 

інсайт, евристика. Правила ризик-менеджменту. Розрахунок коефіцієнта ризику. 

Функції відділу ризикових вкладень капіталу. Інформаційне забезпечення 

функціонування ризик-менеджменту. Рекомендований перелік документів, що 

характеризують фінансовий стан організації. 

Класифікація ризиків за їх функціональною спрямованістю. Чисті і 

спекулятивні ризики. Виробничий ризик. Комерційний ризик. Фінансовий ризик. 

Ризики залежності від основної причини їх виникнення. Ризики, пов'язані з 

купівельною спроможністю грошей. Інвестиційні ризики. Виробничий ризик. 

Комерційний ризик. Фінансовий ризик. Селективні ризики. Ризик банкрутства. 

Біржові ризики. Трантортний ризик - чотири групи за ступенем відповідальності 

(E, F, C, D.). Валютний ризик. Регіональний ризик. Галузевий ризик. Інноваційний 

ризик. Ризики невиконання господарських договорів. Ризики зміни ринкової 

кон'юнктури і посилення конкуренції. Ризики виникнення непередбачених витрат 

і зниження доходів. Ризики втрати майна підприємницької організації. Ризик 

незатребуваності продукції. Форс-мажорні ризики. 

 

ТЕМА 2. Аналіз і оцінка ступенів ризику. 

Ідентифікація та концептуальні напрями аналізу ризиків. Якісний аналіз. 

Кількісна оцінка. Етапи ідентифікації та аналізу ризиків. Принципи 

інформаційного забезпечення системи управління ризиком. Корисність 

інформації. Ефективність управління ризиком. Доступність інформації. 

Достовірність інформації. Загальні групи джерел інформації при аналізі 

конкретних ризиків. Інформаційна система, яка обслуговує процес управління 

ризиками. Візуалізація ризиків. Прийоми візуалізації ризиків. Щільність 

розподілу в зв'язку з реалізацією попереджувального заходу. Концепція 

прийнятного ризику. Граничні значення ризику. Ризиковий капітал. Система 

невизначеностей. Повна невизначеність. Повна визначеність. Часткова 

невизначеність. Критерії визначення оптимальності в сфері невизначеності. 

Визначення ступеня ризику. Методи оцінки ризику: кількісний і якісний. 



Внутрішня норма прибутковостіі (IRR); очікувана норма прибутковості (ERR). 

Коефіцієнт варіації (CV). Нормальний розподіл ймовірностей і крива ризиків. 

Емпірична шкала допустимого рівня ризику. Крива ризиків. Методи експертних 

оцінок при визначенні ступеня ризику. Концепція ризикової вартості (Value at risk 

- VAR). Ключові параметри визначення ризикової вартості (VAR). Об'єктивний 

метод встановлення довірчого інтервалу і часового горизонту. Традиційні техніки 

апроксимації розподілу Rt (T): параметричний метод; моделювання за 

історичними даними; метод Монте-Карло; аналіз сценаріїв. 

ТЕМА 3. Управління ризиками, як система менеджменту. 

Процес управління ризиками на підприємстві та його етапи. Ідентифікація 

та аналіз ризику. Аналіз альтернатив управління ризиком. Методи мінімізації 

негативного впливу несприятливих подій. Класифікація методів управління 

ризиками. Вибір методів управління ризиком. Виконання обраного методу 

управління ризиком. Моніторинг результатів і вдосконалення системи управління 

зміст ризиком. Методи управління ризиками (чотири групи). Методи ухилення від 

ризику. Схема методів управління ризиками. Обмеження застосування методів 

управління ризиками. Основні реквізити страхового поліса або свідоцтва. Основні 

контракти, що укладаються при передачі ризику. Методи локалізації та дисипації 

ризику. Чотири основні види інтеграції як спосіб мінімізації ризику. 

Диверсифікація як різновид методів дисипації ризику. Види диверсифікації. 

Методи компенсації ризику як попереджувальні методи управління ризиками. 

Зниження підприємницьких ризиків. Методи перевірки ділових партнерів: 

правила п'яти «C». Управління інформаційними ризиками. Групи інформаційних 

ризиків. Методи фінансування ризиків і схема їх класифікації. Покриття збитку з 

поточного доходу (Current expensing of losses). Покриття збитку з резервів 

(Reserving). Покриття збитку за рахунок використання позики (Borrowing). 

Покриття збитку на основі самострахування (Self-insurance). Створення 

кептінових страхових організацій (captive insurance). Покриття шкоди за рахунок 

передачі відповідальності на основі договору (Contractual transfer). Покриття 

збитку на основі підтримки державних або муніципальних органів (Budget 

support). Покриття збитку на основі спонсорства (Sponsorship). 

ТЕМА 4. Галузеве управління ризиками. 

Управління сільськогосподарськими ризиками. Класи джерел інформаційної 

невизначеності. Підхід до управління ризиками Ф. Найта, заснований на 

математичній базі для кількісного виміру. Визначення аграрного ризику. Види с/г 

ризиків. Показники ризикованості. Базова схема проведення оцінки ризикованості 

підприємницької діяльності в АПК. Методика і основні етапи оцінки 

ризикованості підприємницької діяльності в АПК. Управління ризиками, що 

виникають при лізинговому інвестуванні. Страховий захист учасників лізингової 

угоди. Превентивні і підтримують заходи ризик-стратегій. Матриця стратегічного 

потенціалу. Ризик-менеджмент в сфері агропромислового виробництва. 



Хеджування ризиків. Форвардні і ф'ючерсні контракти. Опціони. Страхування або 

хеджування. Модель хеджування. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Концепція хеджування ризиків в АПК 

 

ТЕМА 5. Характеристика основних видів ризику на вітчизняному 

ринку агропродовольчої продукції. 

Розмаїтість типів і видів термінових біржових інструментів. Терміновий 

біржовий ринок. Роль біржі в страхуванні ризиків. Ризик сторони по угоді. Ризик 

процентної ставки. Ціновий ризик. Ризик ліквідності. Системний ризик. 

Ймовірність збитків за форвардними й ф'ючерсними контрактами обмінюється на 

ймовірність виграшу без негайної сплати ціни ризику покупцем продавцеві. 

Визначення ризику в бізнесі. Страхування від збитку, викликаного зупинкою 

виробництва внаслідок різних причин.  

ТЕМА 6. Ф’ючерсна торгівля на ринках АПК. 

Взаємодія ф’ючерсних і спотових ринків. Торгівля на спотовому та 

ф’ючерсному ринку. Використання ф’ючерсів для управління ризиками. 

Використання ф’ючерсів для спекуляції. Використання ф’ючерсів для 

прогнозування цін. Використання ф’ючерсів для інформаційних цілей. 

Стандартний розмір ф’ючерсів на аграрну продукцію на американському ринку. 

Зобов’язання, що передбачають ф’ючерсні контракти. Види хеджерів на 

аграрному ринку. Основні складові торгівлі ф’ючерсами. Технології ф’ючерсної 

торгівлі. Леверидж. Способи виконання ф’ючерсів в АПК. 

ТЕМА 7. Основні стратегії хеджування на ринку агропродовольчої 

продукції. 

Зниження кредитних і цінових ризиків на ринку сільськогосподарської 

продукції та інших товарних активів. Ціль продажної стратегії хеджування на 

аграрному ринку. Купівельна стратегія хеджування на аграрному ринку. Позиції 

при початку продажної стратегії хеджування. Контракти на біржовому ринку для 

продажної стратегії хеджування на аграрному ринку. Контракти на біржовому 

ринку для купівельної стратегії хеджування на аграрному ринку. Купівельна 

хеджуюча стратегія без базисних змін при падінні ціни. Продажна хеджуюча 

стратегія без базисних змін при зростанні ціни. Купівельна хеджуюча стратегія 

без базисних змін при зростанні ціни. Продажна хеджуюча стратегія без базисних 

змін при послабленні базису. 

ТЕМА 8. Хеджування опціонами на агропродовольчу продукцію. 

Контракт, що містить права продати. Контракт, що містить зобов'язання 

купити. Опціон пут. Опціон кол. Випадки, коли може змінюватися базис. Мета 



використання опціонів. Залежність базисних змін. Опціон: «при грошах», «при 

своїх», «без грошей». Премія за опціоном. Складові опціонної премії. 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретико-методичні аспекти ризик менеджменту 

в АПК 

ТЕМА 1. Основні аспекти та тенденції ризик-менеджменту. 

Класифікація ризиків. 

1. Ризик, як економічна категорія.  

2. Об’єкт, суб’єкт, джерело ризику.  

3. Основні причини виникнення економічного ризику.  

4. Загальні принципи класифікації ризиків.  

5. Види ризиків в залежності від напрямків та сфер фінансово економічної 

діяльності. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Поняття про невизначеність і ризик. 

2. Сутність ризикової ситуації, її чинники. 

3. Складові, функції та джерела економічного ризику. 

4. Функціонування підприємств в умовах невизначеності. 

5. Сутність і зміст управління економічними ризиками на підприємстві. 

6. Основні характеристики і класифікація ризиків: за зв'язками з 

підприємницьким середовищем. 

7. 5. За належністю до країни функціонування. 

8. За рівнем виникнення, за сферою походження, за причинами виникнення. 

9. За ступенем обґрунтування підприємства, за масштабами впливу. 

10. За можливістю прогнозування, за ступенем впливу на діяльність. 

Базова література: [1-5, 8] 

Допоміжна література: [1, 3, 6] 

 

ТЕМА 2. Аналіз і оцінка ступенів ризику 
1. Види аналізу ризику та його складові. 

2. Зони та рівні ризику.  

3. Взаємозв’язок прибутку і ризику  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Створення резервів ресурсів на покриття непередбачених витрат. 

2. Аналіз чутливості реагування. 

3. Визначення точки беззбитковості. 

4. Метод «Монте-Карло». 

5. «Людський фактор» та ризики, пов’язані з ним, порівняння із ризиками іншого 

походження. 

6. Оцінка небезпек ризиків у поточній і довгостроковій перспективі. 

Базова література: [2, 3,9] 

Допоміжна література: [1, 4, 6, 10] 



 

ТЕМА 3. Управління ризиками, як система менеджменту. 

1. Сутність і зміст управління ризиком.  

2. Формування стратегії управління ризиком.  

3. Підсистеми управління ризиками.  

4. Процедура управління ризиками та розробка системи антикризових заходів.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте сутність управління ризиком.  

2. На яких основних положеннях ґрунтується ефективне управління ризиком?  

3. Охарактеризуйте підсистеми управління ризиками на макро- і мікрорівні.  

4. Які етапи управління ризиками є основними?  

5. У чому полягають відмінності між основними прийомами управління 

ризиком.  

6. Особливості алгоритмів управління ризиком за різних типів менеджменту 

на підприємстві.  

7. Охарактеризуйте стадії програми управління ризиком.  

8. Як можна оцінити ефективність програми управління ризиком на 

підприємстві. 

Базова література: [2, 5, 7, 8] 

Допоміжна література: [1, 5, 6] 

 

ТЕМА 4. Галузеве управління ризиками. 

1. Особливості сільського господарства та вплив на результати 

функціонування аграрних підприємств.  

2. Види ризиків в сільському господарстві.  

3. Причини виникнення ризиків та особливості їх прояву в сільському 

господарстві.  

4. Ризики в сільському господарстві з урахування регіонального аспекту. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Чому для аграрних підприємств є важливою розробка обґрунтованої 

стратегії ризику?  

2. Як особливості сільського господарства впливають на рівень ризику 

аграрних товаровиробників?  

3. Яке місце у виборі стратегії ризик-менеджменту сільськогосподарського 

підприємства займає диверсифікація?  

4. Яке значення страхування має для мінімізації ризиків в сільському 

господарстві?  

5. Які чинні заходи впливають на мінімізацію сільськогосподарських ризиків?  

6. Чим зумовлено вибір певних прийомів мінімізації ризику в АПК?  

7. У чому полягає сутність основних форм профілактики 

сільськогосподарського ризику?  

8. Які напрями диверсифікації використовує аграрне підприємство для 

мінімізації ризику? 

Базова література: [3, 5, 7] 

Допоміжна література: [4, 7, 10] 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Концепція хеджування ризиків в АПК 

ТЕМА 5. Характеристика основних видів ризику на вітчизняному ринку 

агропродовольчої продукції. 
1. Термінові біржові інструменти. 

2. Роль біржі в страхуванні ризиків. 

3. Визначення ризику в бізнесі. 

4. Страхування від збитку. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Які основні риси, притаманні ризикам? 

2. Наведіть класифікацію ризиків за ступенем впливу на результативність 

підприємств. 

3. Вкажіть групу ризиків макроекономічного рівня. 

4. Вкажіть групу ризиків мезоекономічного рівня. 

5. Які ризики можуть стати об’єктом хеджування? 

6. Як залежить дохідність від ризиків? 

7. Наведіть цінові ризики за рівними видами господарської діяльності. 

8. Перерахуйте категорії активів, залежних від цінових ризиків. 

9. Наведіть фактори доцільності проведення хеджування. 

10. Опишіть економічну сутність хеджування. 

11. Які існують погляди на трактування терміну «хеджування»? 

Базова література: [1-3, 9] 

Допоміжна література: [2, 5, 8] 

 

ТЕМА 6. Ф’ючерсна торгівля на ринках АПК. 

1. Виникнення біржової торгівлі ф’ючерсами. 

2. Особливості торгівлі ф’ючерсами. 

3. Виконання ф’ючерсних контрактів  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Дайте визначення економічної сутності ф’ючерсу. 

2. Чим ф’ючерс відрізняється від форварда? 

3. Як спостерігається дія «невидимої руки» у ринковій економіці? 

4. Чи існує взаємодія ф’ючерсних і спотових ринків? 

5. Яка різниця між торгівлею на спотовому та ф’ючерсному ринку? 

6. Як можна використати ф’ючерси для управління ризиками? 

7. Як можна використати ф’ючерси для спекуляції? 

8. Як можна використати ф’ючерси для прогнозування цін? 

9. Як можна використати ф’ючерси для інформаційних цілей? 

10. Які характеристики ф’ючерсів роблять їхню торгівлю успішною? 

11. Який стандартний розмір ф’ючерсів на аграрну продукцію на 

американському ринку? 

12. Вкажіть види хеджерів на аграрному ринку. 

13. Які технології ф’ючерсної торгівлі Ви знаєте? 

14. Поясніть поняття леверидж. 

15. Як розраховується відносна величина прибутку? 



16. Виникнення біржової торгівлі ф’ючерсами. 

17. Особливості торгівлі ф’ючерсами. 

18. Виконання ф’ючерсних контрактів. 

Базова література: [1, 3, 7] 

Допоміжна література: [4, 7, 10] 

 

ТЕМА 7. Основні стратегії хеджування на ринку агропродовольчої продукції. 

1. Теоретичні засади хеджування на ринку аграрної продукції. 

2. Базис та його роль у формуванні цінової стратегії страхування ризиків. 

3. Хеджування з використанням базису. 

4. Продажне (коротке) хеджування при виробництві, зберіганні та реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

5. Купівельне (довге) хеджування, як засіб захисту від підвищення цін покупців 

на аграрному ринку. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Чи бувають моменти коли хедж не працює?  

2. Чи зміни в ф’ючерсних цінах впливають на результати хеджування?  

3. Які Ви знаєте біржові ризики хеджера? 

4. Дайте визначення поняттю «базисний ризик»?  

5. Назвіть основні чинники що впливають на базис? 

6. Які Ви знаєте ознаки, що характеризують процеси хеджування? 

7. Що означає посилення і послаблення базису? 

Базова література: [1-5] 

Допоміжна література: [1, 5, 10] 

 

ТЕМА 8. Хеджування опціонами на агропродовольчу продукцію. 

1. Опціони та їх роль у хеджування на аграрному ринку 

2. Стратегії купівлі та продажу опціонів при хеджуванні на ринку 

сільськогосподарської продукції. 

3. Свопи та їх роль в управлінні ризиками на біржовому ринку 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Коли наявні і ф’ючерсні ціни зростають разом на одну величину, що 

відбувається з базисом? 

2. Чи час захищає довге хеджування від підвищення ціни на наявні товари? 

3. У яких випадках ф’ючерсний збиток може бути компенсовано хеджеру? 

4. Чи дозволяє хеджування отримати прибуток за умови, коли базис збігається 

з очікуваним рівнем? 

5. Що отримує покупець опціону кол? 

6. Що отримує продавець опціону кол? 

7. Що отримує покупець опціону пут? 

8. Що отримує продавець опціону пут? 

Базова література: [3, 8, 11] 

Допоміжна література: [4, 9, 10] 



 

5. Контрольні питання для визначення рівня засвоєння знань  

PhD студентами 

 

5. Ризик як економічна категорія, сутність та поняття. 

6. Мета і завдання ризик-менеджменту в АПК. 

7. Основні риси ризику. 

8. Сутність підприємницької діяльності в АПК. 

9. Сутність і зміст ризик-менеджменту в АПК. 

10. Функції ризику в підприємницькій діяльності АПК. 

11. Класифікація підприємницьких ризиків в АПК. 

12. Управління ризиком, на підприємствах АПК та його мета. 

13. Фінансові ризики сільськогосподарських компаній. 

14.  Комерційні ризики. 

15. Транспортний ризик і його класифікація. 

16. Виробничі ризики: особливості, фактори виникнення 

17. Маркетингові та збутові ризики. 

18. Ризики невиконання господарських договорів. 

19. Ризик зміни ринкової кон`юнктури посилення конкуренції. 

20. Ризик виникнення непередбачуваних витрат і зниження доходів. 

21. Форс-мажорні ризики. 

22. Принципи управління ризиками. 

23. Принцип демократії за ризиком. 

24. Управління ризиком: сутність, два погляди на управління ризиками. 

25. Основні  принципи управління ризиками. 

26. Основні етапи управління ризиками. 

27. Ризики страхової діяльності. 

28. Диверсифікація. 

29. Лімітування. 

30. Самострахування. 

31. Хеджування. 

32. Фінансові ризики. 

33. Методи управління ризиками. 

34. Стратегія управління в ризик-менеджменті. 

35. Тактика ризик-менеджменту. 

36. Інтроверсія як властивість особистості ризик-менеджера. 

37. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. 

38. Екстраверсія як властивість особистості ризик-менеджера. 

39. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. 

40. Інтуїція в роботі ризик-менеджера. 

41. Інсайт в роботі ризик-менеджера. 

42. Евристика в роботі ризик-менеджера. 

43. Ризик банкрутства. 

44. Аналіз і рішення задач за допомогою дерева рішень. 

45. Етапи управління ризиком. 



46. Загальна характеристика інформації, необхідної для управління ризиком. 

47. Ідентифікація та аналіз ризиків. 

48. Як підбираються місяці ф’ючерсних контрактів для хеджувальних 

стратегій?  

49. Які існують варіанти і їх ефективність для страхування цінових ризиків на 

ринку аграрної продукції? 

 

6. Методи навчання 

Практичні заняття проводяться у формі дискусії за попередньо визначеним 

планом. PhD студенти готують тези доповідей. Вирішуються ситуаційні завдання, 

для аналізу використовується аналітичні звіти державної служби статистики, 

аналітичні дані підприємств. PhD студентами залучаються до процесу прийняття 

рішення відповідно до поставленої задачі на прикладі підприємства. Індивідуальні 

завдання виконуються за кейс-методом, групи готують презентаційні та 

реферативні матеріали і завдання. 

 

 

7. Форми контролю 

Іспит  

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Оцінювання PhD студентів відбувається згідно «Положення про екзамени та 

заліки в НУБіП України», від 27.02.2019 р. протокол № 7. 

Оцінка національна Рейтинг студента, бали 

Відмінно  90 – 100 

Добре  74-89 

Задовільно  60-73 

Незадовільно   0-59 

Рейтинг PhD студента із засвоєння дисципліни R Дис (100 балів) 

визначається як сума рейтингу з атестації R ат (30 балів) та рейтингу з 

навчальної роботи R нр(70 балів) R Дис= R ат+ R нр 

9. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Управління ризиками, невизначеністю та складністю» для аспірантів денної та 

вечірньої форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня 

«Доктор філософії» / к. е. н., доц. Л. М. Хоменко – Кременчук, КНУ ім. М. 

Остроградського, 2018. – 41 с. 



2. Грушина А.І. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Ризик-менеджмент» (для бакалаврів). – К.: 

МАУП, 2018. − 17 с. 

 

10.Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Резнік Н.П., Слободяник А.М., Благодатний А. С. Детермінанти розвитку 
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1. Зразки тестових завдань для визначення рівня засвоєння знань 

PhD студентами. 

1. Які фактори ризиків в АПК ви можете назвати: 

А) відсутність довготривалих орієнтирів 

Б) відсутність адекватних економічних очікувань 

В) незначна державна підтримка аграрного сектору 

Г) вірні відповіді А, Б, В 

 

2. Для оцінки ризиків в АПК рекомендується використовувати: 

А) шкалу регресії 

Б) аналіз сценаріїв 

В) матрицю результатів 

Г) вірні відповіді А і Б 

 

3. Керування ризиками в АПК рекомендується використовувати: 

А) спеціалізація виробництва 

Б) кооперація 

В) сільськогосподарське страхування 

Г) вірні відповіді А, Б, В 

 

4. Джерелом фінансового ризику в агропромисловому комплексі є: 

А) зростання позикового капіталу 

Б) непередбачене рух грошових коштів 

В) вірні відповіді А і Б 

 

5. Рекомендована схема оцінки ризику на підприємствах в АПК передбачає: 

А) використання розрахунку профілю ризиків 

Б) застосування статистичних методів 

В) облік всіх зон господарювання 

 

6. Модель поводження базису наявної і ф'ючерсної цін, що виявляється в 

сходженні називається 

А) дивергенція 

Б) конвергенція 

В) коваріація 

Г) королювання 

 

7. Суб'єкт управління у системі управління ризиком - це 



А) процес вироблення мети ризику, виявлення ступеня і величини ризику Б) 

спеціальна група людей, які за допомогою різних прийомів і 

способів управлінського впливу здійснюють зменшення ступеня ризику 

В) спеціальна група людей, які за допомогою різних прийомів і способів 

управлінського впливу здійснюють цілеспрямоване функціонування об'єкта 

управління 

Г) вірні відповіді А і В 

 

8. Процедури управління ризиком у виробництві полягають в 

А) швидко прийняті рішення щодо скорочення рівня ризику  

Б) розробці та реалізації антиризикових заходах 

В) визначенні областей - джерел виробничого ризику 

Г) вірні відповіді Б і В 

 

9. Ключова роль у вирішенні проблем управління ризиком належить  

А) ризик-менеджеру 

Б) фахівцю в галузі аналізу та оцінки ризику (імовірнісних) ситуацій  

В) керівництву підприємства 

Г) вірні відповіді А і Б 

 

10. В умовах агропродовольчого підприємства управління ризиком 

ґрунтується на 

А) концепції прийнятного ризику 

Б) концепції керуючих систем 

В) концепції оптимізації невизначеності і прибутку 


