
 

 

РРииззииккии  ––  ццее  ссееррййооззнноо!!                             
Для людини, яка не знає, до якої гавані вона 

направляється, жоден вітер не буде попутним. 

Сенека 

 

 

 

Економічні потрясіння і кризи, які відбулися в останні роки в різних країнах і регіонах світу, зробили 
негативний вплив на більшість розвинених країн зі стабільною економікою. Це змусило багатьох вчених і фахівців, 
що займаються проблемами економічного ризику, в деякій мірі переглянути погляди і підходи до проблем ризику. В 

першу чергу мова йде про підвищення уваги до політичних і країнових ризиків, а також про перегляд підходів та 
методів їх обліку в узагальненому ризику підприємницьких проектів. Бізнес неможливий без ризику. Основним 

фактором при ухваленні економічних рішень з урахуванням ризику є вміння управляти ризиком, яке полягає не у 
повному виключенні ризику, а у приведенні його в допустимі межі, що дозволяє виключити або зменшити небажані 

наслідки настання ризикових ситуацій. 
Мета виставки – ознайомити майбутніх фахівців з економіки, бізнесу і менеджменту з літературою з проблем 

прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику. 



 

 

 

 

Гранатуров В. М., Экономический риск: сущность, методы 

измерения, пути снижения [Текст]  : учеб. пособие. В. М. 

Гранатуров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и сервис, 2016. – 

288 с.   

В учебном пособии излагаются сущность экономического риска, 

его основные элементы и черты, причины возникновения.  

Представлены  классификация и характеристики рисков, возникающих 

в различных сферах предпринимательской деятельности. 

Рассмотрены методы количественной оценки экономического 

риска, их использование при принятии управленческих решений, пути 

и методы предупреждения и снижения риска, а также особенности 

инвестиционной деятельности и их влияния на состав и содержание 

работ по анализу рисков инвестиционных проектов, методы анализа 

этих рисков в системе бизнес-планирования. 

Издание предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов 

экономических специальностей высших учебных заведений. 

 

 



 

 

 

 

Сулим М. В., Обгрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків [Текст] : підручник / М. В. Сулим, О. С. 

Пенцак. –  Львів : Новий світ, 2000, 2011. –  330 с. –  Рек. МОН 

України. 

У підручнику розкриваються теоретичні основи прийняття 

господарських рішень, розглядаються методи кількісного оцінювання 

ризику, принципи управління ризиком і способи зниження його 

рівня. Наводяться приклади конкретних економічних ситуацій в 

умовах ризику та невизначеності для прийняття ефективних 

господарських рішень. 

Підручник рекомендований для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Granaturov, V.M., Entrepreneurial risk management: theoretical 

and practical issues [Текст] = Управление предпринимательскими 

рисками: вопросы теории и практики : monograph / V. M. 

Granaturov, I.V. Lytovchenko; transl. I. Ilyinykh. – Odessa : Even, 

2005. – 160 p.   

The monograph addresses the current status of management of 

entrepreneurial project risks, explains weaknesses of qualitative and 

quantitative risk assesment methods, and studies ways to eliminate these 

weaknesses. Emphasis is on risk selection and classification, and 

improvement of quantitative risk assessment methods. 

The publication is intendent for risk management experts, 

managers, entrepreneurs, as well as faculty, post graduates and students 

teaching, or majoring in, fields related to economics. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Шегда А. В., Ризики в підприємництві: оцінювання та 

управління [Текст] : навч. посібник / А. В. Шегда, М. В. 

Голованенко ; за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2008. – 271 с. 

Розглядаються проблеми оцінювання та управління ризиками 

підприємницької діяльності, зокрема передумови та фактори, які 

зумовлюють їх виникнення, їх основні різновиди та особливості.  

Значна увага приділяеться процедурі розробки ефективних 

управлінських рішень в умовах ризику. Розкриваються теоретичні 

основи мінімізації ризиків в умовах конфлікту та невизначеності з 

використанням апарату теорії ігор, елементи портфельної теорії. 

Наводяться приклади застосування Microsoft Excel для розв’язання 

задач вибору оптимальних стратегій та формування оптимального 

портфеля. 

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних 

закладів, аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами 

прийняття ефектних управлінських рішень та оптимізації ризику. 

 



 

 

 

 

 

Гранатуров В.М., Ризики підприємницької діяльності: 

Проблеми аналізу [Текст]  / В. М. Гранатуров, О. Б. Шевчук. – К.: 

Зв'язок, 2000. – 152 с. 

Розкривається суть економічного ризику, його основні 

елементи та властивості, досліджуються причини виникнення. 

Розглядаються методи кількісного оцінювання економічного 

ризику, а також застосування знайдених оцінок для прийняття 

управлінських рішень. Наводяться шляхи й методи запобігання та 

зниження ризику. 

Науково – виробниче видання розраховане на наукових 

працівників, підприємців, менеджерів, викладачів, аспірантів і 

студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Грицуленко С. И., Интеллектуальный бизнес [Текст]  : 

курс лекцій / С. И. Грицуленко ; каф. экономики предприятия и 

корпоративного управления. – Одесса : ОНАС им. А. С. Попова, 

2015. – 132 с.  

Курс лекций «Интеллектуальний бизнес» является 

нормативной учебной дисциплиной цикла профессиональной и 

практической подготовки, цель преподавания которой – 

сформировать у будущего специалиста комплекс теоретических 

знаний и практических учений формирования, управления, 

экономического обоснования направлений развития и обеспечения 

успешного функционирования интеллектуального бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гранатуров В. М., Управление предпринимательскими 

рисками: вопросы теории и практики [Текст]  : монография / В. 

М. Гранатуров, И. В. Литовченко. – Одесса : МЧП Эвен, 2005. – 

204 с.  

В монографии рассматривается современное состояние 

проблемы управления рисками предпринимательских проектов, 

существующие недостатки методов качественного и 

количественного анализа рисков, а также направления и пути 

устранения этих недостатков. Основное внимание уделяется 

формированию состава рисков и их классификации, а также 

совершенствованию методов количественной оценки рисков. 

Издание предназначено для предпринимателей, специалистов 

по проблемам управления рисками, менеджеров, а также 

преподавателей, аспирантов и студентов экономических 

специальностей. 

 

 

 



 

 

 

 

Бурименко Ю. И., Проектный анализ [Текст] : учеб. пособие 

/ Ю. И. Бурименко, Н. С. Бобровничая, И. Ю. Лебедева ; каф. 

управления проектами и системного анализа. – Одесса : ОНАС 

им. А. С. Попова, 2014. –  160 с.  

Учебное пособие содержит основные теоретические сведения, 

формулы, понятия и определения, что в совокупности составляет 

методологию проектного анализа. Приведенные примеры, вопросы 

для самоконтроля и задачи способствуют в процессе 

самостоятельной работы студента активному и творческому 

изучению предмета 

Пособие предназначено для иностранных студентов, 

аспирантов, преподавателей, практичных работников в сфере 

экономики и менеджмента. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гранатуров В. М., Аналіз підприємницьких ризиків: 

проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки [Текст]: 

монографія / В. М. Гранатуров, І. В. Литовченко, С. К. Харічков; 

за наук. ред. В. М. Гранатурова. – Одеса : Ін-т проблем ринку та 

екон. – екол. досл. НАН України, 2003. – 164 с. 

У монографії розглядається сучасний стан проблеми аналізу 

підприємницьких ризиків, існуючі недоліки методів аналізу, а 

також напрямки та шляхи їх усунення. Наголос робиться на: 

розгляданні шляхів удосконалення методів кількісної оцінки 

підприємницьких ризиків, вирішення проблеми створення 

узагальненого підходу до визначення окремих ризиків, формування 

складу ризиків, а також побудову науково-обгрунтованої системи 

класифікації ризиків. 

Видання розраховане на фахівців з проблем управління 

ризиками, викладачів, аспірантів та студентів економічних 

спеціальностей.   

 

 



 

 

 

 

 

Бутук О. І., Валютно-фінансові відносини [Текст] : навч. 

посібник / О. І. Бутук. – К. : Знання, 2006. – 349 с. –  Рек. МОН 

України. 

У навчальному посібнику розкривається сутність валютно-

фінансових відносин, наводиться характеристика основних етапів 

розвитку міжнародної валютної системи і механізмів її 

функціонуфання. 

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, 

аспірантів, викладвчів, усіх, хто цікавиться валютно-фінансовими 

проблемами.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. 

Бурименко, Н. С. Бобровничая, Л. В. Галан, И. Ю. Лебедева ; под 

общ. ред. Ю. И. Бурименко ; каф. управления проектами и 

системного анализа. – Одесса : ОНАС им. А. С. Попова, 2013. – 212 

с. – Рек. МОН Украины. 

Освещены все основные элементы управления проектами: 

базовые понятия, функции, методы, риски, подсистемы управления 

проектами. Пособие содержит большое количество примеров 

учебного и практического характера, задания для самостоятельной 

работы и вопросы для самоконтроля 

Предназначено для студентов, аспирантов, практических 

работников, занимающихся разработкой и внедрением проектов. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Шваб Л. І., Економіка підприємства : навч. посібник / Л. І. 

Шваб. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2007. – 584 с.  

В навчальному посібнику розкрито сутність 

підприємницької та господарської діяльності, технологію 

заснування власної справи, механізм функціонування суб’єкта 

підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання, 

економічну сутність інвестування, способи зниження ризиків при 

здійсненні підприємницької діяльності та процедуру припинення 

діяльності суб’єкта підприємництва. 

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних 

закладів, спеціалістів, які професійно займаються 

підприємницькою діяльністью, а також тих, хто цікавиться 

проблемами підприємництва. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Економіка телекомунікацій [Текст]  : навч. посібник / В. М. 

Гранатуров, Л. А. Захарченко, В. М. Орлов, Г. А. Отливанська; 

ННІ економіки та менеджменту. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. 

Попова, 2015. – 140 с.  

У навчальному посібнику викладено ключові аспекти 

економічної діяльності підприємств( операторів) сфери 

телекомунікацій України у сучасних умовах. Розглянуто характерні 

риси та значення сфери телекомунікацій в економіці країни; 

розкрито сутність управління підприємством та основи державного 

регулювання діяльності підприємств сфери телекомунікацій; 

особливості, склад , характеристика послуг; склад та використання 

виробничих ресурсів телекоммунікаційних підприємств; формування 

та розподіл фінансових результатів їх діяльності. Висвітлюються 

питання ефективності, інноваційної та інвестиційної діяльності, 

ризику та конкурентоспромоожності господарюючих суб’єктів 

сфери телекомунікацій. Посібник буде корисним управлінському 

персоналу та фахівцям служб операторів телекомунікацій, 

викладачам, аспірантам технічних спеціальностей.  

 



 

 

 

 

 

Грималюк А. В., Невизначеність та економічний розвиток  

[Текст] / А. В. Грималюк // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 19-

30.   

У статті показано, що врахування фактора невизначеності  може 

стати теоретичною основою розробки нових практичних рекомендацій 

для економічної політики. Для стимулювання приватних інвестицій 

запропоновано модель перерозподілу невизначеності з одного рівня 

інвестиційної системи на інший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Коломієць Г. М., Ризик-менеджмент як фактор сталого 

розвитку світової економіки  [Текст] / Г. М. Коломієць // 

Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 43-49 : 5 рис. 

На основі виокремлених етапів розвитку ризик-менеджменту 

як похідних від зміни ризиків, що беруться до уваги в господарській 

практиці, описано властивості актуальної структури системи 

ризиків, обґрунтовано необхідність і напрям трансформації ризик-

менеджменту в контексті сталого розвитку економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ССлліідд  ммааттии  ннаа  ууввааззіі,,  щщоо  ннааввііттьь  ккооррееккттнноо    

ооттррииммаанніі  ооццііннккии  ррииззииккуу  ммааююттьь  ццііннннііссттьь    

ннее  ссттііллььккии  ссаамміі  ппоо  ссооббіі,,  ссккііллььккии  уу  ззвв’’яяззккуу  зз  ннееооббххііддннііссттюю  

ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  вв  ккооннккррееттнниихх  ссииттууааццііяяхх..  

  

  

  

ДДяяккууюю  ззаа  ууввааггуу!!  


