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ВСТУП 
 

Методична розробка складена відповідно до програми дисципліни « 
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства». 

Метою вивчення дисципліни є формування в магістрантів уявлення про 
економічну безпеку, як найважливішу умову забезпечення безперервності 
діяльності господарюючих суб'єктів у недалекому майбутньому, і ролі 
бухгалтерського обліку в успішнім функціонуванні системи економічної 
безпеки підприємства. 

Методична розробка сприяє системному вивченню дисципліни 
«Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» і 
містить методичні матеріали для проведення практичних  занять, для 
самостійної й індивідуальної роботи. 

У методичних матеріалах для проведення практичних занять у розрізі тем 
дисципліни відбиті питання для обговорення, контрольні питання, різноманітні 
творчі завдання для самостійної роботи. 

Вивчення дисципліни повинне забезпечити освоєння магістрантами 
понять економічної безпеки підприємства й господарських ризиків, розуміння 
особливостей функціонування бухгалтерської інформаційної системи й 
сутності бухгалтерських ризиків, оволодіння методами управлінні 
бухгалтерськими ризиками. 

 
Мета розрахунково-графічної роботи 

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Обліково-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки на підприємстві» ставить за мету: 
систематизацію теоретичних знань, професійних навичок та формування вмінь 
застосування теоретичних знань при вирішенні практичних завдань з оцінки 
загроз економічної безпеки підприємства.  

 
 

1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

Обсяг роботи повинен бути в межах 25 сторінок друкованого тексту без 
додатків. 

Структурними елементами роботи є: 
1. Титульний аркуш. 
2. Зміст. 
3. Вступ. 
4. Основна частина. 
5. Висновок. 
6. Список використаних джерел. 
7. Додатки. 
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Першою сторінкою роботи є титульний аркуш. На ньому вказуються 
найменування вузу, назва кафедри й дисципліни, назва роботи, спеціальність по 
якій навчається студент, номер групи, ПІБ студента, посада, учений ступінь 
(кандидат або доктор економічних наук), учене звання (доцент, професор), ПІБ 
викладача. 

На другій сторінці роботи розміщається її зміст. У змісті приводиться 
докладний перелік розділів і підрозділів роботи з обов'язковою вказівкою 
номерів сторінок, з яких вони починаються. Крапка після найменування 
розділів, підрозділів і пунктів не ставиться.  

Вступ роботи присвячений обґрунтуванню обраної теми, постановці мети 
й завдань дослідження, визначенню об'єкта, предмета й методів дослідження. 

Обґрунтування актуальності теми роботи полягає в тому, щоб в межах 0,5-
1 машинописної сторінки показати насущність, своєчасність аналізованої в 
роботі проблемної ситуації. При цьому рекомендується описати ступінь 
вивченості розглянутих питань у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі (з 
перерахуванням видатних учених і практиків, що працювали над ними, а також 
основних їхніх праць). 

Ціль роботи повинна чітко відбивати обрану тему й, проблемну ситуацію, 
виявлену при оцінці актуальності теми (неприпустима розбіжність між змістом 
назви теми й метою роботи). Завдання роботи повинні послідовно випливати з 
її мети.  

Розділи й підрозділи основної частини роботи повинні послідовно 
розкривати кожну з поставлених завдань роботи. По суті, кожний розділ або 
підрозділ роботи повинен бути спрямований на рішення окремого завдання, а 
отже її маті.  

Висновок повинен містити основні висновки з кожної з поставлених 
завдань роботи. Як правило, висновок повинний бути структурований по 
пронумерованих пунктах, кожний з яких повинен у стислій формі представляти 
висновки по тому або іншому поставленому завданню зі збереженням порядку 
їх розгляду.  

У вступі визначаються об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт – процес або 
явище, що породжує проблемну ситуацію. Предмет – те, що перебуває в 
границях об'єкта, і на чому зосереджене дослідження автора. Об'єкт і предмет, 
як категорії наукового пізнання, співвідносяться між собою як загальне й 
частка. В об'єкті виділяється та частина, яка служить предметом дослідження. 
Предмет дослідження визначає тему розрахункової роботи. 

Після визначення об'єкта й предмета дослідження слід продумати основні 
методи вивчення теоретичного й фактичного матеріалу, які є необхідною 
умовою досягнення мети роботи. Загальний обсяг вступу не повинен 
перевищувати 2 – 3 сторінок друкованого тексту. 

Основна частина являє собою послідовне рішення поставлених у роботі 
завдань. Основна частина розрахункової роботи, як правило, складається із 
двох розділів, з поділом їх на підрозділи. При цьому виникає необхідність 
правильно згрупувати завдання, сформовані у вступі. Основний критерій тут – 
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схожість розглянутих у них питань за ознаками спільності й складності. При 
цьому в роботі повинна зберігатися логічність викладу матеріалу. Важливим 
елементом цієї частини є її структура. Оцінюються виділення абзаців, найбільш 
важливих положень і висновків, уміння студента класифікувати категорії по 
спільності ознак. 

Перший розділ носить теоретичний характер. У ньому на основі вивчення 
робіт вітчизняних і зарубіжних авторів викладається сутність об'єкта, предмета 
дослідження й поставлених проблем. Критично оцінюються понятійні категорії, 
розглядаються різні підходи до її рішення, дається їхня оцінка з погляду їх 
використання в конкретній економічній ситуації, обґрунтовуються й 
викладаються власні позиції автора.  

Другий розділ носить аналітичний характер. У ньому, на основі виконаних 
розрахунків визначаються втрати або збитки в наслідок виникнення ймовірних 
небезпек в роботі підприємства. 

Загальний обсяг основної частини не повинен перевищувати 10-15 
сторінок друкованого тексту. 

Висновок являє собою узагальнення основних висновків по кожному з 
поставлених завдань і мети роботи. Висновки пишуться коротко по пунктах. 
Ілюстративний матеріал у висновку й посилання на джерела, як правило, не 
використовуються. Основна вимога до висновку – самостійність формулювання 
висновків і зв'язок з основним змістом роботи. 

Обсяг висновку становить 2-3 сторінки. 
Список використаних джерел відбиває теоретичну й статистичну базу 

роботи. Список повинен містити не менш 10 найменувань. При цьому в списку 
повинні знаходитися, як правило, законодавчі акти, що регламентують 
досліджувані господарські відносини, теоретичні джерела (підручники, книги 
ведучих учених-економістів, монографії, збірники праць), Internet-Джерела.  

Додатки містять допоміжний матеріал, який недоречний для використання 
в основній частині в силу обсягу або особливостей форматування. Сюди 
включаються об'ємні таблиці, форми документів, проміжні розрахунки і т.д. 
Додатки оформляються якщо буде потреба й по розсуду автора розрахункової 
роботи. 

По одній темі розрахункову роботу в групі може виконувати тільки один 
студент. 
 

2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
Основна частина розрахунково-графічної роботи складається з двох 

частин: теоретичної частини та розрахункової частини. 
Основними етапами виконання розрахункової роботи є: 
– ознайомлення з вимогами, пропонованими до роботи; 
– вибір теми роботи і варіанту виконання розрахункової частини; 
- попередній огляд літературних і інших джерел; 
– постановка мети й завдань роботи, складання змісту роботи; 
– робота з літературою й іншим необхідним матеріалом; 
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– написання тексту роботи; 
– оформлення роботи; 
– здача роботи на перевірку; 
– робота над зауваженнями й підготовка роботи до захисту; 
– захист розрахункової роботи. 
 

Теоретична частина: 
Студент повинен визначитися з теоретичною темою роботи з наданого 

нижче переліку, яка обирається відповідно до номеру у списку студентів 
академічної групи. 

 
Теми для виконання теоретичної частини розрахунково-графічної 

роботи 
 

1. Наслідок й оцінка ризиків викривлення інформації про події 
після звітної дати. 

2. Завдання й обліково-аналітичне аспекти управління 
матеріально-виробничими запасами з метою забезпечення економічної 
безпеки підприємства. 

3. Склад і оцінка професійних ризиків бухгалтера. 
4. Облік і відбиття у звітності валютних ризиків, обумовлених 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 
5. Ризики і їх наслідку, обумовлені оцінкою ділової репутації. 
6. Каргет-костинг і зниження ризику виробничих і інших втрат. 
7. Інформаційно-аналітичні аспекти фінансової стійкості й оцінки 

економічної безпеки підприємства. 
8. Дебіторська заборгованість і оцінка можливої величини 

непередбачених ризиків. 
9. Роль аудита в забезпеченні економічної безпеки підприємства. 
10. Оцінка зовнішніх і внутрішніх ризиків втрати фінансової 

стійкості. 
11. МСФО й підвищення прогнозних якостей звітності про загрози 

економічної безпеки підприємства. 
12. Прогнозні аспекти звітності в розкритті інформації про 

фінансові результати. 
13. Формування й розкриття інформації у звітності про 

невизначеність і ризик фінансових вкладень. 
14. Сутність податкових ризиків і факторів, що впливають на їхню 

величину.. 
15. Дебіторська заборгованість і оцінка можливої величини 

непередбачених ризиків 
16. Корпоративна облікова політика як внутрішній фактор 

забезпечення економічної безпеки підприємства 
17. Завдання й місце управлінського обліку витрат у управлінні 
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ризиками (виробничими). 
18. Завдання й обліково-економічне аспекти управління 

матеріально-виробничими запасами з метою забезпечення економічної 
безпеки підприємства. 

19. Формування й розкриття інформації про ризики, обумовлені 
фінансовими результатами й оподаткуванням прибутку. 

20. Інформаційні потреби інвестора відносно вкладень у ризиковий 
капітал 

21. Склад і оцінка ризиків у забезпеченні збереження власного 
капіталу організації. 

22. Обліково-аналітичні аспекти балансу при оцінці економічної 
безпеки підприємства. 

23. Формування й розкриття інформації про ризики, обумовлені 
використанням матеріальних ресурсів. 

24. Бухгалтерські аспекти ризиків, обумовлені переоцінкою 
внеоборотних активів 

25. Склад і обліково-аналітичні аспекти ризиків лізингодавця 
(лізингоотримувача) 

 
Розрахункова частина 

Будь-яка господарська діяльність пов’язана з витратами. При 
несприятливому збігу обставин ці витрати можуть збільшуватись, тобто 
з’являються додаткові витрати понад намічені. Це може призвести до зниження 
прибутку, доходу в порівнянні з очікуваними величинами. Саме відхилення 
фактичних даних показника прибутку від прогнозованого характеризує ступінь 
ризику. Це відхилення показників прибутку характеризує втрати або збитки 
підприємства. 

 В абсолютному вираженні ризик може визначатися величиною можливих 
втрат (збитків) у матеріально-речовинному або  вартісному виразі, тобто ризик 
є вартісним виразом імовірної події, що призведе до втрат. 

Втрати, що мають місце в господарській діяльності оцінюються при аналізі 
ризику їх розміром та ймовірністю появи. У теорії господарського ризику ці 
втрати класифікують  на п’ять видів: матеріальні, трудові, фінансові, втрати 
часу та спеціальні види втрат. 

Імовірнісний характер очікуваних подій – це і є відображення ризикової 
ситуації. Один з варіантів розрахунку величини втрат від настання ризикової 
ситуації – оцінка величини недоотриманого прибутку: 

 
У формулі розрахунку втрат фігурує очікуваний прибуток, розрахуємо її 

значення: 
 

Втрати = Прибуток ОЧІКУВАНИЙ – Прибуток ФАКТИЧНИЙ 
 



9 
 

У формулі розрахунку втрат фігурує очікуваний прибуток, розрахуємо її 
значення: 

 
Прибуток ОЧІК. = Дохід (Вир) ОЧІК. – З/з ОЧІК. (собівартість усього V 

виробництва) 
 

Дохід (Вир) ОЧІК  = Обсяг ОЧІК х Ціна ОЧІК   
 

С/в ОЧІК. (с/в усього обсягу виробництва)  
  

 Прибуток ФАКТ. = Дохід (Вир) ФАКТ. – С/с ФАКТ. 
 

Ризик складається із двох компонентів: імовірність і втрати. 

  

Ризик = Імовірність х Втрати 

 (ця формула випливає із визначення сутності ризику).  

 

Втрати – це здійснена ризикова подія.  

Максимальне значення ймовірності – одиниця (тобто 100%), тобто ймовірність 

= 1, значить ризикова подія відбулася. 

Наприклад, імовірність здійснення події: 

1-ї події – 0,2; 

 2 –ї події – 0,6.  

3- події – 0,4; 

У розрахунковій частині роботи необхідно відповідно до варіанта 
завдання: 

а) оцінити величину недоотриманого прибутку (збитку); 
б) визначити ризик обумовлений визначеними у завданні до варіанта 

подіями. 
 
Номер варіанта розрахункової частини роботи   відповідає сумі двох 

останніх цифр у заліковій книжці студента. 
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3 ВИХІДНІ ДАНІ: 

Підприємство у наступному місяці очікує: 
 
1.  Обсяг виробництва й реалізації: 

варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
штук 100 110 120 130 140 150 160 170 180 
варіант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
штук 190 200 210 220 230 240 250 260 270 

 
2. Ціну реалізації одиниці продукції: 

варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
грн. 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
варіант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
грн. 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 

 
3.  Собівартість виробництва одиниці продукції: 

варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
грн. 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 
варіант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
грн. 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 

 
4.  Вартість майна очікується в розмірі, млн. грн. 

варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
млн. грн. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
варіант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

млн. грн. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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4 ЗАВДАННЯ ДО ВАРІАНТІВ 
У керівництва підприємства є інформація про можливі відхилення очікуваних показників з наступних 

причин: 
Варіант Інформація про можливі відхилення від очікуваних величин показників з наступних причин: 

 
ВАРІАНТ 1 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 60%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 50%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні окремо кожної ризикової події 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 

 
ВАРІАНТ 2 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 55%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 55%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні окремо кожної ризикової події 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 

 
ВАРІАНТ 3 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 45%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 65%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні окремо кожної ризикової події 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 

 
ВАРІАНТ 4 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 65%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 55%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні окремо кожної ризикової події 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
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ВАРІАНТ 5 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 62%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 52%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно двох ризикових подій 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
 

 
ВАРІАНТ 6 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 65%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 55%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно двох ризикових подій 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
 

 
ВАРІАНТ 7 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 50%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 60%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно двох ризикових подій 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
 

 
ВАРІАНТ 8 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 55%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 55%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно двох ризикових подій 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
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ВАРІАНТ 9 

1. Один з постачальників попередив про фінансові труднощі і ймовірні збої в поставках. У 
результаті цього обсяги виробництва можуть скоротитися в березні на 66%. 
2. За даними відділу головного механіка устаткування, що не пройшло капітальний ремонт, може 
вийти з ладу. У результаті чого обсяги діяльності скоротяться на 56%. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно двох ризикових подій 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
 

 
ВАРІАНТ 10 

1. Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися на 69%. 
2. Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги реалізації 
скоротяться на 39%. 
3. Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації 
скоротиться на 100 грн. за одиницю. 
 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні окремо кожної ризикової події. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
 

 
ВАРІАНТ 11 

1. Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися на 68%. 
2. Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги реалізації 
скоротяться на 38%. 
3. Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації 
скоротиться на 200 грн. за одиницю. 
 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні окремо кожної ризикової події. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
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ВАРІАНТ 12 

1) Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися на 67%. 
2) Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги реалізації 
скоротяться на 37%. 
3) Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації 
скоротиться на 200 грн. за одиницю. 
 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні окремо кожної ризикової події. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
 

 
ВАРІАНТ 13 

1) Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися на 70%. 
2) Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги реалізації 
скоротяться на 40%. 
3) Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації 
скоротиться на 300 грн. за одиницю. 
 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні окремо кожної ризикової події. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 

 
ВАРІАНТ 14 

1) Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися в березні на 66%. 
2) Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги діяльності 
скоротяться на 36%. 
3) Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації в березні 
скоротиться на 150 грн. за одиницю. 
 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно трьох ризикових ситуацій. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
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ВАРІАНТ 15 

1) Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися в березні на 69%. 
2) Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги діяльності 
скоротяться на 40%. 
3) Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації в березні 
скоротиться на 200 грн. за одиницю. 
 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно трьох ризикових ситуацій. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 

 
ВАРІАНТ 16 

1) Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися в березні на 72%. 
2) Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги діяльності 
скоротяться на 42%. 
3) Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації в березні 
скоротиться на 250 грн. за одиницю. 
 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно трьох ризикових ситуацій. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 

 
ВАРІАНТ 17 

1) Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися в березні на 75%. 
2) Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги діяльності 
скоротяться на 45%. 
3) Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації в березні 
скоротиться на 300 грн. за одиницю. 
 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно трьох ризикових ситуацій. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
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ВАРІАНТ 18 

1) Один з постачальників попередив про ймовірні збої в поставках. У результаті цього обсяги 
виробництва можуть скоротитися в березні на 75%. 
2) Прогнозується зниження попиту на продукцію підприємства. У результаті чого обсяги діяльності 
скоротяться на 40%. 
3) Очікується поява на ринку підприємства-конкурента. У результаті цього ціна реалізації в березні 
скоротиться на 300 грн. за одиницю. 
Оцінити можливі втрати підприємства при настанні одночасно трьох ризикових ситуацій. 
Визначити ризик обумовлений визначеними у завданні подіями. 
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5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 
 

Робота оформляється на аркушах білого паперу формату А4 (210 × 297 
мм), вона повинна бути зброшурована в окремій папці. Роздруківка тексту 
здійснюється з однієї сторони аркуша, з обов'язковим дотриманням полів: 
ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Робота 
повинна бути надрукована на комп'ютері через 1,5   інтервалу, шрифт Times 
New Roman Cyr, розмір – 14 у текстовому редакторі Microsoft Word. При 
необхідності можуть бути використані редактори  Excel, формул і малюнків. У 
тексті застосовуються тільки загальноприйняті скорочення. Відступ червоного 
рядка – п'ять пунктів. 

Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти теж 
можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід 
починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої 
великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Слова «розділ», «параграф», 
«пункт» не пишуться. Заголовки повинні чітко й коротко відбивати зміст 
розділів. Заголовки розділів, а також слова «Вступ», «Висновок», «Зміст», 
«Список використаних джерел» слід розташовувати від лівого краю без крапки 
наприкінці, не підкреслюючи й не виділяючи курсивом, напівжирним шрифтом 
і т.п., відокремлюючи від тексту двома інтервалами. Переноси слів у заголовках 
не допускаються. Кожний розділ, зміст, вступ, висновок, список використаних 
джерел починаються з нової сторінки. 

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи 
наскрізну нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляється внизу 
посередині без крапки наприкінці. Титульний аркуш включається в загальну 
нумерацію сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляється. 
Рисунки й таблиці, розташовані на окремих аркушах, включаються в загальну 
нумерацію сторінок. Рисунки й таблиці слід розташовувати в роботі 
безпосередньо після тексту, у якім вони згадуються вперше, або на наступній 
сторінці, якщо в зазначеному місці вони не вміщаються, а також у додатку. На 
всі рисунки й таблиці повинні бути дані посилання в тексті розрахункової 
роботи. Рисунки повинні мати назви, які містяться під ними. Рисунки й таблиці 
слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. 
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