
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Управління ризиками регіонального 

розвитку 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького. Кафедра управління 

 

Розробник(и) 

Оніщенко Маргарита Леонідівна, 

доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри управління 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA 

– перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
8 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 

5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 16 

години становить контактна робота з 

викладачем (32 години лекцій), 102 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Публічне 

управління та адміністрування»  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Менеджмент», 

«Технології прийняття рішень в 

публічному управлінні» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни «Управління ризиками регіонального 

розвитку» є надання студентам знань, які дозволять студентам вміти 

ідентифікувати місцезнаходження прогнозованих чи виникаючих в процесі 

господарської діяльності ризиків на регіональному рівні їх класифікації; 

обирати та використовувати засоби кількісної оцінки ступеня економічних 

ризиків господарюючих суб’єктів; організовувати процес ефективного 



управління ризиком у випадку його реалізації. Студенти отримають здатність 

до обґрунтування і прийняття управлінських рішень в трансформаційних 

умовах невизначеності та ризику та оцінювання їх ефективності 

4. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Ризик - менеджмент і його місце в управління бізнесом. 

Визначення та сутність управління ризиком. Еволюція ризику. Функції 

ризику. Джерела виникнення ризику. Переваги ризик-менеджменту та його 

вплив на вартість компанії. Специфіка ризик-менеджменту у 

постсоціалістичному інформаційному просторі. 

Тема 2. Класифікація ризиків та загальна схема ризик-менеджменту. 

Базова класифікація ризиків. Види ризиків. Характеристика окремих 

видів ризику. Характеристика ризиків підприємницької діяльності. Зовнішні 

ризики, їх види, сутність, характеристика. Внутрішні ризики, їх види, 

класифікація, характеристика. Транспортні ризики. Їх класифікація. 

Характеристика окремих видів ризику: фінансовий, галузевий, інноваційний. 

Загальна схема процесу управління ризиком. Вимір ризику. 

Тема 3. Кількісні способи виміру ризику 

Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику. Статистичні 

показники для оцінки ступеня ризику. Дисперсія, середньоквадратичне 

відхилення, коефіцієнт варіації. Ризик в абсолютному вираженні. Міра ризику. 

Ризик у відносному вираженні. Коефіцієнт чутливості β. Методика прийняття 

рішень (вибору) на основі результатів статистичної оцінки. Методи 

суб’єктивних оцінок вимірювання ризику. Графічні способи оцінки ризику. 

Тема 4. Система управління ризиками. 

Підсистеми управління ризиком. Концепції управління ризиками. 

 

Тема 5. Управління ризиком у підприємницькій діяльності: його 

організація та потрібна документація. 

Сутність, зміст та призначення управління ризиками. Організація 

управління ризиком. Документація для управління ризиком. Декларація про 

політику у сфері ризик-менеджменту та настанови з ризик-менеджменту. 

Принципи управління ризиками. Заходи мінімізації ризику у комерційній 

діяльності підприємств. Точка беззбитковості і ризик, дерево рішень в 

управлінні ризиком виробничої (підприємницької) діяльності. Виробничий 

(операційний) важіль, його сутність та зв’язок з підприємницьким ризиком. 

Умови застосування. Диверсифікація як метод зниження ризику. Напрями 

диверсифікації. Мотиви (причини), вигоди (переваги) та небезпеки (ризики) 

диверсифікації. Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків. Формування 

структури товарного асортименту підприємства за умови мінімізації 

комерційного ризику. Вибір раціонального господарського стратегічного 

рішення фірми в умовах невизначеності і ризику з використанням ігрової 

економіко-математичної моделі. 

Тема 6. Програма управління ризиком в організації. 

Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних 

позицій компанії. Виявлення факторів ризику.  Оцінка ризику. Методи 

виявлення ризику. Збитки фірми, ризик-експозиції та їх класифікація. 

Фінансування ризику. Етапи реалізації програми на підприємстві. 



Тема 7. Управління ризиком у різних сферах діяльності підприємства. 

Особливості виявлення операційних ризиків. Управління ризиком у 

сфері фінансів. Ризик-менеджмент у маркетингу. Ризик у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РН1. 

Визначати ризикованість фінансового стану підприємства та 

регіону на основі аналізу його фінансового стану та оцінити 

ризики рішень у сфері фінансової діяльності 

РН2. 
Оцінити ризики прийняття рішень у виробничій діяльності 

підприємства 

РН3. 

Оволодіти підходами до управління ризиком та зниження його 

негативних проявів /наслідків в господарській діяльності 

регіону.  

РН4. 
Самостійно працювати з підручниками та робити необхідні 

практичні та логічні висновки з опрацьованого матеріалу. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4 
Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ. 

ПРН 6 

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та технологій. 

ПРН 8 
Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх 

впроваджувати. 

ПРН 9 

Здатність впроваджувати інноваційні технології. 10.Здатність до 

дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування 

ПРН 10 

Здатність впроваджувати інноваційні технології. 10.Здатність до 

дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л). 

 

Тема 1. Ризик - менеджмент і його місце в управління бізнесом. 



1. Визначення та сутність управління ризиком.  

2. Еволюція ризику.  

3. Функції ризику.  

4. Джерела виникнення ризику. 

5. Переваги ризик-менеджменту та його вплив на вартість компанії.  

6. Специфіка ризик-менеджменту у постсоціалістичному інформаційному 

просторі 

 

Тема 2. Класифікація ризиків та загальна схема ризик-менеджменту. 

1. Класифікація ризиків.  

2. Види ризиків.  

3. Характеристика окремих видів ризику. Зовнішні ризики, їх види, 

сутність, характеристика.  

4. Внутрішні ризики, їх види, класифікація, характеристика.  

Транспортні ризики. Їх класифікація. Характеристика окремих видів ризику: 

фінансовий, галузевий, інноваційний 

 

Тема 3. Кількісні способи виміру ризику 

1. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику.  

2. Статистичні показники для оцінки ступеня ризику. Дисперсія, 

середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.  

3. Ризик в абсолютному вираженні. Міра ризику. Ризик у відносному 

вираженні. Коефіцієнт чутливості β.  

4. Методика прийняття рішень (вибору) на основі результатів 

статистичної оцінки. Методи суб’єктивних оцінок вимірювання ризику. 

Графічні способи оцінки ризику 

 

Тема 5. Управління ризиком у підприємницькій діяльності: його організація та 

потрібна документація. 

1. Сутність, зміст та призначення управління ризиками.  

2. Організація управління ризиком. Документація для управління 

ризиком.  

3. Декларація про політику у сфері ризик-менеджменту та настанови з 

ризик-менеджменту.  

4. Принципи управління ризиками.  

5. Заходи мінімізації ризику у комерційній діяльності підприємств. Точка 

беззбитковості і ризик, дерево рішень в управлінні ризиком виробничої 

(підприємницької) діяльності. 

6.  Виробничий (операційний) важіль, його сутність та зв’язок з 

підприємницьким ризиком. Умови застосування.  

7. Диверсифікація як метод зниження ризику. Напрями диверсифікації. 

Мотиви (причини), вигоди (переваги) та небезпеки (ризики) 

диверсифікації. Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків.  

8. Формування структури товарного асортименту підприємства за умови 

мінімізації комерційного ризику.  

9. Вибір раціонального господарського стратегічного рішення фірми в 

умовах невизначеності і ризику з використанням ігрової економіко-

математичної моделі. 



 

Тема 6. Програма управління ризиком в організації. 

1. Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних 

позицій компанії.  

2. Виявлення факторів ризику.   

3. Оцінка ризику.  

4. Методи виявлення ризику.  

5. Збитки фірми, ризик-експозиції та їх класифікація.  

Фінансування ризику. Етапи реалізації програми на підприємстві. 

 

 

Тема 6. Програма управління ризиком в організації. 

6. Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних 

позицій компанії.  

7. Виявлення факторів ризику.   

8. Оцінка ризику.  

9. Методи виявлення ризику.  

10. Збитки фірми, ризик-експозиції та їх класифікація.  

Фінансування ризику. Етапи реалізації програми на підприємстві. 

 

Тема 7. Управління ризиком у різних сферах діяльності підприємства. 

1. Особливості виявлення операційних ризиків. Управління ризиком у 

сфері фінансів.  

2. Ризик-менеджмент у маркетингу.  

Ризик у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

7.2 Види навчальної діяльності  

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття (П). 

Тема 1. Ризик - менеджмент і його місце в управління бізнесом. 

Практичне заняття (семінар1) 

      1. Визначення та сутність управління ризиком.  

      2. Еволюція ризику.  

      3.Функції ризику.  

     4. Джерела виникнення ризику. 

 

Тема 2. Класифікація ризиків та загальна схема ризик-менеджменту. 

Практичне заняття 

1. Класифікація ризиків.  

2. Види ризиків.  

3. Характеристика окремих видів ризику. Зовнішні ризики, їх види, 

сутність, характеристика.  

4. Внутрішні ризики, їх види, класифікація, характеристика.  

5. Транспортні ризики. Їх класифікація. Характеристика окремих видів 

ризику: фінансовий, галузевий, інноваційний. 

 

Тема 3. Кількісні способи виміру ризику 

Практичне заняття (семінар3) 



1. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику.  

2. Статистичні показники для оцінки ступеня ризику. Дисперсія, 

середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.  

3. Ризик в абсолютному вираженні. Міра ризику. Ризик у відносному 

вираженні. Коефіцієнт чутливості β.  

4. Методика прийняття рішень (вибору) на основі результатів 

статистичної оцінки.  

5. Методи суб’єктивних оцінок вимірювання ризику. Графічні способи 

оцінки ризику. 

Розв‘язання ситуаційно-розрахункових завдань. 

 

Тема 4. Система управління ризиками. 

Практичне заняття (семінар 4) 

1. Підсистеми управління ризиком.  

2. Концепції управління ризиками. 
Розв‘язання ситуаційних  завдань. 

 

Тема 5. Управління ризиком у підприємницькій діяльності: його організація та 

потрібна документація. 

Практичне заняття (семінар5) 

1. Сутність, зміст та призначення управління ризиками.  

2. Організація управління ризиком. Документація для управління 

ризиком.  

3. Декларація про політику у сфері ризик-менеджменту та настанови з 

ризик-менеджменту.  

4. Принципи управління ризиками.  

5. Заходи мінімізації ризику у комерційній діяльності підприємств. Точка 

беззбитковості і ризик, дерево рішень в управлінні ризиком виробничої 

(підприємницької) діяльності. 

6.  Виробничий (операційний) важіль, його сутність та зв’язок з 

підприємницьким ризиком. Умови застосування.  

7. Диверсифікація як метод зниження ризику. Напрями диверсифікації. 

Мотиви (причини), вигоди (переваги) та небезпеки (ризики) 

диверсифікації. Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків.  

8. Формування структури товарного асортименту підприємства за умови 

мінімізації комерційного ризику.  

9. Вибір раціонального господарського стратегічного рішення фірми в 

умовах невизначеності і ризику з використанням ігрової економіко-

математичної моделі. 

Розв‘язання ситуаційно-розрахункових завдань. 

Тема 6. Програма управління ризиком в організації. 

Практичне заняття (семінар6) 

1. Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних 

позицій компанії.  

2. Виявлення факторів ризику.   

3. Оцінка ризику.  

4. Методи виявлення ризику.  

5. Збитки фірми, ризик-експозиції та їх класифікація.  



6. Фінансування ризику. Етапи реалізації програми на підприємстві. 
Розв‘язання ситуаційно-розрахункових завдань 

 

Тема 7. Управління ризиком у різних сферах діяльності підприємства. 

Практичне заняття (семінар7) 

1. Особливості виявлення операційних ризиків.  

2. Управління ризиком у сфері фінансів. 

3.  Ризик-менеджмент у маркетингу.  

4. Ризик у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Розв‘язання ситуаційно-розрахункових завдань. 

7.3 Види навчальної діяльності  

Тема 1. Ризик - менеджмент і його місце в управління бізнесом. 

Визначення та сутність управління ризиком. Еволюція ризику. Функції 

ризику. Джерела виникнення ризику. 

Переваги ризик-менеджменту та його вплив на вартість компанії. Специфіка 

ризик-менеджменту у постсоціалістичному інформаційному просторі 

 

Тема 2. Класифікація ризиків та загальна схема ризик-менеджменту. 

Характеристика окремих видів ризику. Зовнішні ризики, їх види, сутність, 

характеристика.  

Внутрішні ризики, їх види, класифікація, характеристика.  

Транспортні ризики. Їх класифікація. Характеристика окремих видів ризику: 

фінансовий, галузевий, інноваційний. 

 

Тема 3. Кількісні способи виміру ризику 

Статистичні показники для оцінки ступеня ризику. Дисперсія, 

середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Ризик в абсолютному 

вираженні. Міра ризику. Ризик у відносному вираженні. Коефіцієнт 

чутливості β.  

Методика прийняття рішень (вибору) на основі результатів статистичної 

оцінки. Методи суб’єктивних оцінок вимірювання ризику. Графічні способи 

оцінки ризику. 

 

Тема 4. Система управління ризиками. 

Концепції управління ризиками. 

 

Тема 5. Управління ризиком у підприємницькій діяльності: його організація та 

потрібна документація. 

Сутність, зміст та призначення управління ризиками.  

Організація управління ризиком. Документація для управління ризиком. 

Декларація про політику у сфері ризик-менеджменту та настанови з ризик-

менеджменту.  

Принципи управління ризиками. Заходи мінімізації ризику у комерційній 

діяльності підприємств. Точка беззбитковості і ризик, дерево рішень в 

управлінні ризиком виробничої (підприємницької) діяльності. 

Виробничий (операційний) важіль, його сутність та зв’язок з 



підприємницьким ризиком. Умови застосування. Диверсифікація як метод 

зниження ризику. Напрями диверсифікації. Мотиви (причини), вигоди 

(переваги) та небезпеки (ризики) диверсифікації. Запаси і резерви як спосіб 

зниження ризиків. Формування структури товарного асортименту 

підприємства за умови мінімізації комерційного ризику. Вибір раціонального 

господарського стратегічного рішення фірми в умовах невизначеності і 

ризику з використанням ігрової економіко-математичної моделі. 

 

Тема 6. Програма управління ризиком в організації. 

Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних позицій 

компанії. Виявлення факторів ризику.   

Оцінка ризику. Методи виявлення ризику. Збитки фірми, ризик-експозиції та 

їх класифікація. Фінансування ризику. Етапи реалізації програми на 

підприємстві. 

 

Тема 7. Управління ризиком у різних сферах діяльності підприємства. 

Особливості виявлення операційних ризиків. Управління ризиком у сфері 

фінансів. Ризик-менеджмент у маркетингу. Ризик у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекція бесіда 

МН2.  виконання модульної контрольної роботи; 

МН3. мозковий штурм. 

Проведення лекційних занять включає: викладення теоретичного матеріалу; 

оглядові лекції з використанням опорного конспекту; семінарські та практичні 

заняття: розв’язання типових завдань; ділова гра; робота в групах; робота над 

індивідуальними завданнями; організація самостійної роботи студента: 

передбачає самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку до 

практичних занять згідно методичних вказівок до практичних занять та 

організації самостійної роботи студентів. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 
Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

5, 0 (відмінно) 90≤RD≤100 



кількістю помилок 

ДОБРЕ в загальному 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74≤RD≤89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання 

задовольняє 

мінімальні  критерії 

3,0 (задовільно) 

60≤RD≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬН

О 

можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35≤RD≤59 

НЕЗАДОВІЛЬН

О 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD<35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного 

оцінювання: тестування та усні коментарі викладача за його результатами, 

настанови викладачів в процесі виконання завдань для поточного виконання  

та  самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами 

виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій 

(М3). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. 2 тематичні тестування 15  балів;  

2.2 контрольні роботи (тести +практичні завдання + теоретичні питання) 60 

балів; 

3. індивідуальне завдання (виконання, захист) 15 балів; 

4. колективні дискусії (10). 

 

Форма підсумкового контролю – МА+ДСК. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Посохов І.М. Управління ризиками у 

підприємництві: навчальний посібник \ І. М. 

Посохов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 220 c.. 



2. Дядюк М.А. Управління ризиками . Коспект 

лекцій [Електронний ресурс]. – Харків. 2017. 

Режим доступу : 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/189

3/1/125_%D0%A3%D0%A0%20%D0%9A%D0

%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D

0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%

BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%87.1

.pdf 

 

Допоміжна література: 

 

1. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навч. 

посібник./ С.М. Ілляшенко. [2-ге вид.] доп. 

перероб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 220 

с. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

 
1. Ризик-менеджмент: теорія і практика . 

Режим доступу. 

http://www.subject.com.ua/pdf/311.pdf 

2. Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків. Режим 

доступу.https://pidruchniki.com/11750204/ekono

mika/obgruntuvannya_gospodarskih_rishen_ta_ot

sinyuvannya_rizikiv 

3. Конь О.О. Класифікація ризиків 

промислового підприємства. – Режим 

доступу: 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36009/1/17_

96-103.pdf 

4. Прогнозування ризиків при складанні і 

виконанні планів підприємства. – Режим 

доступу: 

https://sites.google.com/site/kostia03061992/prog

nozuvanna-rizikiv-pri-skladanni-i-vikonanni-

planiv-pidpriemstva 

 

 
 
 
 
 
 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Т е м а  Загальн
ий 

Лекції,  

годин 

Практи
чні,  

Лаборат
орні, 

Самостійне 
опрацюван

ня 

Індивід. 
завдання,  

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36009/1/17_96-103.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36009/1/17_96-103.pdf


обсяг,  

годин 

годин годин матеріалу 
(СРС),  

годин 

годин          

(із обсягу 
СРС)  

Тема 1. Ризик - менеджмент і 

його місце в управління 

бізнесом. 

18 4 2  12  

Тема 2. Класифікація ризиків та 

загальна схема ризик-

менеджменту. 

18 4 2  12  

Тема 3. Кількісні способи 

виміру ризику 
26 4 2  20  

Тема 4. Система управління 

ризиками. 
26 4 2  20  

Тема 5. Управління ризиком у 

підприємницькій діяльності: 

його організація та потрібна 

документація. 

22 6 2  14  

Тема 6. Програма управління 

ризиком в організації. 
20 6 2  12  

Тема 7. Управління ризиком у 

різних сферах діяльності 

підприємства. 

18 4 2  
12 

 

Модульний контроль 2  2    

Всього з навчальної дисципліни 150 32 16  102  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетент-

ності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання 

за 

дисциплін

ою 

Види 

навчаль-

них занять  

Види 

навчаль-

ної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладан-

ня і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінюванн

я  

ЗК 1, ФК 20 /  

ПРН 4 
РН1. Л 

НД 1 

НД 2  

МН1 

МН3 

ЗН 1  

 

М1 

М3 



 

ЗК 2, ФК 20, 

ФК 21, ФК 23 

/  

ПРН6 

РН2. Л 

НД 1 

НД 2 

 

МН1 

МН3 

ЗН 1 

 

М1 

М3 

ЗК 7, ФК 23 /  

ПРН 8 РН3. Л 
НД 1 

НД 2 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  

 

М1 

М3 

ЗК 8, ФК 22, 

ФК 21, ФК 24 

/  

ПРН 9 

РН4. Л 
НД 2  

НД 3 

МН1 

МН3 

ЗН 1 

 

М1 

М2 

М3 

 
 


