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ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Сутність економічного ризику. Невизначеність та ризик 
Природа економічного ризику. Історичний розвиток теорії еконо-

мічного ризику. 
Економічний ризик як об’єктивно-суб’єктивна категорія. Поняття 

об’єкта, суб’єкта та джерела ризику. Причини виникнення еконо-
мічного ризику. Зовнішні та внутрішні чинники ризику. 

Поняття невизначеності. Зв’язок невизначеності та ризику. Види 
невизначеності. 

Аналіз чинників невизначеності. 
Література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24. 
 
Тема 2. Класифікація ризиків. Якісний аналіз ризику 
Види збитків. Загальні засади класифікації ризиків. Типи та види 

ризиків, їх класифікація. Особливості виникнення та дії. Динамічний і 
статичний ризик. 

Виробничий ризик. Комерційний ризик. Фінансовий (кредитний 
ризик). 

Інвестиційний ризик. Ринковий ризик. Портфельний ризик (ризик 
цінних паперів), банківський ризик, валютний ризик. 

Література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19. 
 
Тема 3. Кількісний аналіз ризику 
Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику. Статистичний 

метод. 
Застосування ймовірності для оцінки рівня ризику. 
Метод аналогів. Експертні методи оцінювання ризиків. Аналіз 

чутливості (вразливості). Оцінка ступеня ризику в абсолютному 
виразі. Поняття математичного сподівання, дисперсії та 
середньоквадратичного відхилення випадкової величини. Ризик як 
величина очікуваної невдачі. 

Оцінка ступеня ризику у відносному виразі. Поняття коефіцієнта 
ризику та коефіцієнта варіації. Коефіцієнт сподіваних збитків. Ризик 
та нерівність Чебишева. 

Поняття допустимого, критичного та катастрофічного ризиків. 
Визначення меж зони їх дії. 

Література: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24. 
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Управління ризиком                                                                              Тема 4. Ризик і теорія корисності 
Сутність концепції теорії корисності. Поняття корисності. Основні 

аксіоми теорії корисності. 
Поняття граничної корисності. Сподівана корисність. 
Корисність за Нейманом-Моргенштерном. Поняття лотереї, детер-

мінованого еквівалента, премія за ризик. 
Різне ставлення людини до ризику: схильність, несхильність, 

нейтральність. Функція корисності. Криві байдужості. 
Приклади функції корисності в залежності від ставлення людини 

до ризику. 
Література: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24. 
 
Тема 5. Управління ризиками 
Необхідність управління ризиками у спектрі економічних 

проблем. Загальні підходи до процесу управління ризиком. Принципи 
прийняття рішень в умовах ризику. 

Методи управління ризиком і уникнення, попередження (запобігання) 
виникнення, прийняття і оптимізація (зниження) ризику. 

Зовнішні способи зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє 
страхування. 

Внутрішні способи зниження ризику: лімітування, диверсифікація; 
створення резервів і запасів; здобуття додаткової інформації. 

Література: 4, 8, 10, 12, 13, 16, 17. 
  
Тема 6. Моделювання економічного ризику та прийняття рішень 
Поняття моделі. Сутність теоретико-ігрової моделі. Поняття 

конфліктної ситуації та стратегії гравця. Нижня ціна гри або 
максимін. Верхня ціна гри або мінімакс. Визначення рішення гри. 

Гра з природою. Економічне середовище у ролі гравця. Матриця 
ризиків. 

Прийняття рішень в умовах повної невизначеності (критерії 
максімакса, Вальда, Севіджа, Гурвіца, Байєса). 

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 
 
Тема 7. Економічні ризики, пов’язані з операційною діяльністю 

підприємства та управління ними 
Досконала та недосконала конкуренція. Моделі фірми за умов 

невизначеності. Інформація та фірма. Запаси і резерви як способи 
зниження ступеня ризику, структура та види запасів. Модель 
Міллера-Орра управління запасами з урахуванням ризику. 

Резерви на непередбачувані витрати (потреби) та модель 
формування оптимального резерву з метою зниження ступеня ризику. 
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8                                                                                        О.Б. Сутність хеджирування. Ф’ючерси  та опціони як інструменти 
зниження ризику. Види хеджирування. Ціна спот та ф’ючерсна ціна. 

Література: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24. 
 
Тема 8. Економічні ризики, пов’язані з інвестиційною діяльністю 

та управління ними 
Теорія зміни вартості грошей у часі. Інфляційний ризик та його 

вплив на норму-відсотка. 
Дисконтування. Диверсифікація як спосіб зниження інвестицій-

ного ризику. 
Суть управління портфелем цінних паперів. Оцінка ризику цінних 

паперів. Формування портфеля цінних паперів. Поняття безризикових 
цінних паперів. 

Систематичний і несистематичний ризик. Коефіцієнт чутливості В. 
Фондові індекси. 

Спрощена класична модель формування портфеля цінних паперів 
(модель Шарпа). 

Література: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 16, 17, 18. 
 
Тема 9. Економічні ризики, пов’язані з фінансовою діяльністю 

підприємства та управління ними 
Ризик і вартість капіталу. Вартість користування власними та 

залученим джерелами капіталу. 
Середньозважена вартість капіталу. Вплив структури капіталу на 

вартість фірми. Фінансовий леверідж та ризик втрати фінансової 
незалежності. 

Ризик ліквідності та чинники, що його спричиняють. 
Література: 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22. 
 
Тема 10. Економіка страхування 
Модель поведінки клієнта страхової компанії. Гранична сподівана 

корисність страхування. 
Рівновага особи, що страхується. Модель тактики страхової 

компанії. Умови прибутковості страхової компанії. 
Література: 23, 24. 
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