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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Статистичні 
методи оцінювання економічного ризику”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
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аналітика» 
(шифр, назва) 

2021-й - 

Курсова робота -0 Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 
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Тижневих годин для 
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аудиторних – 3 
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задач різного рівня з курсу 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Курс “Статистичні методи оцінювання економічного ризику” охоплює систему 

статистичних показників оцінки економічного ризику, класифікацію видів ризиків, а також 

способи управління ризиком. Велика увага надається методології та інформаційній базі, 

необхідній для визначення основних показників оцінки ризику в різних сферах економічної 

діяльності. 

 

Для вивчення дисципліни “ Статистичні методи оцінювання економічного ризику”  

студент повинен ознайомитись з наступними курсами: «Статистика», «Інвестування»,   

«Оптимізаційні методи і моделі . 

 

Мета курсу“ Статистичні методи оцінювання економічного ризику” полягає в 

допомозі студентам у оволодінні найважливіших статистичними методами оцінювання 

ризику в різних сферах, зокрема інвестиційній, сфері зовнішньоторговельної діяльності, 

банківській та інших.  

 

Завдання курсу “ Статистичні методи оцінювання економічного ризику” є: 

• дати чітке уявлення про систему статистичних показників оцінки ризику; 

•  ознайомити з основними критеріями прийняття рішень в умовах невизначеності 

та ризику; 

• ознайомити зі способами управління економічними ризиками; 

• допомогти студентам в методиці здійснення економіко-статистичного аналізу 

розвитку окремих сфер економічної діяльності;  

• навчити студентів навичкам управління економічними ризиками тощо. 

  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

 знати:  

• історію розвитку теорії ризику; 

• основні способи управління ризиками; 

• методологію розрахунку статистичних показників оцінювання економічного 

ризику; 

вміти: 

•  використовувати сучасну систему показників оцінки ризику в інвестиційній та 

інших сферах економіного життя країни; 

•  застосовувати методи статистичного оцінювання ризиків для дослідження 

соціально- економічних явищ і процесів. 



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Система статистичних показників оцінки економічного ризику 

Тема 1. Сутність економічного ризику. 

Невизначеність та ризик.  

Класифікація ризиків.  

Ставлення до ризику ОПР. 

 

Література [2,5,8] 

 

Тема 2. Система статистичних  оцінок ступеня ризику 

Загальні підходи до статистичної оцінки ступеня ризику. 

Ймовірнісний підхід до оцінки ризику . 

Застосування методу аналогій для кількісної оцінки ризику. 

Метод аналізу чутливості та кількісна оцінка ризику. 

Застосування методу древа рішень для статистичної оцінки ризику. 

Використання експертних методів для оцінки ризику. 

Теорія корисності та ризик. 

 

Література [1,4,7] 
 

Тема 3. Абсолютні показники оцінки ризику. 

Показники сподіваного значення невдачі. Середньозважене модуля відхилення від 

центра групування 

Дисперсійний підхід до оцінки ризику.  

Поняття семіваріації. Середньоквадратичне та семіквадратичне відхилення від 

середньогеометричного зваженого. 

 

Література [2,6,9,11] 

 
Тема 4. Відносні показники оцінки ризику. 

Коефіцієнти варіації, семіваріації, семівідхилення від зваженого 

середньогеометричного  

Використання. коефіцієнтів асиметрії та ексцесу для оцінювання ризику. 

Крива щільності розподілу ймовірностей збитків. 

Визначення меж зон допустимого, критичного та катастрофічного ризиків. 

 

Література [2,6,9,11] 
 

Тема 5. Способи управління ризиком 

Основні підходи щодо управління ризиком. Зовнішні способи зниження ступеня 

ризику.Внутрішні способи зниження ступеня ризику. Економіко-статистичні -математичні 

моделі хеджування як засобу зниження ризику. Диверсифікація ризиків. 

 

Література [4,5,8] 

 

Змістовий модуль 2. Методи оцінювання ризику в різних сферах діяльності  

Тема 6. Cтатистична оцінка ризиків в інвестиційній діяльності. 

Поняття інвестиційних ризиків. Аналіз чутливості інвестиційного проекту: суть та 

методологія.  Методи статистичного аналізу ризиків проектів. 



Ризик портфеля  цінних паперів у абсолютному вираженні та відносному вираженні . 

Кореляція цінних паперів та її застосування   
 

Тема 7. Статистичні методи оцінки кредитних ризиків. 
Кредитні ризики та їх суть. Моделі статистичного аналізу кредитного ризику 

комерційного банку. Використання нерівності Чебишева для уникнення банкрутства при 
отриманні кредиту та уникнення банкрутства при наданні кредиту. 

 

Література [2,7,10] 
  

 

Тема 8. Статистична оцінка ризику в зовнішньоекономічній діяльності. 
Класифікація ризику зовнішньоекономічної діяльності. Моделі кількісного аналізу 

ризику в зовнішньоторговельній діяльності. діяльності. Зовнішній борг та ризик. Аналіз 
методів та моделей оцінювання політичного ризику Фінансовий ризик та статистичні методи 
його оцінки. Управління валютними ризиками. Моделі прогнозування валютних ризиків. 

 

Література [2,5,12] 

 

Тема 9. Критерії прийняття рішень в умовах ризику. 

Прийняття рішень в умовах ризику  
Критерії прийняття рішень (Гурвіца, Байєса, Севіджа, мінімальної дисперсії, 

мінімальної семі варіації). Критерій Парето  
 

Література [4,5,8]. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усьо-

го  
у тому числі 

л п лаб інд Ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Система статистичних показників оцінки економічного ризику 

 

Тема 1. Сутність 

економічного ризику 
10 4 2 - - 4 

- - - - - - 

Тема 2. Система 

статистичних  оцінок 

ступеня ризику 

10 4 2 - - 4 

- - - - - - 

Тема 3. Абсолютні 

показники оцінки 

ризику 

10 4 2 - - 4 

- - - - - - 

Тема 4. Відносні 

показники оцінки 

ризику 

10 4 2 - - 4 

- - - - - - 

Тема 5. Способи 

управління ризиком 
10 4 2 - - 4 

- - - - - - 

Разом – зм. модуль 1 50 20 10 - - 20 - - - - - - 

Змістовий модуль2. Методи оцінювання ризику в різних сферах діяльності 

Тема 6. Cтатистична 

оцінка ризиків в 

інвестиційній 

діяльності 

10 3 2 - - 5 

- - - - - - 

Тема 7.    Статистичні 

методи оцінки 

кредитних ризиків 

9 3 1 - - 5 

- - - - - - 

Тема 8. Статистична 

оцінка ризику в 

зовнішньоекономічній 

діяльності 

10 3 1 - - 6 

- - - - - - 

Тема 9. Критерії 

прийняття рішень в 

умовах ризику 

11 3 2 - - 6 

- - - - - - 

Разом – зм. модуль 2 40 12 6 - - 22 - - - - - - 

Усього годин 90 32 16 - - 42 - - - - - - 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність економічного ризику 2 

2 Система статистичних  оцінок ступеня ризику 2 

 Разом 4 

 
                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

                                              

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Абсолютні показники оцінки ризику 2 

2 Відносні показники оцінки ризику 2 

3 Способи управління ризиком 2 

4 Cтатистична оцінка ризиків в інвестиційній діяльності 2 

5 Статистичні методи оцінки кредитних ризиків 1 

6 Статистична оцінка ризику в зовнішньоекономічній 

діяльності 

1 

7 Критерії прийняття рішень в умовах ризику 2 

 Разом 12 

                                                                 

7. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність економічного ризику 4 

2 Система статистичних  оцінок ступеня ризику 4 

3 Абсолютні показники оцінки ризику 4 

4 Відносні показники оцінки ризику 4 

5 Способи управління ризиком 4 

6 Cтатистична оцінка ризиків в інвестиційній діяльності 5 

7 Статистичні методи оцінки кредитних ризиків 5 

8 Статистична оцінка ризику в зовнішньоекономічній 

діяльності 

6 

9 Критерії прийняття рішень в умовах ризику 6 

 Разом  42 

 



8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Індивідуальна, самостійна робота студентів полягає в опануванні теоретичного 

матеріалу тем дисципліни, підготовки та виступу з тематичними повідомленнями, 

доповідями, рефератами, розв’язуванні задач та тестових завдань. Поточний контроль, який 

використовується під час індивідуальних занять, здійснюється в усній або письмовій формі. 

Індивідуальна робота студентів також передбачає виконання індивідуального 

навчально-дослідного завдання. 

 

Навчально-дослідне завдання з курсу «Статистичні методи оцінювання 

економічного ризику». 

 

Теми рефератів  

1. Статистичне оцінювання інвестиційні ризиків регіону.  

2. Способи управління ризиком у банківській сфері. 

3. Суть та класифікація маркетингових ризиків. 

4. Промислові ризики, їх характеристика та класифікація. 

5. Характеристика соціально-політичних ризиків. 

6. Новітні підходи щодо адекватного статистичногооцінювання ступеня суспільно-

політичного ризику. 

7. Банківські ризики та їх класифікація. 

8. Використання експертних процедур при вимірюванні ступеня інвестиційних ризиків. 

9. Аналіз чутливості інвестиційного проекту: суть та методологія. 

10. Статистичні методи аналізу ризиків проектів. 

11. Кредитні ризики та їх суть. 

12. Моделі кількісного аналізу кредитного ризику комерційного банку. 

13. Адміністративно-законодавчі ризики та їх характеристика. 

14. Суть та класифікація фінансових ризиків. 

15. Фінансовий ризик та статистичні методи його оцінки. 

16. Статистичне оцінювання ризику в міжнародних економічних відносинах. 

17. Управління валютними ризиками. 

18. Моделі прогнозування валютних ризиків. 

19. Ризик в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 

20. Моделі кількісного аналізу ризику в зовнішньоекономічній діяльності. 

21. Зовнішній борг України та ризик. 

22. Інновації та ризик. 

23. Запаси та резерви як методи зниження ризику реалізації інноваційних процесів. 

24. Інфляція та ризик. 

25. Аналіз ризику в АПК. 

26. Антикризове управління фірмою та ризик. 

27. Страхування – один зі способів зниження ризику. 

28. Математико- статистичні моделі хеджування як засобу зниження ризику. 

29. Статистична оцінка ризиків підприємницької діяльності. 

30. Основні підходи до процесу управління ризиком. 

31. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в спектрі економічних проблем. 

32. Резерви як метод зниження ризику страхових компаній. 

33. Статистичний метод кількісної оцінки ризику. 

34. Застосування методу аналогій для кількісної оцінки ризику. 

35. Метод аналізу чутливості та кількісна оцінка ризику. 

36. Застосування методу древа рішень для кількісної оцінки ризику. 

37. Використання експертних методів для оцінки ризику проекту. 

38. Ризики, пов’язані з управлінням запасами. 



39. Ризики в умовах торгів. 

40. Метод Монте-Карло та його застосування до оцінки стратегій, пов’язаних з ризиком. 

41. Якісний аналіз ризику. 

42. Критерії прийняття рішень в умовах ризику. 

43. Аналіз розвитку політичного ризику та використання теорії гри. 

44. Ризик ліквідності. 

45. Способи зниження ризику. 

46. Ризик та психологічна теорія рішень. 

47. Стратегічний менеджмент та ризик. 

48. Ризикологія як наука. 

49. Історія виникнення поняття ризику. 

50. Ризик-менеджмент та його суть. 

 

Письмова робота для студентів повинна містити такі структурні елементи: 

• обґрунтування актуальності обраного напряму дослідження; 

• висвітлення основних теоретичних положень; 

• практичні розрахунки на основі фактичного цифрового матеріалу; 

• висновки. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за індивідуальне навчально-

дослідне завдання, — 20 балів. 

 



9. Методи контролю 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських та практичних 

заняттях як засіб контролю застосовується: усне опитування, участь в обговоренні 

дискусійних питань, написання модульних контрольних робіт, експрес-контроль.  

Основною формою цього контролю є семінари. Мета семінарських та практичних 

занять — поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і при самостійному 

вивченні навчально-методичної літератури. Семінарські та практичні заняття є також 

найбільш ефективною формою контролю знань студентів. 

Семінарські та практичні заняття проводяться у вигляді виступів студентів, дискусії, 

розгорнутої бесіди, розв’язування задач та тестових завдань. Студенти відповідають як за 

бажанням, так і за викликом викладача. Оцінюються не тільки основні виступи, але й суттєві 

доповнення до викладеного іншими. На семінарських заняттях заслуховуються тематичні 

повідомлення, реферати. На практичних заняттях розв’язуються задачі та тестові завдання. 

У кінці семінарського заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступ кожного 

студента, акцентує увагу на найбільш вдалих відповідях, повертається до недостатньо 

розглянутих проблем та недоліків у висвітленні теми. Крім того, ставиться завдання щодо 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

Готуючись до семінарського заняття, студент повинен добре вивчити рекомендовану до 

даної теми літературу, продумати відповіді на кожне, без винятку, питання, написати короткі 

тези свого виступу. 

В цілому за систематичність та активність роботи на семінарських та практичних 

заняттях студент може отримати 20 балів. 

Протягом семестру проводиться модульна контрольна робота, яка оцінюються у 15 

балів і відбувається захист індивідуального завдання (15 балів). 

 



10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

➢ максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

➢ при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: ЛНУ, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

За національною 

шкалою 

 

Залік 

90 – 100 А 

 

Зараховано 

  

81-89 В 

71-80 С 

61-70 D 

51-60 Е  

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (для заліку) з курсу «Статистичні методи 

оцінювання економічного ризику»   

Поточне тестування та самостійна робота 
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Т1, Т2, ... Т9 – теми змістових модулів 

 

 



11. Методичне забезпечення 

1. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу „Статистика” /Укл.: 

М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 70 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б. Економічний ризик: практикум. – Львів: 

Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.  

2. Вдовин М.Л. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних 

функціональних сферах бізнесу: монографія / М.Л. Вдовин Л.Г. Данилюк Л.І. Лелик, І.М. 

Березяк, С.М. Мельник. – Львів.: В-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с.  

3. Вітлінський В. В.. Економічний ризик: ігрові моделі: навч. посібник / [ В. В. Вітлінський, П. 

І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний]; за ред.. В. В. Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2002. –446 с. 

4. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: Деміур, 

1996. — 212 с. 

5. Вітлінський В. В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. — К.: ТОВ Борисфен-М, 

1996. — 336 с. 

6. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його 

вимірювання: Підруч. — К.: ІЗМН, 1996. — 400 с. 

7. Вітлинський В. В., Маханець Л. Л.. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: 

Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2007. — 432 с. 

8. Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності. – К.: Зв’язок, 

2000. – 149 с. 

9. Івченко І. Ю. Економічні ризики. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 304 с. 

10. Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія / А. 

В.Матвійчук.– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.– 205 с. 

11. Вдовин М.Л. Моделювання соціально-економічних процесів: [монографія] / [М.Л. 

Вдовин, Р.В. Вовк, С.С. Прийма]. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 460 с. 

12. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для 

студентів екон. спец. вищ. навч. закладів. — К.: АртЕк, 1997. — 248 с. 

13. Eckhoudt L., Gollier Ch. Risk: Evaluation, Management and Sharing. – Prentice Hall, 1995. 

– P. 187. 

14. Markowitz H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. 2nd ed. Basil 

Blackwell, 1991, ISBN 978-1557861085. 

http://cowles.econ.yale.edu/P/cm/m16/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781557861085


 

Допоміжна 

 

1. Матковський С.О. Статистика: навч. посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, 

Т.В. Панчишин.  – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 344с. 

2. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин 

М.Л., Гринькевич О.С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т.В.]. –  Львів:   Видавництво ЛНУ 

ім. Івана Франка,  2010. – 228 с. 

3. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. Стеченко, 

О.С. Чмир [2 -е вид].– К.: Знання, 2007. – 317 с. 

4. Michel Denuit & Louis Eeckhoudt & Mario Menegatti, 2011. "Correlated risks, bivariate 

utility and optimal choices," Economic Theory, Springer, vol. 46(1), pages 39-54, January. 

 

 

 

 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Про інформацію. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: 

www.rada.gov.ua. 

2. Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну статистику”. Закон 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: www.rada.gov.ua. 

 

 

http://ideas.repec.org/a/spr/joecth/v46y2011i1p39-54.html
http://ideas.repec.org/a/spr/joecth/v46y2011i1p39-54.html
http://ideas.repec.org/s/spr/joecth.html

