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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Спеціальність  

073 “Менеджмент”  
Нормативна 

Модулів – 1 

Освітня програма 

Інформаційні системи у 

менеджменті” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів  

Спеціальність (професійне 

спрямування) 

3-й  

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи    

студента – 12 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

32 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

72 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення вибіркової дисципліни «Аналіз і моделювання економічного ризику» 
спрямована на оволодiння студентами термiнологiї теорiї ризикiв, засобiв оцiнки ризикiв i 
захисту вiд них. 

 
Завданнями курсу є: 

 усвідомити необхідність врахування під час господарської діяльності впливу некерованих 

чинників, принципову неможливість здійснення точних економічних прогнозів, 

необхідних для прийняття раціональних рішень; 

 опанувати основні принципи здійснення аналізу ризику, його врахування та управління 

ним; 

 набути навичок самостійного здійснення якісного аналізу ризику та його ідентифікації;  

 оцінювання ризику та управління ним, застосовуючи відповідні способи його зниження. 

 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  

 знати:  
- класифікацію ризиків у господарській діяльності;  

- шляхи ідентифікації ризиків причинно;  

- причини виникнення ризиків;  

- шляхи мінімізації впливу ризиків на господарську діяльність;  

- алгоритм оцінки та обґрунтування ризиків;  

- методи оцінки ризиків; 

- існуючі принципи формування стратегій ризик - менеджменту. 

 вміти: 

- ідентифікувати ризики у господарській діяльності; 

- аналізувати та класифікувати ризики, притаманні певному виду діяльності; 

- проводити оцінку ризиків; 

- розробляти стратегії для мінімізації впливу ризиків на господарську діяльність 

підприємства. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Оцінювання економічного ризику 

Тема 1. Ризик та його основні характеристики 

Поняття та природа економічного ризику. Поняття невизначеності. Зв’язок невизначеності 

та ризику. Види невизначеності. Аналіз чинників невизначеності. Причини виникнення 

економічного ризику. Зовнішні та внутрішні чинники ризику. Поняття об’єкта, суб’єкта та джерела 

ризику. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень. Класифікація ризиків. Особливості 

прояву ризику в сучасних умовах. Кількісний аналіз ризику. 

 

Тема 2. Система кількісних оцінок ступеня ризику 

 Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику. Ймовірність як один з підходів до 
оцінки ризику.  Інгредієнт економічного показника. Ризик в абсолютному вираженні.  Ризик у 
відносному вираженні.  Використання нерівності Чебишева. Визначення меж зон допустимого, 
критичного  та катастрофічного ризиків  

 

Тема 3. Теорія корисності та прийняття рішень за умов ризику 

Поняття корисності та пріоритетності. Корисність за Нейманом.  Поняття лотереї. Сподівана 
корисність. Детермінований еквівалент лотереї. Премія за ризик. Несхильність та схильність до 
ризику. Міра несхильності до ризику. 

 

Модуль 2.  Управління економічним ризиком 

Тема 4. Управління ризиком 

Основні підходи щодо управління ризиком. Узагальнена блок-схема процесу управління 
ризиком. Зовнішні способи зниження ступеня ризику. Внутрішні способи зниження ступеня ризику. 
Таблиця рішень. 

 
 

Тема 5. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи 

теорії портфеля 

Суть диверсифікації . Суть управління портфелем цінних паперів. Ризик портфеля  цінних паперів.  
Норма прибутку цінних паперів. Сподівана норма прибутку цінних паперів . Ризик цінних паперів в 
абсолютному вираженні. Ризик цінних паперів у відносному вираженні. Кореляція цінних паперів та 
її застосування. Портфель цінних паперів.  Тактика фінансового менеджера. 

 

Тема 6. Запаси, резерви як спосіб зниження 

ступеня ризику 

Структура та види резервів і запасів на непередбачувані витрати.  Види матеріальних запасів. Обсяг 
резерву сировини. Резервування грошових засобів на покриття  випадкових затрат. Управління запасами з 
урахуванням ризику. Задачі управління виробництвом та резервами. 

 

Тема 7. Моделювання економічного ризику та теорія ігор 

Теоретико-ігрова модель. Концепція теорії гри. Поняття конфліктної ситуації та стратегії 
гравця. Нижня та верхня ціна гри. Статичні ігри в умовах ризику та невизначеності. 
Економічне середовище у ролі гравця. Інформаційна ситуація та її характеристика. Функція 
ризику. Модель прийняття рішень в умовах ризику Прийняття рішень в умовах ризику. 
Критерії прийняття рішень. 
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Тема 8.  Ієрархічні моделі прийняття рішень 

Загальна ієрархічна модель. Побудова моделі багатоцільової та багатокритеріальної 
задачі. Класи задач прийняття багатоцільових рішень за умов невизначеності та ризику. Вибір 
способу нормалізації, врахування пріоритету та критерію згортки. 

 

Тема 9. Вартість, час та ризик 

Вартість і час. Норма дисконту. Модель рівноваги ринку капіталів (СAPM). Вплив ризику 
та інфляції на величину сподіваної норми відсотка. Майбутня вартість. Теперішня вартість. 
Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик 

 
 
 

Тема 10. Фінансовий ризик-менеджмент 
Загальні засади фінансового менеджменту з урахуванням ризику.  Вартість капіталу. 

Формалізований опис невизначеності та урахування  ризику інвестиційних проектів 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі Усьог

о 

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 

 

Модуль1.  Оцінювання економічного ризику 

Тема 1. Ризик та його 

основні характеристики 
10 4 2   4       

Тема 2. Система 

кількісних оцінок ступеня 

ризику 

 

14 4 2   8       

Тема 3. Теорія корисності 

та прийняття рішень за 

умов ризику 

 

14 4 2   8       

Разом – зм. модуль 1 38 12 6   20       

Модуль 2.  Управління економічним ризиком 

Тема 4. Управління 

ризиком 
8 2    6       

Тема 5. Диверсифікація 

як спосіб зниження 

ризику: елементи 

теорії портфеля 

13 4 2   7       

Тема 6. Запаси, резерви як 

спосіб зниження 

ступеня ризику 

11 2 2   7       

Тема 7. Моделювання 

економічного ризику та 

теорія ігор 

14 4 2   8       

Тема 8.  Ієрархічні моделі 

прийняття рішень 
14 4 2   8       

Тема 9. Вартість, час та 

ризик. 
11 2 1   8       

Тема 10. Фінансовий 

ризик-менеджмент 
11 2 1   8       

Разом – зм. модуль 2 82 20 10   52       

Усього годин 120 32 16   72       
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Тематика лекційних занять 
 

Модуль 1. Оцінювання економічного ризику 

Тема 1. Ризик та його основні характеристики 

Лекція 1. 

1. Поняття ризику та невизначеності.  

2. Джерела і функції економічного ризику.  

3. Класифікація ризиків.  

Лекція 2.  
1. Види аналізу ризику.  

2. Кількісний аналіз ризику. 

3. Наслідки кількісного аналізу ризику. 

 

Тема 2. Система кількісних оцінок ступеня ризику 

Лекція 3. 

1. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику. 

2. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику.  Інгредієнт економічного показника.  

3. Ризик в абсолютному вираженні.  

4. Ризик у відносному вираженні.  

Лекція 4. 

1. Використання нерівності Чебишева.  

2. Визначення меж зон допустимого, критичного  та катастрофічного ризиків 
 

Тема 3. Теорія корисності та прийняття рішень за умов ризику 

Лекція 5. 

1. Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення.  
2. Корисність за Нейманом  
3. Поняття лотереї  
4. Сподівана корисність  
5. Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума  
6. Премія за ризик. Приклади  

 

Лекція 6. 

1. Несхильність та схильність до ризику  
2. Функція схильності-несхильності до ризику  
3. Нейтральність до ризику  
4. Продаж лотереї  
5. Купівля лотереї  
6. Функція локальної несхильності до ризику  
7. Криві байдужості  

 

Модуль 2.  Управління економічним ризиком 

Тема 4. Управління ризиком 

Лекція 7. 

1. Основні підходи щодо управління ризиком 

2. Зовнішні та внутрішні способи зниження ступеня ризику 

3. Таблиця рішень 

 

Тема 5. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи 

теорії портфеля 
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Лекція 8. 

1. Портфель з двох різних видів акцій та його характеристики. 

2. Портфель з багатьох видів акцій. 

3. Суть диверсифікації . Суть управління портфелем цінних паперів. Ризик портфеля  

цінних паперів.  Норма прибутку цінних паперів. Сподівана норма прибутку цінних 

паперів . Ризик цінних паперів в абсолютному вираженні. Ризик цінних паперів у 

відносному вираженні. Кореляція цінних паперів та її застосування.  

Лекція 9. 

1. Однорідний портфель цінних паперів  
2. Портфель з двох видів цінних паперів  
3. Портфель з багатьох видів цінних паперів  
4. Включення в портфель безризикових цінних паперів  
5. Коефіцієнт чутливості бета. Фондові індекси  
6. Систематичний та несистематичний ризики  
7. Тактика фінансового менеджера  

 

Тема 6. Запаси, резерви як спосіб зниження 

ступеня ризику 

Лекція 10. 

1. Структура та види резервів і запасів  на непередбачувані витрати.  
2. Види матеріальних запасів  
3. Обсяг резерву сировини  
4. Резервування грошових засобів на покриття  випадкових затрат  
1. Управління запасами з урахуванням ризику  

 

Тема 7. Моделювання економічного ризику та теорія ігор 

Лекція 11. 

1. Теоретико-ігрова модель.  
2. Концепція теорії гри.  
3. Поняття конфліктної ситуації та стратегії гравця.  
4. Нижня та верхня ціна гри.  
5. Статичні ігри в умовах ризику та невизначеності.  
6. Економічне середовище у ролі гравця.  

7. Інформаційна ситуація та її характеристика.  

8. Функція ризику. Модель прийняття рішень в умовах ризику 

 

Лекція 12. 

1. Прийняття рішень в умовах ризику.  

2. Критерії прийняття рішень для різних інформаційних ситуацій. 

3. Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей. 

4. Критерії прийняття рішень у ситуації, що характеризується  антагоністичними інтересами 

середовища 

 

Тема 8.  Ієрархічні моделі прийняття рішень 

Лекція 13. 

1. Загальна ієрархічна модель 
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2. Побудова моделі багатоцільової та багатокритеріальної задачі: формування набору 
критеріїв і розробка шкал їх оцінювання; виявлення системи пріоритетів прийняття 
рішення.  

3. Побудова вирішувальних правил 

Лекція 14. 

1. Класи задач прийняття багатоцільових рішень за умов невизначеності та ризику.  

2. Вибір способу нормалізації, врахування пріоритету та критерію згортки. 

 

Тема 9. Вартість, час та ризик 

Лекція 15. 

1. Вартість і час. Норма дисконту  

2. Модель рівноваги ринку капіталів (СAPM) 

3. Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка. Інфляція, інфляційний 

ризик і норма відсотка. Ризик та норма відсотка 

4. Майбутня вартість. Техніка дисконтування  

5. Теперішня вартість  

6. Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик 

 
 

Тема 10. Загальні засади фінансового менеджменту 

 з урахуванням ризику   

Лекція 16. 

1. Загальні засади фінансового менеджменту  з урахуванням ризику 
2. Вартість капіталу  

3. Формалізований опис невизначеності та урахування  

 ризику інвестиційних проектів. 
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Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва заняття 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Ризик та його основні характеристики 2 

2.  Тема 2. Система кількісних оцінок ступеня ризику 2 

3.  Тема 3. Теорія корисності та прийняття рішень за умов ризику 2 

4.  
Тема 5. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи 

теорії портфеля 
2 

5.  
Тема 6. Запаси, резерви як спосіб зниження 

ступеня ризику 
2 

6.  Тема 7. Моделювання економічного ризику та теорія ігор 2 

7.  Тема 8.  Ієрархічні моделі прийняття рішень 2 

8.  Тема 9. Вартість, час та ризик 1 

9.  Тема 10. Фінансовий ризик-менеджмент 1 

Разом 16 

 

 

Тема 1. Ризик та його основні характеристики 

Питання та теми для обговорення 

1. Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. 

2. Дайте визначення економічного ризику. Поясніть його сутність. 

3. Поясніть основні причини виникнення економічного ризику. 

4. Назвіть основні види джерел ризику в певному виді економічної діяльності та самих 

ризиків. 

5. Поясніть сутність таких понять: джерело, об’єкт, суб’єкт економічного ризику. 

6. Охарактеризуйте умови виникнення ризику та його елементи. 

7. У чому полягає суть поняття кількісного аналізу ризику у фінансовому менеджменті? 

Наведіть відповідні приклади. 

8. На які зони розбивають діапазон значень можливих  збитків?  Сформулюйте принципи, 

на основі яких здійснюється це розбиття. 

9. За яких гіпотез здійснюється побудова кривої щільності розподілу ймовірності збитків? 

Побудуйте схематично цю криву і проаналізуйте її характерні точки. 

10. Чи є сенс здійснювати проект, якщо точка максимуму функції щільності  знаходиться в 

зоні критичних збитків? Чому? 

11. Проаналізуйте ситуацію, коли величина катастрофічних (для підприємця) збитків хкт 

виявиться меншою від значення критичних збитків хкр (для проекту), тобто, коли рівень 

збитків, що за величиною відповідає майновому стану підприємця, буде належати зоні 

критичних збитків. Наведіть приклади. 

12. Наведіть базові показники підприємницького ризику. В чому полягає їх суть? 

13. Які основні засади кількісного аналізу ризику методом аналогій? 

14. У чому полягають суть та основні кроки здійснення аналізу ризику за допомогою методу 

аналізу чутливості? Наведіть відповідний приклад. 
 

Розв’язування задач [8], с. 12-20. 

 

Тема 2. Система кількісних оцінок ступеня ризику 

Питання та теми для обговорення 

1. Чому для кількісного вимірювання величини ризику у фінансовому менеджменті 

використовують кілька показників? Наведіть окремі з них. 

2. Якщо дисперсія норми доходу першого проекту більша, ніж дисперсія другого проекту 

за решти рівних умов, то який з проектів обтяжений більшим ризиком й чому? 
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3. Чому і в якому випадку для оцінювання переваг одного з кількох варіантів проектів 

використовують коефіцієнт варіації? 

4. Наведіть приклади показників ступеня ризику у відносному вираженні. Які показники 

ефективності приймаються при цьому за базу вимірювання? 

5. Поясніть, що означають терміни: «допустимий», «критичний», «катастрофічний» ризик, 

наведіть приклади кількісного визначення цих величин. 

6. Наведіть основні правила та побудуйте гіпотетичну криву ймовірностей збитків у 

фінансовому підприємництві. 
 

Розв’язування задач [8], с. 33-45. 

 

Тема 3. Теорія корисності та прийняття рішень за умов ризику 

Питання та теми для обговорення 
1. У чому полягає суть концепції корисності? Наведіть приклади. 

2. Поясніть термін «гранична корисність». Розкрийте суть цього терміна. 

3. Який існує зв’язок між прийняттям рішень в умовах економічного ризику та кількісними 

властивостями корисності? 

4. Дайте визначення терміна «сподівана корисність», охарактеризуйте методи її 

обчислення. 

5. Що таке функція глобальної (локальної) відмови від ризику? Наведіть відповідні 

приклади. 

6. Дайте змістовну інтерпретацію функції корисності з інтервальною нейтральністю до 

ризику. 

7. Наведіть приклади функції корисності, пов’язані з різним відношенням до ризику. 

8. Дайте характеристику кривій байдужості. Яке місце займає вона в теорії економічного 

ризику? 

9. Дайте визначення детермінованого еквівалента. 

10. Накресліть типовий графік функції корисності особи, схильної до ризику. 

11. Накресліть типовий графік функції корисності особи, байдужої до ризику. 

12. Сформулюйте аксіоми, яким задовольняє нестроге співвідношення пріоритетності. 

13. Дайте визначення поняття «лотерея» й наведіть основну формулу теорії сподіваної 

корисності. 

14. Дайте визначення поняття «премія за ризик». Наведіть формулу для її обчислення. 

15. Що приймається за міру несхильності до ризику? 

 
Розв’язування задач [8], с. 58-67 

 

Тема 5. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи теорії портфеля 

Питання та теми для обговорення 

1. Розкрийте зміст основних етапів процесу управління ризиком. 

2. Наведіть приклади ситуацій, коли доцільно використовувати зовнішні способи 

оптимізації ризику. 

3. Поясніть суть лімітування та доцільність його застосування щодо зниження ступеня 

фінансових ризиків. Наведіть відповідний приклад. 

4. У яких випадках доцільно й можливо застосовувати страхування як спосіб зниження 

ризику? 

5. У чому полягає суть поняття диверсифікації. З якою метою, де і за яких умов її доцільно 

використовувати? 

6. Як кількісно оцінити ризик звичайних акцій? Як його обчислюють, які дані для цього 

необхідно мати? 

7. Суть поняття коефіцієнта кореляції двох цінних паперів. Як його обчислити? 

8. Перелічіть найбільш відомі критерії щодо формування портфеля та управління 

портфелем цінних паперів. 



13 

 

 

9. Для розв’язання яких проблем та в яких сферах економіки можна застосовувати теорію 

портфеля? 

10. У чому полягає суть поняття структури ПЦП. 

11. Як, за якими формулами можна обчислити сподівану норму прибутку портфеля та 

ризик портфеля з двох звичайних акцій? 

12. Як можна обчислити оптимальну структуру портфеля, що складається з двох звичайних 

акцій? Які дані для цього необхідно мати? 

13. Що означає поняття «множина допустимих портфелів»? Як впливає на формування 

допустимої множини величина коефіцієнта кореляції? 

14. Як обчислити структуру портфеля з двох цінних паперів, якщо міру його допустимого 

ризику задано? 

15. У чому полягає суть поняття множини ефективних портфелів з багатьох ЦП. 

 

Розв’язування задач [8], с. 84-92 

 

 

Тема 6. Запаси, резерви як спосіб зниження ступеня ризику 

Питання та теми для обговорення 

1. Які види запасів та резервів можуть бути використані для зниження ступеня ризику в 

менеджменті ? 

2. Суть різних способів щодо визначення структури резервів на покриття ймовірних затрат 

(збитків). 

3. Як можна визначити обсяг мінімального запасу сировини ? 

4. Суть методів визначення ступеня ризику щодо потреб у запасах. 

5. Суть моделі М.Міллера і Д.Орра. 

6. Суть поняття «оптимальний резерв». 

7. Який сенс у введенні коефіціента ризику в задачах управління запасами? Наведіть 

приклад. 

8. Суть імовірнісної моделі визначення оптимальних запасів з урахуванням ризику. 

9. Мета створення матеріальних резервів. Поясніть суть термінів: прямі резерви, непрямі 

резерви. 

10. Стосовно теорії планування та управління запасами поясніть значення термінів: 

детермінований, стохастичний. 

Розв’язування задач [8], с. 159-162 

 

Тема 7. Моделювання економічного ризику та теорія ігор 

Питання та теми для обговорення 

1. У чому полягає сутність основних компонентів теоретико-ігрової моделі в прийнятті 

рішень в умовах ризику? 

2. Матриця ризику, зміст, її побудова. Сутність критерію Севіджа. 

3. У чому полягає суть критерію Байєса, його недоліки щодо урахування ризику та способи 

подолання цих недоліків. 

4. Які критерії є сенс використовувати у разі відсутності необхідної інформації щодо 

розподілу ймовірності на станах економічного середовища? 

5. Основні принципи щодо  класифікації інформаційних ситуацій. 

6. Яку особливість має матриця невикористаних можливостей у випадку існування рішення, 

оптимального за Парето? 

7. Чи можна вважати, що критерій Гурвіца є зваженою комбінацією двох критеріїв? Яких? 

Дайте відповідні пояснення. 

8. Чи можна вважати, що критерій Ходжеса-Лемана є зваженою комбінацією двох 

критеріїв? Яких? Дайте відповідні пояснення. 

9. Чому коефіцієнт, який використовується у модальних критеріях, має назву коефіцієнта 

«несхильності до ризику»? Яку роль він відіграє? У яких ще критеріях 
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використовується цей  

коефіцієнт? 

10. Використання теоретико-ігрової моделі в теорії портфеля й можливі підходи до вирішення 

цієї проблеми. 

11. Сценарний аналіз розвитку політичного ризику та використання теорії гри. 

12. Аналіз інвестиційних проектів та концепція теорії гри для врахування ступеня ризику. 

 

Розв’язування задач [8], с. 113-126 

 

Тема 8.  Ієрархічні моделі прийняття рішень 

Питання та теми для обговорення 

1. Чому при прийнятті економічних рішень виникають багатокритеріальні задачі? У чому 

полягає їх суть? 

2. Наведіть структурну схему процесу побудови ієрархічних моделей багатокритеріальних 

рішень. Поясніть суть основних етапів цієї схеми. 

3. Якими основними чинниками можна охарактеризувати проблему прийняття 

багатоцільових рішень? 

4. Перерахуйте основні етапи процесу побудови багатокритеріальної задачі. Поясніть суть 

кожного з цих етапів. 

5. Який набір критеріїв вважається повним? 

6. У чому полягає суть методів згортки? Наведіть деякі з них. 

7. Суть та основні вимоги щодо формування множини критеріїв. 

8. Перерахуйте найбільш розповсюджені характеристики пріоритету. Охарактеризуйте їх. 

9. Перерахуйте принципи урахування пріоритету. Охарактеризуйте їх. 

10. Поясніть суть загальної ієрархічної моделі прийняття рішення. 

 

Розв’язування задач [8], с. 136-150 

 

Тема 9. Вартість, час та ризик 

Питання та теми для обговорення 

1. Що розуміють під терміном «норма дисконту»? Як ця величина залежить від ризику? 

2. Які основні принципи рівноваги ринку капіталів? У чому полягає суть моделі рівноваги 

ринку капіталів. 

3. Як впливають ризик та інфляція на величину норми відсотка? 

4. Що означають терміни майбутня вартість (теперішня вартість) та як вони визначаються з 

урахуванням ризику? 

5. Назвіть основні принципи, що використовуються для оцінки дисконтних ставок з 

урахуванням ризику. 

6. Наведіть спрощені методи врахування ризику на величину норми дисконту. 

7. Охарактеризуйте основні типи випадкових чинників, які впливають на величину ринкової 

вартості об’єкта, та зумовлений ними ризик. 

8. Аналіз чутливості інвестиційного проекту: суть та методологія. 

9. Сценарний підхід як метод аналізу ризику проекту. 

10. Математичний інструментарій інвестиційного бізнес-планування. 

11. Аналіз інвестиційної привабливості проекту. 

12. Аналіз критеріїв ефективності інвестиційного проекту. 

13. Економіко-математичні  аспекти проектного аналізу. 

 

Розв’язування задач [8], с. 170-175 

 

Тема 10. Загальні засади фінансового менеджменту 

 з урахуванням ризику 
Питання та теми для обговорення 

1. Дайте визначення таких термінів: 



15 

 

 

а) середньозважена вартість капіталу; 

б) вартість боргу з урахуванням податку; 

в) вартість власного капіталу за рахунок випуску акцій з урахуванням ризику; 

г) гранична вартість капіталу; 

д) внутрішня норма доходу; 

е) графік інвестиційних можливостей. 

2. Поясніть, чим відрізняються між собою бета- (або ринковий) ризик, корпоративний (або в 

межах фірми) та ризик окремого активу проекту, що розглядається для залучення його до аналізу 

оцінки доцільності капіталовкладень. Якому типу ризику буде надана перевага при прийнятті 

рішення щодо доцільності капіталовкладень? 

3. Припустимо, що підприємство (компанія) оцінює, що вартість даного капіталу в поточному 

році дорівнює 10%. Які вартості капіталу необхідно застосувати для оцінки проектів середнього, 

низького та високого ризиків? Які дані для цього необхідно здобути? 

4. Дайте визначення таких термінів: 

а) дисконтна ставка, скоригована на ризик; 

б) вартість капіталу проекту.  

 

Розв’язування задач [8], с. 170-175 

 

 

8. Самостійна робота 

Упродовж семестру студенти повинні виконувати такі види самостійних робіт: 

1. Підготовка до практичних занять (включає опрацювання теоретичного матеріалу, 

виконання вправ з практикуму «Економічний ризик» [8], опрацювання питань, що винесені на 

самостійне вивчення). 

2. Підготовка до контрольних робіт. 

 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Тема 1. Ризик та його основні характеристики 4 

2 Тема 2. Система кількісних оцінок ступеня ризику 8 

3 Тема 3. Теорія корисності та прийняття рішень за умов ризику 8 

4 Тема 4. Управління ризиком 6 

5 
Тема 5. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи 

теорії портфеля 
7 

6 
Тема 6. Запаси, резерви як спосіб зниження 

ступеня ризику 
7 

7 Тема 7. Моделювання економічного ризику та теорія ігор 8 

8 Тема 8.  Ієрархічні моделі прийняття рішень 8 

9 Тема 9. Вартість, час та ризик. 8 

10 Тема 10. Фінансовий ризик-менеджмент 8 

Разом  72 
 

 

Тематика самостійного вивчення матеріалу 
Тема 1. Ризик та його основні характеристики 

Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.7-12, розв’язування задач с. 20-22. 

Тема 2. Система кількісних оцінок ступеня ризику 
Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.23-32, розв’язування задач с. 45-50. 

Тема 3. Теорія корисності та прийняття рішень за умов ризику 
Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.51-57, розв’язування задач с. 67-70. 

Тема 4. Управління ризиком 
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Опрацювати теоретичні відомості з [4-6]. 

Тема 5. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи теорії портфеля 
Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.71-83, розв’язування задач с. 92-94. 

Тема 6. Запаси, резерви як спосіб зниження ступеня ризику 
Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.154-158, розв’язування задач с. 162-163. 

Тема 7. Моделювання економічного ризику та теорія ігор 
Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.95-112, розв’язування задач с. 126-130. 

Тема 8.  Ієрархічні моделі прийняття рішень 
Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.131-135, розв’язування задач с. 150-153. 

Тема 9. Вартість, час та ризик. 
Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.164-169, розв’язування задач с. 175-179. 

Тема 10. Фінансовий ризик-менеджмент 

Опрацювати теоретичні відомості з [7] с.164-169, розв’язування задач с. 175-179. 

 

 

9. Методи навчання 
 

Презентації, лекції, групові проекти, реферати, дискусія. 

Лекції передбачають виклад матеріалу, допомогу студентам в освоєнні поставлених 

завдань курсу. 

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

прикладних задач, оцінювання знань студентів. 

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

 

 

 

10. Методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти 
 

Контроль за виконанням студентами навчального плану здійснюється з допомогою таких 

видів контролю:  

- поточний, який передбачає поточне опитування студентів на семінарських 

заняттях, перевірку виконання самостійної роботи, написання рефератів; 

- проміжний, передбачає написання модулів протягом семестру . 

За поточний і проміжний контроль студент може набрати до 100 балів. 
 

 

1) Поточний контроль: 

70 балів нараховується за підготовку до семінарських занять: 

– за контрольні перевірки теоретичного матеріалу на семінарському занятті шляхом 

усного і письмового опитування;  

– за виконання домашніх і самостійних завдань; 

– підготовку рефератів. 

2) Проміжний контроль. За проміжний контроль (два модулі)  студент може набрати 

30 балів. 

 

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

і заліків). 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

31-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-30 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення дисципліни складається із: 

- текстів лекцій у вигляді слайдів у системі Moodle; 

- планів практичних занять та індивідуальних завдань (на паперових та електронних носіях 

у системі Moodle); 

- завдань на самостійну роботу (на паперових та електронних носіях); 

- питань для самостійного вивчення з вказанням літератури (на паперових та електронних 

носіях). 

 

12. Рекомендована література 
 

 

 Основна література:  

 

1. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик: Навчальний посібник. - К.: Центр 

учбової літератури, 2013.- 316 с.  

2. Гринчуцька В.  Моделювання ризиків в економіці та бізнесі – Тернопіль, ТНТУ  імені І. 

Пулюя, 2014.- 88 с.  

3. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Кривич Я.М. та ін. Економічний ризик: методи оцінки та 

управління – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с. 

4. Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. – 

Харків: Промарт, 2015. – 300 с. 

5. Мороз В.М., Мороз С.А. Ризик-менеджмент – Вид-во Кондор, 2019. – 140 с. 

 

Додаткова література:  

 

6. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання. Навчальний посібник. / Л.І. 

Донець — К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с. 

7. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним 

ризиком. - К., 2000. - 295 с.  

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

Видавництво Тараса Сороки, 2008.-186 с. 

9. Кондрашихін А. Б., Пепа Т.В. Теорія та практика підприємницького ризику: Навчальний 

посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 224 с. 

 


