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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Ризик притаманний будь-якій сфері людської діяльності. Це пов’язано 

з багатьма умовами та чинниками, які впливають на позитивний результат 

рішень, що приймаються. Ризик неотримання прогнозних показників почав 

яскравіше проявлятись при товарно-грошових відносинах, конкурентній 

боротьбі суб’єктів господарського процесу. Будь-який суб’єкт ринкових 

відносин проявляє власну готовність іти на ризик в умовах невизначеності, 

тому що поряд з ризиком втрат існує можливість додаткових доходів. Тому 

становлення ринкових відносин, побудованих на економічних законах, 

зумовило необхідність вивчення теорії ризику. 

 

 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні і практичні 

питання аналізу економічного ризику, математичні методи і моделювання 

поведінки економічних систем з урахуванням ризику. 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є фундаментальне навчання 

майбутніх фахівців з економіки та фінансів систематизованими знаннями 

щодо аналізу, моделювання та управління економічним ризиком, стратегією 

та тактикою антикризового управління економічним об’єктом в реальних 

умовах, навчити приймати оптимальні рішення в ситуаціях невизначеності та 

конфліктності. виробити у майбутніх фахівців розуміння суті економічних 

явищ і процесів. 

Основні завдання: набуття навичок щодо оцінки та аналізу ступеня 

ризикованості прийняття управлінських рішень для забезпечення 

ефективного управління підприємством, що функціонує в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища; вироблення у майбутніх фахівців 

глибокого розуміння суті економічних явищ і процесів; гнучкого 

професійного мислення, оволодіння сучасною, що враховує ризик, 

методологією аналізу та прийняття раціональних рішень, стратегією і 

тактикою антикризового управління економічним об’єктом в реальних 

умовах. 
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Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Економічні ризики та методи їх вимірювання» 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні 

технології», «Автоматизація бізнес-процесів», «Математика для 

економістів», «Економіко-математичне моделювання» та ін. 

 

 

Вимоги до знань та умінь 

При вивченні дисципліни «Економічні ризики та методи їх вимірювання» 

здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність): 

СК4 − Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати.  

СК11 − Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію.  

СК14 − Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

СК15 − Здатність використовувати пакети прикладних програм для аналізу 

та прогнозування соціально-економічних явищ, а також моделювання бізнес-

процесів і результатів діяльності економічних об’єктів. 

Програмні результати навчання: 

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності.  

ПР22 − Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

ПР26 − Визначати необхідні комп’ютерні програми та засоби візуальної 

аналітики для обробки великих масивів даних з метою виявлення нових 

закономірностей та тенденцій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

а) знати: 

− джерело, об'єкт і суб'єкт ризику; 

− основні категорії економічного ризику; 

− принципи керування економічними ризиками; 

− класифікацію видів ризику; 

− загальні та специфічні методи виміру ризику; кількісні та якісні, а 

також абсолютні і відносні оцінки ризику; 

− критерії вибору управлінських рішень в умовах ризику; 

− методи зниження економічного ризику; 

− основні наукові підходи та сучасні концепції ризикології; 



5 

 

− проблеми застосування теоретичних розробок ризикології до 

українського ринку; 

− можливості використання ризикології при прийнятті рішень в умовах 

невизначеності; 

− пріоритетні дослідження українських науковців-ризикологів  

б) уміти:  

− здійснювати якісний і кількісних аналіз ризику проектів; 

− розробляти заходи для оптимізації і управління ризиком; 

− визначати вид ризику, що впливає на прийняття конкретного 

управлінського рішення; 

− кількісно оцінювати вплив ризику за допомогою економіко- 

математичних методів; 

− приймати оптимальні управлінські рішення з використанням 

різноманітних критеріїв теорії ігор; 

− застосовувати ризикологію для формування портфеля цінних 

паперів, «валютного кошика», управлінні ризиком у менеджменті; 

− розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики 

підприємницької діяльності в умовах ризику; 

− застосовувати знання з ризикології в практичній діяльності. 

 

 

Опанування навчальної дисципліни «Економічні ризики та методи їх 

вимірювання» повинно задовольняти необхідний рівень сформованості 

вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію сформованості вміння 

Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені цією 

програмою 

Алгоритмічний Вміння використовувати у практичній діяльності 

знання при розв’язуванні типових ситуацій 

Творчий Здійснювати еврестичний пошук і використовувати 

знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

Програма складена на 4 кредити. 

Форма контролю: проміжний модульний контроль, іспит. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

теми 

Назва теми 

1 Ризик як економічна категорія ринкової економіки 

2 Аналіз та методи оцінювання ризику 

3 Прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику 

4 Прийняття управлінських рішень щодо формування 

інвестиційного портфеля в умовах ризику та невизначеності 

5 Аналіз і оцінка ризиків у бізнесі 

6 Метод аналізу ієрархій як технологія системного планування 

в умовах ризику 

7 Технології управління ризиками 

8 ІТ-ризики та їх зв'язок з бізнес-ризиками 

9 Ризик і теорія ігор. Експертні оцінки виміру ризику 

 

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Ризик як економічна категорія ринкової економіки 
Ризик – невід'ємний елемент ринкових відносин. Поняття про ризик. 

Складові економічного ризику. Функції та джерела економічного ризику. 

Класифікація ризиків. Особливості економічного ризику в сучасних умовах 

діяльності суб’єкта господарювання. 

 
Тема 2. Аналіз та методи оцінювання ризику 

Види аналізу ризику та його складові. Фактори, що зумовлюють 

економічні ризики. Зони та рівні ризику. Взаємозв’язок прибутку і ризику. 

Методи оцінювання ризику. 

 

Тема 3. Прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику 
Критерій песимізму (критерій Вальда, найбільшої обережності). 

Критерій оптимізму (критерій Севіджа, правило мінімакс). Критерій 

песимізму-оптимізму (критерій Гурвіца). Критерій Байєса-Лапласа. Критерій 

Лапласа. Критерій Ходжа-Лемана. 

 

Тема 4. Прийняття управлінських рішень щодо формування 

інвестиційного портфеля в умовах ризику та невизначеності 
Інноваційний розвиток підприємства. Моделі визначення 

характеристик інвестиційного портфеля. Модель Квазі-Шарпа. 
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Тема 5. Аналіз і оцінка ризиків у бізнесі 

Способи моделювання управлінських рішень. Метод «дерева 

рішень». Оцінка альтернативних маркетингових стратегій через «платіжну 

матрицю». Властивості марківських процесів. Марківська задача прийняття 

рішень. 

 

Тема 6. Метод аналізу ієрархій як технологія системного планування в 

умовах ризику 

Методологічні основи індикативного планування. Індикатори оцінки 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Метод аналізу ієрархій: 

математична формалізація. 

 
Тема 7. Технології управління ризиками 

Сутність і зміст управління ризиком. Формування стратегії 

управління ризиком. Система управління ризиками. Принципи управління 

ризиками. Загальна схема процесу управління ризиком. Мета і завдання 

розробки програми управління ризиками. Принципи управління ризиками. 

Управління ризиком бізнесу. Інформаційне забезпечення розроблення 

програми управління ризиком.  

 

Тема 8. ІТ-ризики та їх зв'язок з бізнес-ризиками 

Поняття ІТ-ризику. Інформаційні технології: асоціальні фактори 

ризику. Актуальні завдання в розробці проблеми ризиків розвитку ІТ. 

Основні області ІТ-ризиків. ІТ-ризики та інформаційна безпека. Управління 

ІТ-ризиком. Обмеження для зниження ризику. Ризики безпеки в світлі бізнес-

ризиків. 

 

Тема 9. Ризик і теорія ігор. Експертні оцінки виміру ризику 

Предмет теорії ігор. Поняття конфлікту. Класифікація ігор. Скінченні 

та нескінченні ігри. Антагоністичні ігри, ігри з нульовою сумою, ігри з 

постійною різницею. Кооперативні та некооперативні ігри.  

Поняття платіжна матриця. Нижча та верхня ціна ігри. Ігри з сідловою 

точкою. Вибір оптимальної стратегії в простій антагоністичній грі. Ризик в 

іграх з природою. Класифікація експертних методів та моделей. 

Індивідуальні та колективні експертні оцінки. Типи групових процедур. Зміст 

методів "мозкового штурму", "Делфі" та методу сценаріїв. Загальна схема 

експертизи. Підготовка експертизи. Типи експерт-них питань. Вимоги до 

формування експертної групи. Методи відбору експертів. Методи обробки 

експертної інформації: статистичні методи, алгебраїчні методи та ін. Оцінка 

погодженості думок експертів. Коефіцієнт конкордації. 
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