
ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ 

 

Мета курсу ˗ набуття студентами системних знань щодо ідентифікації 
ризику та управління ним, набути практичних навичок вимірювання ступеня 
ризику та вибору способу його зниження. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Економічний ризик та методи його 
вимірювання» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінансовий аналіз», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Статистика» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування у студентів знань, які дозволять студентам 
вміти ідентифікувати місцезнаходження прогнозованих чи виникаючих в 
процесі господарської діяльності ризиків в загальній системі їх класифікації; 
здатність обирати та використовувати засоби кількісної оцінки ступеня 
економічних ризиків господарюючих суб’єктів; здатність до обґрунтування і 
прийняття управлінських рішень в трансформаційних умовах невизначеності та 
ризику, оцінювання їх ефективності. 

 Програмні результати навчання: 
знати: поняття економічного ризику та класифікацію ризиків в діяльності 
підприємства; джерела та сторони прояву ризику, його функції; загальні 
підходи до виміру й аналізу ризиків, алгоритму прийняття управлінського 
рішення в умовах неминучого вибору в умовах ризику; методи аналізу ризику в 
інвестиційній та фінансовій діяльності підприємства; сутність та природу 
виникнення різних видів ризиків; методи управління ризиками та запобігання 
проявам ризиків у господарській діяльності підприємства; 
вміти: кількісно виміряти ризик на основі статистичних оцінок та вміти 
прийняти рішення на основі співвідношення між середньоквадратичним 
відхиленням та математичним очікуванням; визначати ризикованість 
фінансового стану підприємства на основі аналізу його фінансового стану та 
оцінити ризики рішень у сфері фінансової діяльності; оцінювати ризики 
прийняття рішень у виробничій діяльності підприємства; самостійно працювати 
з підручниками та робити необхідні практичні та логічні висновки з 
опрацьованого матеріалу; ідентифікувати місцезнаходження прогнозованих чи 
виникаючих в процесі господарської діяльності ризиків в загальній системі їх 
класифікації; обирати та використовувати засоби кількісної оцінки ступеня 
економічних ризиків господарюючих суб’єктів; організовувати процес 
ефективного управління ризиком у випадку його реалізації; 
володіти:  знаннями які дозволять студентам вміти ідентифікувати 
місцезнаходження прогнозованих чи виникаючих в процесі господарської 
діяльності ризиків в загальній системі їх класифікації; підходами до управління 



ризиком та зниження його негативних проявів /наслідків в господарській 
діяльності підприємства. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Поняття та предмет економічного ризику та методу його вимірювання. 
Поняття невизначеності. Причини невизначеності.  Невизначеність і наука. 
Прийняття рішень в умовах невизначеності й ризику. 
Сутність економічних ризиків як невід’ємної риси підприємницької діяльності. 
Визначення економічного ризику. Суб’єктивні та об’єктивні аспекти ризику. 
Структура ризику. Фактори ризику. Схильність до ризику та вразливість. 
Класифікація ризиків.  Особливості прояву ризику в сучасних умовах. Причини 
виникнення економічного ризику. Ризик і успіх. Чинники впливу на ступінь 
ризику. Функції ризику в підприємницькій діяльності. 
Основні види економічних ризиків. Чисті ризики: природні, екологічні, 
політичні, технічні, виробничі, комерційні, інноваційні, ділові, ризики 
венчурних операцій, операційні, ризик придбання сировини і матеріалів. 
Спекулятивні ризики: фінансовий ризик та аспекти його прояву. 
Ризики зовнішньоекономічної діяльності. Причини виникнення ризиків ЗЕД: 
принцип порівняльних переваг; умови ЗЕД; лібералізація ЗЕД; торгові бар’єри; 
імпортні квоти; нетарифні бар’єри; вільно плаваючі валютні курси; фіксовані 
валютні курси; міжнародні системи валютних курсів (золотого стандарту та 
Бреттон-вудська система). 
Ризики, пов’язані з умовами контракту. Ризики, зовнішні щодо угоди; ризики, 
що стосуються етапу угоди; ризики щодо територіального положення; щодо 
можливості впливу на ризик. 
Країнні ризики: політичні, макроекономічні. Ризики вибору і надійності 
партнера. Маркетингові ризики: інформаційний, галузевий, інноваційний. 
Транспортні ризики. Комерційні ризики.  Митні ризики. 
Класифікація спеціальних видів ризику. Ризики форс-мажорних обставин: 
непереборна сила та юридичний форс-мажор. Банківські ризики: ризик 
андеррайтинга, кредитний, ринковий, депозитний, лізинговий, процентний, 
факторинговий. Галузеві ризики. Інвестиційні ризики. Податкові ризики. 
Екологічні ризики. 
Основні види некомерційних ризиків. Характеристика адміністративно-
законодавчих ризиків. Ризики, що виникають у результаті невирішеності 
проблем щодо забезпечення прав власності, та причини їх виникнення. 
Сутність податкових ризиків та їх урахування в підприємницькій діяльності. 
Виробничі ризики. Джерела ризиків НДДКР, безпосередньо виробничих і 
постачальницьких ризиків. Причини та різновиди транспортних ризиків. 
Фінансові та комерційні ризики. Комерційні ризики. Джерела виникнення 
безпосередньо реалізаційних ризиків; ризики взаємодії з контрагентами та 
партнерами в процесі організації продажу продукції (послуг); ризики 



непередбаченої конкуренції. Фінансові ризики. Причини виникнення ризиків, 
пов’язаних з укладенням капіталу (інвестиційні ризики); ризиків незабезпечення 
господарської діяльності необхідним фінансуванням; ризиків, пов’язаних з 
купівельною спроможністю грошей; ризиків непередбачення витрат і 
перевищення кошторису витрат на виробництво. 
Особисте ставлення людей до ризику. Елементи теорії корисності і їх 
застосування для оцінки ставлення людей до ризику. Типи людей, виділені за 
ставленням до ризику. Плата за ризик. Винагорода за ризик. Керівники і їх 
поведінка в умовах ризику. 
Аналіз ризику. Види аналізу ризику та його складові. Фактори, що зумовлюють 
економічні ризики. Зони та рівні ризику. Взаємозв’язок прибутку і ризику. 
Загальні принципи та методи якісної оцінки ризику. Системний аналіз ризику в 
економіці та підприємництві. Процес прийняття економічних рішень з 
урахуванням ризику. Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників 
фінансового стану. Ризикотворні чинники. Характеристика основних зон 
ризику. Причини виникнення основних видів господарських ризиків. 
Сутність політичних ризиків та їхній вплив на поведінку суб’єктів 
господарювання. Оцінювання ступеня політичного ризику за методикою 
Всесвітнього Банку. Соціальні ризики як наслідок соціального напруження, їх 
передбачення та вплив на діяльність підприємств. 
Кількісний аналіз ризику. Метод аналогій. Аналіз чутливості. Аналіз ризику 
методами імітаційного моделювання. Аналіз ризику можливих збитків. Загальні 
підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику. Імовірність як один із 
підходів до оцінювання ступеня ризику. Кількісні показники ступеня ризику в 
абсолютному вираженні. Кількісні показники ступеня ризику у відносному 
вираженні.  
Імовірні втрати у процесі здійснення підприємницької діяльності. Ступінь 
ризику. Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику. 
Крива ризику та процес її побудови. Методи кількісного оцінювання ризиків. 
Переваги й недоліки основних методів кількісного оцінювання 
підприємницьких ризиків. 
Методи оцінювання ризику. Загальна характеристика методів оцінювання ризику. 
Статистичні методи. Метод аналізу доцільності витрат. Метод експертного 
оцінювання. Інтегральне оцінювання ризику. Комплексне оцінювання ризиків. 
Оцінювання систематичного ризику. 
Ризик-менеджмент і його значення. Ризик-менеджмент і його місце в 
управлінні бізнесом. Актуальність ризик-менеджменту. Теоретичні засади 
вивчення ризику. Специфіка ризик-середовища у постсоціалістичному 
суспільстві. Еволюція ризик-менеджменту. Основні засади управління 
економічним ризиком. Принципи управління ризиком. Основні способи 
управління економічним ризиком.  



Страхування ризику. Розподіл ризику. Об’єднання ризиків. Диверсифікація. 
Хеджування ризиків (ф’ючерс, опціон). Зниження ризику шляхом збору 
додаткової інформації. Резервування коштів. 
Урахування ризику при прийнятті управлінських рішень. Управління і ризик: 
основні поняття. Критерії Байєса й Лапласа. Прийняття рішень в умовах 
неповної поінформованості про характеристики економічного середовища. 
Прийняття рішень з урахуванням ризику. Використання експерименту як 
чинника зниження ризику. Прийняття рішень в умовах конфліктної ситуації. 
Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності. 
Маркетингові ризики і методи їх урахування. Екологічні ризики продуктових 
інновацій та їх оцінка. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 


