
 

14                                                                                        О.Б. 
 

ВАРІАНТИ ПІДСУМКОВОГО 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 
Варіант № 1 

 
1. Економічний ризик – сутність, об’єкт, суб’єкт, джерело, умови 

виникнення. 
2. Вплив ризику та інфляції на обсяг норми відсотка. 
3. Особа є схильною до ризику, якщо: 

а) для неї є більш привабливим отримання середнього виграшу в 
лотереї; 

б) вона має функцію корисності U (x) = 3√х; 
в) вона має функцію корисності U (x) = 5x2; 
г) вона має функцію корисності U (x) = 2+3х. 

4. Акціонерному товариству пропонується два ризикованих 
проекти:  

 Проект 1 Проект 2 
Ймовірність події 0,2   0,6   0,2      0,4    0,2    0,4 
Надходження готівкою, млн грн 40    50     60         0       50    100 

Враховуючи, що фірма має фіксовані платежі по боргах 80 млн 
грн, який проект повинно обрати керівництво товариства? 

5. Фірма є виробником молочної продукції. Один із продуктів – 
вершкове масло – постачається на зовнішній ринок у ящиках. 
Витрати на виробництво одного ящика дорівнюють 260 грн, на 
транспортування його змовнику – 5 грн. Коли ящик з продукцією 
не продається протягом місяця за умови, що попит на масло, 
виражений у кількості ящиків, планується 50, 60, 70, 80 і 90 
ящиків, а відповідні ймовірності попиту дорівнюють 0,1; 0,15; 0,2; 
0,35; 0,2. Зробити прогноз щодо найкращої стратегії 
адміністратора. 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 2 

 
1. Види економічного ризику. Класифікація. 
2. Ризик та нерівність Чебишева. 
3. Френку Найту приписують одне з означень ризику, наведене далі: 

а) ситуація, у якій можливі різні наслідки, але імовірності їх 
невідомі; 

б) ситуація з багатьма наслідками, які відомі та для яких відомі 
імовірності; 

в) ситуація, у яких можливо багато наслідків, але ми знаємо лише 
деякі з них; 

г) ситуація, у якій ми маємо скласти список деяких з можливих 
наслідків. 

Яке з наведених означень більш досконале і як його варто доповнити? 
4. Компанія, яка виробляє пральний порошок, працює в умовах 

вільної конкуренції. 
Порошок випускається блоками, до того ж ціна одного блоку у 
майбутньому місяці є невизначеною: 10 грн з імовірністю 0,3; 15 грн з 
імовірністю 0,5; 20 грн з імовірністю 0,2. Повні витрати (ТС) на 
виробництво Q блоків прального порошку визначаються 
залежністю ТС(Q) = 1000 + 5Q + 0,0025Q2. Визначте добовий 
випуск продукції компанії (в блоках), при якому середньодобовий 
прибуток буде максимальним. 

5. Безпечна реальна норма відсотка становить 7 %, прогнозований 
темп інфляції – 20 % річних, реальна середньоринкова норма 
відсотка – 12 %, коефіцієнт системного ризику, пов’язаний із 
даним видом інвестиційних проектів, становить 1,3. 
Визначте номінальну норму відсотка, яка враховує ризик та 
інфляцію. 
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Варіант № 3 

 
1. Невизначеність і ризик. Причини виникнення економічного ризику. 
2. Крива щільності розподілу ймовірностей збитків. 
3. Особа є несхильною до ризику, якщо детермінований еквівалент 

лотереї, у якій вона бере участь: 
а) менший за сподіваний виграш у лотереї; 
б) більший за сподіваний виграш у лотереї; 
в) рівний сподіваному виграшу в лотереї. 

4. Попит на деякий товар, який виробляється монополістом, 
визначається залежністю Q = 10 – 5р + 5j, де j – вірогідно не 
відомий рівень доходу споживачів, р – ціна товару. За оцінками 
експертів 

2 ймовірністю 0,6 
4 ймовірністю 0,4 

Повні витрати на виробництво товару, визначаються залежністю 
ТС (Q) = 5 + 4Q + 0,05Q2. Скільки товару повинен випускати 
монополіст і за якою ціною продавати, щоб максимізувати свій 
сподіваний прибуток? 

5. Обчислити ступінь ризику трьох акцій А, Б і В. Для кожної з них 
можлива величина норми прибутку залежить від стану економіки. 
Експерти очікують п’ять можливих станів економіки та оцінюють 
імовірність їх настання. Дані наведені в таблиці. 

Очікуваний стан 
економічного 
середовища 

Імовірність Норма прибутку акції, % 

А Б В 
Значне піднесення 0,1 18 21 15 
Незначне піднесення 0,3 11 14 10 
Стабільність 0,25 3 5 2 
Незначне погіршення 0,25 – 2 – 7 – 1 
Суттєве погіршення 0,1 – 10 – 12 – 5 

Обчислити ступінь ризику кожної акції, визначити найбільш та 
найменш ризикові акції. 

j = 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 4 

 
1. Виробничий ризик. 
2. Крива розподілу ймовірностей перевищення певного рівня 

випадкових збитків. 
3. Френку Найту належить одне з означень невизначеності: 

а) ситуація, у якій можливо багато наслідків з невідомими 
імовірностями; 

б) ситуація, у якій відомі наслідки та їхні імовірності; 
в) ситуація, у якій можливо багато наслідків, але лише деякі з 

них відомі; 
г) ситуація, у якій можливо дати перелік деяких можливих 

наслідків та перелік лише деяких імовірностей наслідків. 
Яке з наведених означень більш досконале і як його варто 
доповнити? 

4. Розглядаються два інвестиційні проекти П1 та П2. Норма прибутку 
по кожному з них залежить від економічної ситуації. На ринку 
можливі два варіанти економічної ситуації: Q1 – з імовірністю 0,3 
та ситуація Q2 – з імовірністю 0,7. Проекти неоднаково реагують 
на різні економічні ситуації. Прибуток проекту П1 за обставин Q1 
зростає на 8 %, за обставини Q2 – на 7 %; прибуток проекту П2 за 
обставин Q1 падає на 5 %, за обставин Q2 зростає на 12,57 %. Для 
реалізації інвестиційного проекту інвестор змушений брати позику 
під 2,5 %. Проведіть аналіз проектів П1 та П2 щодо реалізації 
одного з них. 

5. Протягом 20 днів продавець мав такі обсяги продажів: 3 дні – по          
5 од. товару; 5 днів – по 9; з дні – по 6; 2 дні – по 1. Продавець 
купував товар по 10 гр. од., а продав за 15. 
Визначте за критерієм Байєса оптимальну кількість товару, яку 
необхідно закуповувати продавцю, щоб у певних умовах попиту 
на товар він мав максимальні прибутки. 
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Варіант № 5 

 
1. Ризик цінних паперів. 
2. Функція корисності з інтервальною нейтральністю і ставлення 

особи до ризику. 
3. Особа є схильною до ризику, якщо детермінований еквівалент 

лотереї, у якій вона бере участь: 
а) менший за сподіваний виграш у лотереї; 
б) більший за сподіваний виграш у лотереї; 
в) рівний сподіваному виграшу в лотереї. 

4. Компанія “Український сир” – невеликий виробник різних продуктів 
з сиру на експорт. Один з продуктів – сирна паста – поставляється 
у країни близького зарубіжжя. Імовірність того, що попит на 
сирну пасту протягом місяця буде 6, 7, 8 або 9 ящиків дорівнює 
відповідно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. Витрати на виробництво одного ящика 
дорівнюють 45 грн. Компанія продає його за ціною 95 грн. Якщо 
ящик не продається протягом місяця, то сирна паста псується і 
компанія не отримує доходу. Скільки ящиків необхідно виробляти 
протягом місяця? 

5. Інвестор планує сформувати портфель цінних паперів з двох видів 
акцій: А і Б. 
Сподівана норма прибутку від акцій виду А становить 50 %, ризик 
цих акцій (середньоквадратичне відхилення) – 20 %. Для акцій 
виду Б відповідно сподівана норма прибутку – 40 %, ризик – 16 %. 
Коефіцієнт кореляції для цих акцій Рав = 0,38. 
1. Визначте сподівану норму прибутку та ризик портфеля цінних 

паперів, якщо акції виду А складають 30 % вартості цього 
портфеля. 

2. Визначте сподівану норму прибутку та ризик портфеля цінних 
паперів, якщо акції виду А складають 70 % від вартості 
портфеля. 

3. Сформуйте портфель цінних паперів, який забезпечує 
мінімальний ризик. 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 6 

 
1. Фінансовий ризик. 
2. Коефіцієнт кореляції двох цінних паперів. 
3. Згідно із законом спадаючої граничної корисності особа є: 

а) нейтральною до ризику; 
б) схильною до ризику; 
в) несхильною до ризику. 

4. Розглянемо три різні ситуації виду А1, А2, А3. Дані стосовно їх 
норм прибутку та ймовірностей у таблиці. 

Стан економіки Імовірність Норма прибутку акції, % 
А1 А2 А3 

Значне 
піднесення 0,1 20 30 5 

Незначне 
піднесення 0,3 10 20 7 

Стагнація 0,3 5 10 8 
Незначна рецесія 0,2 0 5 9 
Значна рецесія 0,1 – 10 0 12 

Обчислити відповідні коефіцієнти кореляції і зробити висновки. 
5. Визначити на основі моделі Міллера-Орра діапазон коливань 

залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку 
підприємства, а також максимальну та середню суму цього 
залишку за наведеними даними: 
• страховий (мінімальний) залишок грошових коштів підприємства 

на наступний рік заплановано на рівні 7 тис. гр. од.; 
• стандартне середньоквадратичне відхилення щоденного обсягу 

грошового обороту за попередній рік становить 3 тис. гр. од.; 
• витрати з обслуговування однієї угоди щодо поповнення 

грошових коштів (продажу цінних паперів) становлять 60 гр. од.; 
• середньоденна ставка відсотків по короткостроковим 

фінансовим вкладенням становить 0,06 %. 
Визначте коли і на яку суму фінансовому менеджеру підприємства 
необхідно придбати короткострокові цінні папери з метою 
збільшення прибутків підприємства, не підвищуючи при цьому 
ризик втрати ліквідності. 
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Варіант № 7 

 
1. Банківський ризик. 
2. Теорія портфеля і мінімізація ризику. 
3. Схильність до ризику є джерелом прибутку: 

а) страхових компаній; 
б) грального бізнесу; 
в) інвестиційних компаній; 
г) акціонерних компаній. 

4. АО “Фото і колір” – невеликий виробник хімічних реактивів і 
обладнання для фотостудій. Один з продуктів ВС-6, який 
продається ящиками. Імовірність продати 11, 12, 13 ящиків 
протягом тижня дорівнює відповідно 0,45; 0,35; 0,2. Собівартість 
кожного ящику – 56 грн, а прибуток від його продажу – 35 грн. 
ВС-6 має малий термін використання і якщо ящик не продано до 
кінця тижня, він повинен бути знищений. Скільки ВС-6 треба 
виробляти та які рекомендації можливо дати, якщо виробляти ВС-6 
з добавкою, яка продовжує термін використання? 

5. У таблиці наведено річні грошові потоки від реалізації трьох 
проектів за різних варіантів розвитку економічної ситуації. 

Варіант 
розвитку 

економічної 
ситуації 

Проект 

А Б В 

 

Річний 
грошовий 
потік, 
тис. грн 

 

Річний 
грошовий 
потік, 
тис. грн 

 

Річний 
грошовий 
потік, 
тис. грн 

Оптимістичний 0,3 220 0,25 300 0,35 250 

Стабільний 0,4 150 0,5 210 0,45 160 

Песимістичний 0,3 100 0,25 120 0,2 115 

Ім
ов
ір
ні
ст
ь 

Ім
ов
ір
ні
ст
ь 

Ім
ов
ір
ні
ст
ь 

Оцініть ступені ризику цих проектів і визначте найменш ризикові. 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 8 

 
1. Валютний ризик. 
2. Структура портфеля цінних паперів як чинник мінімізації ризику. 
3. Здатність ризикувати сумою 1000 $ свідчить про: 

а) психологічні особливості індивіда; 
б) його майновий стан, який значно більший від цієї суми; 
в) його майновий стан, який приблизно рівний цій сумі. 

4. Сподівана норма прибутку акцій виду А1 становить 60 %, ризик 
цих акцій (середньоквадратичне відхилення) – 20 %. Для акцій 
виду А2 відповідно сподівана норма прибутку – 40 %, ризик – 15 %. 
Коефіцієнт кореляції для цих акцій r12 = 0,35. На основі цих акцій 
створюється портфель цінних паперів (ПЦП), необхідно: 
1) обчислити сподівану норму прибутку та ризик ПЦП, якщо акції 

виду А1 складають 20 % вартості цього портфеля; 
2) обчислити сподівану норму прибутку та ризик ПЦП, якщо акції 

виду А1 складають 80 % вартості цього портфеля; 
3) створити оптимальний ПЦП (тобто такий, що має мінімальний 

ризик). 
5. Протягом 50 днів у продавця були такі обсяги реалізації товару:           

4 дні – по 120 од.; 10 днів – по 200; 18 днів – по 300; 9 днів –                 
по 250; 6 днів – по 180; 3 дні – по 100. Продавець закуповував 
товар по 30 гр. од. і продав за 40. Визначте оптимальну кількість 
партії товару, яку необхідно закуповувати продавцю в даних 
умовах попиту за критеріями Байєса. 
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Варіант № 9 

 
1. Інвестиційний ризик. 
2. Портфель з двох звичайних акцій, оцінка та оптимальна структура. 
3. На принципі об’єднання ризику базується діяльність: 

а) страхових компаній; 
б) грального бізнесу; 
в) інвестиційних компаній; 
г) акціонерних компаній. 

4. Невелика приватна фірма виробляє косметичну продукцію для 
підлітків. Протягом місяця реалізується 15, 16 або 17 упаковок 
товару. Від продажу кожної упаковки фірма отримує 75 грн 
прибутку, а собівартість її 115 грн. Косметика має малий термін 
придатності, тому якщо упаковка не продана у місячний термін, 
вона повинна бути знищена. Імовірність продати 15, 16 або 17 
упаковок за місяць складають відповідно 0,5; 0,1 і 0,35. Скільки 
упаковок косметики необхідно виробляти фірмі щомісячно? Яка 
сподівана вартісна цінність цього рішення? Скільки упаковок 
можна було б виробляти при значній тривалості терміну 
зберігання продукції? 

5. Капітал інвестора становить 100 тис. гр. од. З них 25 тис. гр. од. 
він вкладав у безризикові цінні папери, річна норма прибутку від 
яких становить 12 %. Решту грошей він збирається вкласти у 
папери, обтяжені ризиком. Стандартне середньоквадратичне 
відхилення дохідності цих паперів складає 18 %. Інвестор прагне 
забезпечити ступінь ризику свого банкрутства в результаті 
операцій з цінними паперами на рівні не більш як 1/9. 
Якою повинна бути сподівана норма прибутку, обтяженого 
ризиком цінних паперів, аби інвестор уникнув банкрутства? 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 10 

 
1. Методи аналізу ризику. 
2. Портфель з багатьох акцій. Множина допустимих портфелів та 

коефіцієнтів кореляції. 
3. Експерти фірми передбачають, що в наступному календарному 

періоді для фірми передбачаються два стани ринку її продукції: 
сприятливий та несприятливий з певними ймовірностями, при чому 
середній рівень ціни зберігається порівняно з середнім періодом, коли 
ціна була відома напевно, якщо виходити з того, що фірма в новому 
календарному періоді максимізує сподівану корисність прибутку, то 
обсяг виробництва (вказати правильні твердження): 
а) збільшиться; 
б) зменшиться; 
в) залишиться без змін; 
г) не можна сказати напевно. 

4. Підприємець, функція корисності якого задана, як U(x) = 2 √x 
вирішує, як йому краще використати частину свого капіталу 
розміром 100 млн доларів. Ці кошти він може:  
а) покласти в банк на депозитний рахунок з фіксованим доходом 

15 % на рік; 
б) пустити в оборот і одержати прибуток 50 % від вкладених 

коштів, але ймовірність одержання такого прибутку становить 
0,4, а ймовірність того, що підприємець одержить суму, яка 
буде дорівнювати його первинному капіталу, становить 0,6. 

Як підприємцю доцільніше використовувати свій капітал? 
Обчисліть премію за ризик і розкрийте її економічну суть. 

5. У таблиці наведено дані про норми прибутку акцій підприємства 
А, Б, і В протягом 10 років. 

Підприємство-
емітент 

Норма прибутку акцій підприємства, 
% за періодами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А 25 18 18 20 25 20 18 15 3 10 
Б 18 16 16 12 10 11 13 13 12 15 
В 25 25 36 36 25 34 28 23 22 24 

1. Оцінити сподівані норми прибутку та ступені ризику цих акцій. 
2. Визначте їх коваріаційну та кореляційну матриці. 
3. Сформуйте з них портфель цінних паперів, який забезпечить 

максимальний прибуток. 
4. Сформуйте з них портфель цінних паперів, який забезпечить 

мінімальний ризик. 
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Варіант № 11 
 

1. Абсолютна оцінка ризику. 
2. Множина ефективних портфелів з багатьох цінних паперів. 
3. Корисність за Нейманом-Моргенштерном для лотереї L = L(x; p; y), 

де [x, y] – шкала, у якій вимірюється корисність суми X (додаток 
до існуючого багатства певного індивіда) є: 
а) величини X = L (x; p; y); 
б) величина U(x), для якої X = L (x; U(x); y); 
в) величина X = L (x; U(x); y). 

4. Магазин “Молоко” продає вроздріб молочні продукти. Директор 
магазину повинен визначити скільки бідонів сметани необхідно 
закупити у виробника для торгівлі протягом тижня. Імовірність 
того, що попит на сметану протягом тижня буде 7, 8, 9 або 10 
бідонів, дорівнює відповідно 0,2; 0,2; 0,5; 0,1. Купівля одного 
бідона сметани обходиться магазину в 70 грн, а продається він за 
110 грн. Якщо сметана не продається протягом тижня, то вона 
псується, і магазин несе збитки. Скільки бідонів сметани 
необхідно придбати для продажу? 

5. Споживання борошна на хлібокомбінаті за добу становить 16 т. З 
постачальником укладена угода, що поставки борошна 
здійснюватимуться однаковими партіями через кожні 20 діб (тобто 
18 разів на рік). 
За попередні півроку були певні відхилення від встановленого 
терміну поставки. Дані про фактичну кількість діб між поставками 
наведені в таблиці. 

Номер поставки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Фактична кількість діб 
між поставками 22 18 20 20 19 23 21 21 19 

Який обсяг резерву (мінімальний запас) борошна повинен мати 
хлібокомбінат, щоб у таких умовах уникнути зриву виробництва 
через нестачу сировини?  
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 12 

 
1. Економічний ризик у відносному виразі. 
2. Систематичний та специфічний ризик портфеля цінних паперів. 
3. Експерти фірми передбачають, що в наступному календарному 

періоді для фірми передбачаються два стани ринку її продукції: 
сприятливий та несприятливий з певними ймовірностями, 
причому середній рівень ціни зберігається порівняно з середнім 
періодом, коли ціна була відома напевно. Фірма в новому 
календарному періоді максимізує сподівану корисність прибутку. 
Особа, яка втілює інтереси фірми, несхильна до ризику, а для 
функції витрат виконується закон зростаючих граничних витрат. 
Тоді в новому календарному періоді обсяг виробництва (вказати 
правильні твердження): 
а) збільшиться; 
б) зменшиться; 
в) залишиться без змін; 
г) не можна сказати напевно. 

4. Підприємство, функція корисності якого задана як U(x) = 0,15x2 

має тимчасово вільний капітал обсягом 100 млн $. Керівництво 
підприємства вирішило вкласти ці кошти у цінні папери. На ринку 
цінних паперів постав вибір: 
а) вкласти капітал у державні цінні папери з фіксованим 

прибутком 5 % на рік; 
б) вкласти капітал в акції корпорації під 20 % на рік, причому 

ймовірність одержання обіцяного прибутку становить 0,7, а ймовір-
ність невдачі, тобто отримання тільки номіналу становить 0,3. 

Який вибір доцільніше зробити керівництву підприємства? 
Обчисліть премію за ризик і розкрийте її економічну суть. 
Наведіть приклад підприємства, яке б мало функцію корисності, 
аналогічну заданій. 

5. Перед інвестором стоїть проблема вибору між інвестиційними 
проектами А, Б, В та Г. Дані про очікувані річні чисті грошові 
потоки від реалізації проектів за різних станів розвитку економіки 
наведені в таблиці. 

Очікуваний стан 
економічного середовища Імовірність 

Очікувані річні чисті грошові 
потоки, гр. од., за проектами 
А Б В Г 

Значне піднесення 0,35 120 180 200 110 
Незначне піднесення 0,4 100 100 80 90 
Стабільність 0,25 80 60 40 30 
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Варіант № 13 

 
1. Зони економічного ризику. 
2. Критерії максимакса, Вальда, Севіджа і Гурвіца, Байєса. 
3. Нехай особа має функцію корисності U = U(x) і бере участь у 

лотереї L = L(x; p; y). Тоді вона є схильною до ризику, якщо: 
а) U * ((1 – p) * x + p * y) > (1 – p) * U(x) + p * U(y); 
б) U * ((1 – p) * x + p * y) = (1 – p) * U(x) + p * U(y); 
в) U * ((1 – p) * x + p * y) < (1 – p) * U(x) + p * U(y). 

4. Котирування акцій українських підприємств протягом 2000 року 
(11 періодів) наведено в таблиці. 

Періоди 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Жидачівський 
ЦПК 0,16 0,16 0,2 0,25 0,1 0,25 0,1 0,08 0,07 0,15 0,15 

Запоріж-
транспорт 0,15 0,12 0,15 0,1 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,18 

Пивзавод 
“Рогань” 40 37 35 40 80 110 40 30 33 35 60 

Емітент 

Необхідно: 
а) оцінити сподівані норми прибутку та ризики цих акцій; 
б) на основі цих акцій сформувати портфель цінних паперів 

(ПЦП) щодо збільшення капіталу; 
в) сформувати ПЦП щодо збільшення капіталу, якщо mc = 5 %; 
г) побудувати множину допустимих ПЦП. 

5. Фірма виробляє кондитерську продукцією, використовуючи як 
основну сировину борошно. Попит на вироби залежить від різних 
причин: пори року, днів тижня, святкових чи передсвяткових днів, 
реклами. У зв’язку з невизначеним попитом потреба в борошні 
протягом місяця також не визначена. Борошно постачається у 
мішках, причому відомо, що потреба може становити С1, ... Сn 
мішків на місяць. Резерви сировини на складі можуть становити 
К1, ... Кn мішків на місяць. З огляду на питомі витрати на складі, 
які дорівнюють с1, і питомі витрати, які дорівнюють с2, визначити 
оптимальну стратегію управління запасами борошна на складі. 
Розгляньте окремий випадок значень відповідних характеристик 
зберігання (n, с1, с2): 

с (20; 40; 60; 80; 100) К (20; 40; 60; 80; 100) 
n = 5 
с1 = 4 грн/мішок 
с2 = 6 грн/мішок 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 14 

 
1. Ризик ліквідності. 
2. Ризик часу і плата за ризик. 
3. Повністю адаптивна тактика фірми (вказати правильні твердження): 

а) максимізує прибуток фірми за всіх реалізацій умов її 
функціонування; 

б) максимізує сподівану корисність прибутку; 
в) максимізує сподівану корисність прибутку, але за деяких умов 

реалізацій можливий кращий варіант з точки зору прибутку; 
г) дає змогу обирати тактику фірми, не користуючись теорією 

сподіваної корисності; 
д) всі відповіді неправильні. 

4. Користуючись концепцією корисності Нейманом-Моргенштерном, 
порівняйте ефективність рішень, поданих у таблиці (доходи у 
десятках тисяч доларів). 

Рішення Варіанти доходів 
I 
II 
III 
IV 
Імовірності 

10 
– 5 
1,5 
0 

0,5 

– 5 
– 5 
1,5 
0 

0,1 

– 5 
10 
0 
0 

0,4 

5. Товариству з обмеженою відповідальністю потрібно оцінити 
ризик оплати покупцем товару в строк при укладанні договору 
постачання продукції. У товариства є статистичні дані щодо 
роботи з трьома своїми постійними партнерами за 10 попередніх 
місяців. Ці дані наведено в таблиці. Товариство вважає, що даних 
досить для вибору найбільш постійного партнера. 

Відомо, що функція корисності задається формулою: 

  
;

15
5 U(x))а +

=
x

.
215

5  U(x))б +
=

x

Таблиця 
Термін оплати рахунка покупцем 

Номер місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Фірма А 70 39 58 75 80 120 70 42 50 80 
Фірма Б 50 63 32 89 61 45 31 51 55 50 
Фірма В 60 70 30 40 30 60 70 40 70 60 
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Варіант № 15 

 
1. Аналіз фінансових ризиків за допомогою коефіцієнта чутливості           

β та фондових індексів. 
2. Закон спадаючої граничної корисності і ставлення особи до 

ризику.  
3. Нехай особа має функцію корисності U = U(x) і бере участь в 

лотереї L = L(x; p; y). Тоді вона є несхильною до ризику, якщо: 
а) U * ((1 – p) * x + p * y) > (1 – p) * U(x) + p * U(y); 
б) U *((1 – p) * x + p * y) = (1 – p) * U(x) + p * U(y); 
в) U * ((1 – p) * x + p * y) < (1 – p) * U(x) + p * U(y). 

4. Інвестор може придбати два види акцій. Їх норма прибутку – 
випадкова величина і залежить від стану економічного 
середовища. На ринку можуть виникнути дві ситуації: q1 – з 
імовірністю p1 = 0,2; q2 – з імовірністю р2 = 0,8. Акції реагують на 
ці ситуації по-різному: 
• Курс акцій першого виду у ситуації q1 зростає на 5 %, у 

ситуації q2 – на 1,25 %; 
• Курс акцій другого виду у ситуації q1 падає на 1 %, а у ситуації 

q2 – на 2,75 % зростає. 
Інвестор взяв гроші у борг під 1,5 % річних. Які акції слід придбати? 

5. У таблиці наведено дані про очікувані доходи від реалізації 
інвестиційних проектів А, Б, В. Оцініть ступінь ризику кожного з 
цих проектів та оберіть той варіант інвестицій, що має найнижчий 
ступінь ризику, якщо за величину ризику приймається: а) величина 
дисперсії; б) величина коефіцієнтна варіації. 

Оцінка 
можливого 
результату 

Проект 
А Б В 

      

Песимістичний 0,3 20 0,2 35 0,35 40 
Стабільний 0,4 50 0,5 70 0,35 80 
Оптимістичний 0,3 110 0,3 130 0,30 110 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 16 

 
1. Оцінка ризику і концепція корисності. 
2. Основна теорема теорії ігор. 
3. Гранична норма заміни коефіцієнта варіації прибутком MRScv, profit 

визначається співвідношенням (вказати неправильні твердження): 
а) MRScv, profit = прибуток/коефіцієнт варіації; 
б) MRScv, profit = коефіцієнт варіації/прибуток; 
в) MRScv, profit = – MUcv/MUprofit. 

4. Інвестор-кредитор дає в борг 1 млн грн іншій особі в обмін на 
розписку-зобов’язання повернути гроші до наміченої дати з 
відсотком r. Як застава сплати боргу в зобов’язанні фігурує 
будинок, що належить боржникові, але існує ризик, що внаслідок 
можливої пожежі боржник стане неплатоспроможним. Кредитор 
може придбати за свій рахунок страховий поліс, що гарантує 
сплату у випадку пожежі страхової суми, якої вистачить для 
повернення боргу та відсотків. Частина загальної суми х 
передається у вигляді кредиту, а решта (1 – х) йде на купівлю 
страхового полісу. Оцініть ефективність вкладу: 
а) якщо пожежа не відбудеться; 
б) пожежа знищить будинок. 

5. На підставі моделі Міллера-Орра визначте діапазон коливань 
залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, 
максимальну та середню суму цього залишку за такою інформацію: 
– витрати з обслуговування однієї угоди щодо поповнення 

грошових коштів (отримання позички) становлять 100 гр. од.; 
– стандартне середньоквадратичне відхилення щоденного обсягу 

грошового обороту за попередній рік – 4 тис. гр. од.; 
– страховий (мінімальний) залишок грошових коштів підприємства 

заплановано на рівні 10 тис. гр. од.; 
– середньоденна ставка відсотків за короткостроковими фінан-

совими вкладеннями – 0,07 %. 
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Варіант № 17 

 
1. Теорія сподіваної корисності Неймана-Моргенштерна як основа 

формалізації ставлення людини до ризику. 
2. Аналіз рівноваги особи, яка страхується. 
3. Вказати неправильні твердження: 

а) цінність інформації визначається витратами на її отримання; 
б) витрати на отримання інформації не впливають на її цінність; 
в) оскільки інформація – не матеріальне благо, про цінність та її 

ціну взагалі не має сенсу говорити; 
г) цінність інформації для фірми визначається її гранично 

сподіваною корисністю; 
д) цінність інформації можна трактувати як граничну норму 

заміни коефіцієнта варіації прибутком. 
4. Емігрант з України, після того, як отримав роботу і стабільний 

доход у США, включився в гру на фондовій біржі. Заощадивши 
власні 10 тис. дол., він взяв у борг ще 40 тис. дол. під 10 % річних 
і вклав всі гроші в акції однієї компанії, розраховуючи на 
дивіденди в 20 %. Але фактичний курс почав падати з ряду 
причин, і, коли він знизився на 40 %, емігрант вирішив позбутися 
ненадійних акцій і продав їх за 30 тис. дол. Його знайомий 
американець також вклав власні 50 тис. дол. тієї ж компанії, а 
потім продав їх за 30 тис. дол. Оцінити відносний ризик кожного з 
інвесторів. 

5. Інвестор бажає сформувати портфель цінних паперів з двох видів 
акцій: А і Б. Сподівана норма прибутку від акцій (середньо-
квадратичне відхилення) – 16 %. Для акції виду Б відповідно: 
сподівана норма прибутку – 30 %, ризик – 15 %. Коефіцієнт 
кореляції для цих акцій Раб = 0,42. 
1. Визначте сподівану норму прибутку та ризик портфеля цінних 

паперів, якщо акції виду А складають 25 % вартості цього 
портфеля. 

2. Визначте сподівану норму прибутку та ризик портфеля цінних 
паперів, якщо акції виду А складають 75 % вартості цього 
портфеля. 

3. Сформуйте портфель цінних паперів, який має мінімальний 
ризик.  
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 18 

 
1. Ставлення до ризику та функції корисності. 
2. Аналіз тактики страхової компанії. 
3. Вказати випадки, у яких рішення доводиться обирати як програмне 

рішення: 
а) вибір висоти греблі для гідроелектростанції; 
б) додаткова закупівля ресурсів після уточнення інформації про їх 

цілі; 
в) формування портфеля акцій інвестиційного фонду; 
г) обсяг інвестицій у розвідку корисних копалин; 
д) придбання підручників студентам (джерело невизначеності, та 

успішний чи ні вступ до університету).  
4. Фірма виготовляє залізобетонні панелі, використовуючи в якості 

основної сировини цемент. У зв’язку з невизначеним попитом на 
вироби потреба на сировину протягом місяця також не визначена. 
Цемент постачається в мішках, до того ж відомо, що потреба може 
скласти D1, D2, ..., Dn мішків. Резерви сировини на складі можуть 
скласти R1, R2, ..., Rn мішків на місяць. Враховуючи, що питомі 
витрати на зберігання сировини дорівнюють С1, а питомі витрати 
дефіцитності сировини (втрати, пов’язані з відсутністю необхідної 
кількості цементу на складі) дорівнюють С2. Визначте оптимальну 
стратегію управління запасами на складі при n = 5, C1 = 5,C2 = 3,             
D = (1500, 2000, 2500, 3500, 4000), R = (1500, 2000, 2500, 3500, 4000). 

5. Функція корисності особи, яка вибирає нове місце роботи, має 
вигляд: U(x) = 2√х. Пропонуються дві альтернативи. Перше місце 
роботи дозволить їй отримувати стабільний дохід у 300 грн. На 
другому місці роботи особа може отримати 600 грн з імовірністю 
0,45 або 100 грн з імовірністю 0,55. Яке місце роботи доцільно 
обрати цій особі? 
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32                                                                                        О.Б.  
Варіант № 19 

 
1. Диверсифікація (сутність, види, значення) як головний засіб 

зниження фінансового ризику. 
2. Прибуток, обсяг виробництва, їх взаємозв’язок з ризиком. 
3. Якщо премія за ризик π (x) > 0, то особа: 

а) схильна до ризику; 
б) не схильна до ризику; 
в) нейтральна до ризику. 

4. Необхідно закупити вугілля для обігріву домівки. Є такі дані про 
кількість та ціни вугілля. 

Зима Кількість 
вугілля, т 

Середня ціна 
за 1 т, грн 

М’яка 4 700 
Звичайна 5 750 
Холодна 6 800 

Ймовірність зими м’якої – 0,35, звичайної – 0,5, холодної – 0,15. 
Ці ціни відносяться до покупки вугілля взимку. Влітку ціна 
вугілля 600 грн за 1 т, у вас є місце для зберігання запасу вугілля 
до 6 т, яке потрібно заготовляти влітку. Якщо буде потрібно закупити 
взимку недостатню кількість вугілля, то це відбудеться за зимовими 
цінами. Передбачається, що все вугілля, яке збережеться до кінця 
зими, псується влітку. Скільки вугілля треба закупити. 

5. Перед підприємцем, функція корисності якого задана як U(x) = √x, 
постає завдання краще використати частину свого капіталу у 
розмірі 100 тис. гр. од. Ці кошти він може: 
1) покласти в банк на депозитний рахунок із щорічним 

фіксованим доходом 18 %; 
2) вкласти в реалізацію інвестиційного проекту, від якого очікується 

одержати 60 % суми вкладених коштів з імовірністю 0,4. При 
цьому імовірність того, що підприємець одержить суму, яка 
дозволить йому лише відшкодувати вкладені кошти, становить 0,6. 

Яке рішення доцільно прийняти підприємцю? 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 20 

 
1. Управління портфелем цінних паперів. 
2. Концепція управління ризиком у спектрі економічних проблем. 
3. Якщо премія за ризик π (x) < 0, то особа: 

а) схильна до ризику; 
б) не схильна до ризику; 
в) нейтральна до ризику. 

4. Швацька фабрика прагне освоїти випуск одного з 4-х видів 
продукції P1, P2, P3, P4. Але прибуток фабрики (тис. грн) залежить 
від обставин зовнішнього середовища (надходження сировини, фарб, 
обладнання, фурнітури) S1, S2, S3, S4, S5, S6. Показники наведено в 
таблиці. 

Види 
продукції 

Стан середовища 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

P1 5 – 3 6 – 8 7 4 
P2 7 5 5 – 4 8 1 
P3 1 3 – 1 10 0 2 
P4 9 – 9 7 1 3 – 6 

Оберіть найкращу стратегію фабрики за критеріями: максимакса, 
Вальда, Севіджа, Гурвіца (коефіцієнт песимізму дорівнює 0,2); Гурвіца 
відносно матриці ризиків (коефіцієнт песимізму дорівнює 0,4). 

5. Споживання сировини на підприємстві за добу становить 20 т. 
Вона постачається на підприємство кожні 25 днів (тобто 14 разів 
на рік). У таблиці наведено дані про зафіксовані відхилення термінів 
поставок від встановленої величини протягом останнього півріччя. 

Номер поставки 1 2 3 4 5 6 7 
Фактична кількість 
діб між поставками 26 28 24 25 26 24 27 

Визначте обсяг резерву сировини (або її мінімального запасу), 
який дозволить підприємству уникнути зриву виробництва через 
нестачу сировини за цих умов постачання. 
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Варіант № 21 

 
1. Кількісна оцінка ризику звичайних акцій. 
2. Схема процесу управління ризиком. 
3. Вказати правильні твердження: 

а) страхування спрямоване на створення системи соціального 
захисту населення; 

б) страхування базується на купівлі-продажу ризику; 
в) метою страхової компанії є отримання прибутку; 
г) страхова компанія намагається встановити ціну страхування 

якомога більшу. 
4. Невеликий бізнесмен стикається з ситуацією, коли з імовірністю 

10 % пожежа може знищити все його майно, з імовірністю 10 % – 
зменшити його нерухомість до 50 тис. грн, з імовірністю 80 % – 
вогонь не принесе йому шкоди, і вартість його майна залишиться 
рівною 100 тис. грн. Яку максимальну суму він готовий сплатити 
за страховку, якщо його функція корисності має логарифмічний 
вид U(w) = ln(w), а страхові сплати складають 100 тис. грн для 
першого випадку і 50 тис. грн для другого випадку? 

5. Показники роботи фірми за останні 12 контрольованих періодів 
представлено в таблиці. 

Номер періоду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ефективність 
цінних паперів х, % 21 20 19 17 20 17 19 20 8 10 9 20 

Ефективність ринку 
цінних паперів у, % 20 20 21 15 19 17 18 19 9 11 9 20 

Потрібно зробити висновок щодо стабільності роботи фірми 
порівняно з ефективністю роботи галузі в цілому. 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 22 

 
1. Ризик цінних паперів. 
2. Зовнішні способи зниження ступеня ризику. 
3. Вказати правильні твердження: 

а) вибираючи обсяг страхування, клієнт поводиться так, ніби він 
максимізує свою функцію корисності; 

б) при виборі обсягу страхування клієнт страхової компанії 
поводиться так, ніби він максимізує свою функцію сподіваної 
корисності; 

в) у стані рівноваги клієнта страхової компанії гранична сподівана 
корисність дорівнює 0; 

г) гранична корисність страхування додатна після страхового 
випадку та нульова, якщо страховий випадок не трапився. 

4. Функція корисності нового українця має вигляд: U(w) = 10 + 2W. 
Бізнесмен може вкласти у будівництво магазину 25 тис. грн і 
рахує, що з імовірністю 0,5 він отримає прибуток в 32 тис. грн, і з 
імовірністю 0,5 втратить весь свій капітал. Визначте: 
а) чи необхідно здійснювати інвестування проекту; 
б) яка сподівана корисність цього заходу. 

5. Визначте номінальну норму відсотка за банківськими позиками, 
яка враховує ризик та інфляцію, якщо: 
– безпечна реальна норма відсотка становить 8 %; 
– прогнозований темп інфляції – 26 % річних; 
– реальна середньоринкова норма відсотка – 14 %; 
– коефіцієнт систематичного ризику, пов’язаний із наданням 

кредитів для цього виду інвестиційних проектів, становить 1,5. 
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Варіант № 23 

 
1. Аналіз фірми в умовах ризику. 
2. Внутрішні способи зниження (оптимізації) ступеня ризику. 
3. Вказати неправильні твердження: 

а) страхування корисне лише після страхового випадку; 
б) гранична корисність страхування додатна після страхового 

випадку; 
в) у стані рівноваги у разі додатного обсягу страхування 

корисність страхування додатна після страхового випадку та 
від’ємна за його відсутністю; 

г) у стані рівноваги у разі додатного обсягу страхування гранична 
корисність страхування після страхового випадку збігається з 
його граничною шкалою, якщо страховий випадок відсутній. 

4. Голова банку під час своєї відпустки бажає здійснити навколо-
світню подорож, яка коштує 10 тис. дол. Корисність подорожі 
можливо оцінити кількістю грошей, які витрачені на відпочинок 
(w). Функція корисності банкіра U(w) = ln(w). Визначте: 
а) сподівану корисність подорожі, якщо з ймовірністю 0,25 існує 

можливість втратити під час подорожі 1000 дол.; 
б) банкір може придбати страховку від втрати 1000 дол. за 250 дол., 

купуючи дорожні чеки. Покажіть, що сподівана корисність у 
випадку, коли він купує страховку вище у порівнянні з 
ситуацією, коли втрата 1000 дол. відбувається без страхування; 

в) яка максимальна грошова сума, яку банкір здатен сплатити за 
страховку від втрати 1000 дол. 

5. У таблиці наведені дані про дохідність трьох акцій протягом минулих 
5 років. Визначте ступінь ризику цих акцій. Яка акція є менш 
ризиковою за критерієм Байєса? 

Період 
Норма прибутковості 

акції, % 
А Б В 

1 6 12 7 
2 5 18 9 
3 7 14 10 
4 12 10 18 
5 8 14 13 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 24 

 
1. Види тактик поведінки фірми в умовах невизначеності. 
2. Доцільність обрання певної комбінації методів зниження ступеня 

ризику та концепція побудови таблиці рішень. 
3. Вказати правильні твердження: 

а) у стані рівноваги у разі додатного обсягу страхування гранична 
корисність страхування після страхового випадку збігається з її 
граничною шкодою, якщо страховий випадок відсутній, 
перемноженого на ймовірність недоторканості активу; 

б) страхування гарантує постійний рівень життя; 
в) гранична шкода страхування за оптимального її обсягу відсутня; 
г) страхування в оптимальному обсязі зводить нанівець ризик. 

4. Особа має функцію корисності U(x) = √x і вона обирає нове місце 
роботи, виходячи з двох альтернатив. У першому випадку її 
невизначений прибуток може становити 1,0 грошових одиниць з 
ймовірністю 0,5 або 3,0 грошових одиниць з тією ж імовірністю. В 
іншому місці їй пропонується детермінований прибуток у 2,0 грошові 
одиниці. Яке місце роботи доцільно обрати цій особі? 

5. Протягом п’яти минулих періодів фінансовий дилер спостерігав за 
дохідністю акцій А, Б та В. Результати спостережень наведені в 
таблиці. 

Період 
Норма прибутку 

акцій, % 
А Б В 

1 10 6 5 
2 8 4 5 
3 5 4 7 
4 3 4 6 
5 6 5 2 

Визначте ступінь ризику кожної з цих акцій та визначте акцію, що 
забезпечує найменший ризик (за критерієм Севіджа). 
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Варіант № 25 

 
1. Інформація та ризик. 
2. Загальні засади фінансового менеджменту з урахуванням ризику 

хеджирування. 
3. Вказати неправильні твердження: 

а) якщо гранична шкода першої одиниці страхування перевищує 
її граничну корисність, то клієнт не страхується; 

б) якщо корисність останньої одиниці застрахованого активу 
перевищує її граничну шкоду, то клієнт страхує актив повністю; 

в) гранична сподівана корисність застрахованого активу 
збігається із сподіваною граничною корисністю; 

г) якщо сподівана гранична корисність першої одиниці страхового 
активу від’ємна, то клієнт страхує актив взагалі. 

4. Особа має функцію корисності U(x) = 0,01x2. Вона має три 
альтернативних варіанти вибору нового місця роботи. Перше 
місце роботи пов’язане зі стабільним прибутком у 2,0 грошові 
одиниці. Друге місце роботи пов’язане з ризиком: або мати 
прибуток у 3,0 грошові одиниці з імовірністю 0,5, або прибуток у 
1,0 грошову одиницю. Третє місце роботи також пов’язане з 
ризиком мати 4,0 грошові одиниці з імовірністю 0,5 або не мати 
жодного доходу. 
Яке місце роботи доцільно обрати цій особі? 

5. Комерційній фірмі, що займається постачаннями лісу, потрібно 
оцінити ризик того, що транспортне агентство, яке доставляє 
вантаж, вчасно здійснить постачання. Градація запізнювання йде 
по 6 годин. У фірми є статистичні дані щодо роботи з трьома 
транспортними компаніями за рік. Ці дані наведено в таблиці. 
Потрібно вибрати найбільш надійного партнера. 

Таблиця 
Час запізнювання поставки 

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

агентство 1 48 0 42 72 0 24 0 36 56 20 96 12 

Транспортне 
агентство 2 6 30 30 48 24 75 60 54 48 17 66 6 

Транспортн 
агентство 3 84 12 30 66 54 18 36 24 56 8 84 42 

Ча
с 
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я 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 26 

 
1. Детермінований еквівалент. Премія за ризик. 
2. Методи оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику. 
3. Нехай певна особа має функцію корисності U(x). Ця особа вивчає для 

себе можливість участі в одній з лотерей L(10; 0,6; 30) та L(20; 0,2; 30). 
Якій з цих лотерей вона віддасть перевагу, якщо: 
а) U(x) = 0,2x2; 
б) U(x) = √x; 
в) U(x) = 2 + 3x. 
Як ця особа ставиться до ризику (в кожному із зазначених вище 
випадків)? 

4. Брокер отримав завдання продати 1000 акцій компанії “Альфа” 
протягом одного дня. Акції компанії є достатньо високо- 
ліквідними, що гарантує реалізацію їх всіх протягом дня за ціною 
140 $. Аналіз економічної ситуації дає підстави чекати зростання 
курсу протягом дня до 142 $ або навіть до 144 $. Брокер оцінив 
імовірності досягнення цін акцій таким чином: 140 $ за акцію – 0,4 
(імовірність того, що протягом дня ціна на акції не зміниться),       
142 $ – 0,5; 144 $ – 0,1. 
Якщо брокер буде орієнтуватись на ціну в 142 $, то існує 
ймовірність, рівна 0,1, того, що один лот акцій не буде продано 
протягом дня за цією ціною, і в кінці дня непродані акції 
доведеться реалізувати за ціною в 138 $. Якщо ж він буде 
орієнтуватись на ціну в 144 $, то аналогічна ситуація може мати 
місце з імовірністю 0,2. Брокер має можливість продавати акції 
лотами по 50 штук. 
Яку стратегію реалізації акцій обрати брокеру, яка б забезпечила: 
а) найбільший сподіваний прибуток; 
б) мінімальний ризик щодо невикористання своїх можливостей.  

5. Здійснити оцінку інвестиційних проектів на основі критерію 
найменшого ризику величини і відхилень рентабельності. Дані для 
оцінки наведено в таблиці. 

Проекти Проект А Проект Б 
Рентабельність, % 20 30 35 15 30 20 40 10 
Кількість років 2 1 2 3 1 4 2 1 
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40                                                                                        О.Б.  
Варіант № 27 

 
1. Криві байдужості “сподіваний прибуток – ступінь ризику”. 
2. Принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику. 
3. Вказати правильні твердження: 

а) страхова компанія у разі правильного вибору параметрів 
страхування завжди буде прибутковою; 

б) якщо страхова компанія в середньому прибуткова, то 
сподіваний обсяг страхових платежів перевищує сподіваний 
обсяг страхових премій; 

в) якщо сподіваний обсяг страхового платежу перевищує 
сподіваний обсяг страхової премії, то страхова компанія в 
середньому прибуткова; 

г) якщо сподіваний обсяг страхових платежів перевищує 
сподіваний обсяг страхових премій і клієнти страхуються, то 
страхова компанія в середньому прибуткова. 

4. Фірма “F & Academy” займається виробництвом миючих засобів. 
Менеджери фірми вирішили відкрити свої філіали в одній з країн 
А, В, С. При цьому запропонований у кожній країні проект 
характеризується такими даними: 

Країна 
Обсяг 

інвестицій, 
млн дол. 

Термін 
окупності 
проекту, 
роки 

Прибуток протягом першого 
року після відшкодування 
всіх витрат на відкриття 
підприємства, млн дол. 

Ступінь 
політичного 
ризику, % 

А 5,8 1 1,2 10 
В 6,3 1 1,4 15 
С 5,5 1 1,0 5 

Який із запропонованих проектів найбільш вигідний? 
5. Ефективність роботи шахти і роботи вугільної промисловості в 

цілому за останні 7 періодів представлено у таблиці. 

Ефективність роботи шахти (Х) 20 10 5 – 2 – 5 – 3 – 4 
Ефективність роботи вугільної 
промисловості (У) 30 20 10 –5 – 8 – 10 – 8 

Потрібно визначити коефіцієнт чутливості В і зробити висновки 
щодо стабільності роботи шахти порівняно з усією вугільною 
промисловістю. 
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Управління ризиком                                                                               

Варіант № 28 
 

1. Теорія гри та ризик. Класифікація ігор. 
2. Модель рівноваги ринку капіталів (САРМ). 
3. Розподіліть фактори ризику за джерелом: 

Джерела   Фактори 
А – об’єктивні  а) рівень продуктивності праці; 
Б – суб’єктивні  б) інфляція; 

в) конкуренція;  
    г) техніка та виробнича політика; 

д) екологія; 
    е) рівень керування. 
4. Лізингова компанія протягом тривалого часу ліцензує устаткування А, 

що реалізується по лізингу без особливих труднощів. У плані 
зниження ризику морального старіння цього устаткування передбача-
ється перехід на лізинг більш досконалої моделі. При цьому існує два 
варіанти: можна використовувати устаткування Б або В, що розрізня-
ється своїми характеристиками, але більш сучасною є модель В. 
Кожний із варіантів має свій ступінь ризику. Спеціальні дослідження 
показують, що варіант, пов’язаний із переходом по лізингу моделі 
Б, містить 95 % успіху і 5 % невдачі, а В – 85 % і 15 % відповідно. 
Для оцінки трьох варіантів діяльності лізингової компанії запрошені  
5 експертів. 

Таблиця 
Результати опитування експертів 

Види 
устаткування 

Експерти 
Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 

А 2 1 3 2 4 
Б 3 5 4 5 7 
В 7 4 5 8 6 

Рішення переваги варіантів робляться в балах. 
Оцінити ризик кожного можливого рішення керівництва лізингової 
компанії. 

5. Плановий рівень деякого показника х діяльності фірми дорівнює 
65. Фірма має сукупність статистичних даних щодо значень цього 
показника і частоти спостереження, подану в таблиці. 

х 60 61 62 65 66 68 70 
n 1 2 8 2 5 3 2 

Потрібно визначити коефіцієнт ризику цього показника і зробити 
висновки на основі його значення. 
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42                                                                                        О.Б.  
Варіант № 29 

 
1. Стратегії гравців, змішані стратегії. 
2. Загальні засади стратегічного менеджменту з урахуванням ризику. 
3. Вкажіть зміст видів ризиків. 

Види     Зміст 
     А – ліквідності  а) непередбачена зміна відсоткових ставок;  

Б – виробничий б) зменшення здатності трансформуватись 
у грошові засоби; 

В – відсотковий  в) невиконання фінансових зобов’язань 
перед інвесторами; 

Г – кредитний  г) невиконання зобов’язань перед 
замовниками. 

4. Акції виду А1, А2, А3 мають, відповідно, сподівані норми прибутку 
10 %, 30 % та 45 %, середньоквадратичні відхилення 0 %, 10 % та 
15 %, коефіцієнти кореляції r12 = 0, r13 = 0, r23 = – 0,8. Необхідно: 

а) для цінних паперів (ЦП), обтяжених ризиком, побудувати 
множину ефективних портфелів цінних паперів (ПЦП); 

б) встановити, як поступив інвестор, коли виявилось, що ПЦП 
сформований з усіх наявних ЦП, має сподівану норму прибутку 25 %; 

в) встановити, у якому випадку ПЦП матиме сподівану норму 
прибутку в межах 40 %; 

г) визначити рівні ризиків для цих ПЦП; 
д) проаналізувати, до якої категорії людей можна віднести інвестора 

у випадку “б” та у випадку “в”. 
5. Оцінити ризик вкладення грошей у заходи з метою вибору заходу 

з найменшим ризиком. Захід 1. Спостерігалося 20 випадків 
одержання прибутку. При цьому прибуток (від грошей, вкладених 
спочатку) у 20 % – 7 разів, 25 % – 6 разів, 15 % – 3 рази, 12 % –         
4 рази. Захід 2. Спостерігалося 22 випадки одержання прибутку. 
При цьому прибуток у 20 % – 5 разів, 25 % – 5 разів, 15 % –                 
5 разів, 7 % – 3 рази, 10 % – 4 рази. 
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Управління ризиком                                                                               
Варіант № 30 

 
1. Норма дисконту, її залежність від ризику. 
2. Вплив інвестиційних проектів на ризик фірми. 
3. Які з видів ризиків можуть призвести як до збитків, так і до 

доходів: 
а) статичний; 
б) динамічний;  
в) спекулятивний; 
г) чистий. 

4. Акції виду А1, А2, А3 мають, відповідно, сподівані норми прибутку 
20 %, 40 % та 60 %, середньоквадратичні відхилення 10 %, 18 % та 
30 %, коефіцієнти кореляції r12 = 1, r13 = – 1, r23 = – 1. Необхідно: 
а) побудувати множини допустимих та ефективних портфелів 

цінних паперів (ПЦП); 
б) визначити структуру ПЦП, що має найбільшу сподівану норму 

прибутку при мінімальному ризику; 
в) обчислити сподівану норму прибутку та величину ризику для 

отримання ПЦП. 
5. Планове значення певного показника х діяльності фірми дорівнює 

180. Потрібно визначити коефіцієнт ризику цього показника і 
зробити висновки на основі його значення для діяльності фірми, 
якщо статистичні дані щодо цього показника подано в таблиці. 

Значення показника 170 175 178 180 185 188 190 195 
Частота появи 5 6 8 4 5 3 2 1 
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