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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна Теорія страхового та фінансового ризику  
     (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «        магістр        »  
                                                 (зазначити відповідний рівень)  
галузі знань інформаційні технології  

 спеціальності - 122  “Комп’ютерні науки та інформаційні технології ”   
                                                                      (шифр і назва напряму підготовки)  

Дана дисципліна ________за вибором__________________________ 
      (нормативна, за вибором) 

за спеціалізацією  бізнес-інформатика, 
 (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

  
 

Викладається у __3___ семестрі __2м, ___ курсу  в обсязі – 120 год. 3 
              (зазначається загальний обсяг) 

( 4_ кредити ECTS4) зокрема: лекції – _34_ год., практичні __ год. семінарські 
заняття – __ год., лабораторні – __ год., самостійна робота – 80___ год., 
консультації – 6 год. У курсі передбачено _2_ змістових модулі та _2_ модульна(і) 
контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – іспитом. 
Мета дисципліни –  полягає у  подальшому поглибленні знань, пов’язаних з 
вирішенням актуальних проблем у фінансовій математиці та теорії ризику.  

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни „Теорія страхового та 
фінансового ризику”студент повинен 

знати:  глави математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей 
та математичної статистики. 

вміти: користуватися знаннями з математичного аналізу, розв’язувати 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь, працювати зі стохастичними об’єктами. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна „ Прийняття рішень у 
фінансовій математиці  ” є складовою циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, дозволяє розширити та узагальнити 
знання, отримані студентами при вивченні. 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  Теорія ймовірностей та математична 
статистика, алгебра, математичний аналіз. 

 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8-16. 
Обов’язковим для іспиту/заліку є _мінімальна кількість балів (20), набраних до іспитв/заліку. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 5 1 5 
Доповнення 0 3 0 3 
Доповідь 0 6 0 6 
Реферат 0 7 0 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10 0 10 

Модульна 
контрольна робота 2 

0 10 0 10 

     
„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно набрати додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  
2 не задовільно 

1 – 34  

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і більше 
семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



 
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

Змістовий модуль 1    Стохастичні моделі в теорії ризику  
 
ТЕМА 1. Стохастичнi ситуацiї та їх математичнi моделi у фінансовій 

математиці..………………….……… (18 год.)6 
Вступ. Математичнi моделi у фінансовій та страховій математиці. Позов як 
випадкова величина, її характетистики. Генератриси розподілів, комулянт, 
моментів. Розподіл суми незалежних позовів. Умовні розподіли, щільність. Умовне 
математичне сподівання. Ймовiрнiснi нерiвності.  

ТЕМА 2. Основнi типи розподiлiв iндивiдуальних позовiв та кiлькостi позовiв 
…………………….…………. ..(18 год.) 

  Дискретні розподіли. Неперервні розподіли. Суміші розподілів. Статистичне 
оцінювання параметрів розподілів 

ТЕМА 3.        . Моделi ризику …………….………. ….(20 год.) 

 Модель колективного ризику. Модель iндивiдуального ризику. Мiнливiсть чи 
невизначенiсть параметрів. Модульна контрольна робота  

 
Змістовий модуль 2    Прийняття рiшень в умовах невизначеностi 

 

ТЕМА 4.        Перестрахування.… (16 год.) 

  Загальнi відомості. Пропорцiйне перестрахування. Перестрахування ексцеденту 
збитку. Перестрахування ексцеденту збитковості. Ексцедентнi полiси страхування: 
умовна та безумовна франшизи   

ТЕМА 5.        Системи знижок за вiдсутнiсть позовiв.…………..….… (12 год.)    

 Системи бонус-малус розрахунку премiй з урахуванням попередньої iсторiї подання 
позовiв. Ланцюги Маркова з дискретним часом i скiнченною кiлькiстю станів.  
Аналiзування стацiонарного стану . Неоднорiднiсть портфелю. Вплив систем бонус-
малус на схильнiсть до позовiв. 

ТЕМА 6.        Баєсiвське оцiнювання ризику …..….………. ….(30 год.) 

  Математичне формулювання задачi оцiнювання ризику. Баєсiвська статистика. 
Елементи статистичної теорiї прийняття рiшень. Баєсiвський ризик та баєсiвськi 
рiшення. Процедури прийняття рiшень в умовах невизначеностi. Задачi зi 
спостереженнями. Побудова баєсiвських вирiшувальних функцiй. Спряженi сiмейства 
розподiлiв. Баєсiвська премія.  Оцiнювання параметрів. Квадратична функцiя втрат. 
Втрати, пропорцiйнi абсолютнiй величинi похибки. Оцiнювання векторного 
параметра   

 
 
 
 
 
 

                                           
6 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№  
лекції 

Назва лекції Кількість годин 
Лекції Практи- 

чні 
Самост.  
Робота 

Змістовий модуль 1.  
1 Тема 1. Вступ. Математичнi моделi у 

фінансовій та страховій математиці  
2  4 

2 Тема 1. Позов як випадкова величина, її 
характетистики  

2  4 

3 Тема 1. Умовний розподіл та умовне 
математичне сподівання.  

2  4 

4 Тема 2. Основнi типи розподiлiв 
iндивiдуальних позовiв 

2  4 

5 Тема 2. Суміші розподілів 2  4 
6 Тема 2. Статистичне оцінювання параметрів 

розподів  
2  4 

7 Тема 3. Моделі колективного ризику 2  8 
8 Тема 3. Моделі індивідуального ризику 

Модульна контрольна робота 1 
2  8 

    
Змістовий модуль 2 

9 Тема 4. Перестрахування 2  8 
10 Тема 4. Перестрахування ексцеденту збитку 

та збитковості. 
2  4 

11 Тема 5. Системи знижок за вiдсутнiсть 
позовiв 

2  4 

12 Тема 5. Вплив систем бонус-малус на 
схильнiсть до позовiв. 

2  4 

13 Тема 6. Математичне формулювання задачi 
оцінювання ризику. 

2  4 

14 Тема 6. Елементи статистичної теорiї 
прийняття рішень. 

2  4 

15 Тема 6. Спряженi сiмейства розподiлiв. 2  4 
16 Тема 6. Баєсiвська премія.   2  4 
17 Тема 6. Оцiнювання параметрів.. 2  4 
 Модульна контрольна робота 2    

Іспит    
ВСЬОГО 34  80 

 
 
Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 
Лекцій – 34 год., 
Самостійна робота – 80 год., консультації – 6 год. 



Змістовний модуль 1 
 Стохастичні моделі в теорії ризику 

 
Лекція1. Математичнi моделi у фінансовій та страховій математиці. – 

2год. 
Вступ. Стохастичнi ситуацiї та їх математичнi моделi. Формула Баєса.[1,5,10] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
Математичнi моделi у фінансовій та страховій математиці [1,2, 5] 

 
Лекція 2. Позов як випадкова величина, її характетистики – 2год.  

Дискретні, неперервні випадкові величини. Генератриси розподілів, комулянт, 
моментів. Розподіл суми незалежних позовів.[1,2, 5,10] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
. Позов як випадкова величина, її характетистики.[1,2] 
 

Лекція 3. Умовний розподіл та умовне математичне сподівання. – 2год.  
Умовні розподіли, щільність. Умовне математичне сподівання. Ймовiрнiснi 
нерiвності.  [5,10] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 
 Умовне математичне сподівання [5,10] 
 

Лекція 4. Основнi типи розподiлiв iндивiдуальних позовiв – 2год.  
Дискретнi розподiли.  Розподiли абсолютно неперервних випадкових величин: 
Гамма-розподiл (зокрема, експоненцiйний та хi-квадрат),  бета-розподiл, 
нормальний (ґауссiвський) розподiл,  логнормальний розподiл, розподiл Парето, 
розподiл Вейбулла [5,6,9] 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 
 Основнi типи розподiлiв iндивiдуальних позовiв [6] 
 

Лекція 5.  Суміші розподілів – 2год.  
Сумiшi пуассонiвських розподiлiв. Розподiл Парето як сумiш експоненцiйних 
розподiлiв. Узагальнений розподiл Парето як сумiш розподiлiв Ерланґа.[5,6,10] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
Суміші розподілів [5,10] 
 

Лекція 6. Статистичне оцінювання параметрів розподів – 2год.  
Метод моментів. Функція вірогідності. Метод максимальної вірогідності. [1,6] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
Статистичне оцінювання параметрів розподів.[1,6] 
 

Лекція 7. Моделі колективного ризику.– 2год.  
Розподiл сумарної величини виплат за портфелем та його характеристики. 
Складний пуассонiвський розподiл. Складний бiномiальний розподiл. Складний 
вiд’ємний бiномiальний розподiл.[1,8,12] 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.)   



Моделі колективного ризику.[1,8,12] 
 

Лекція 8. Моделі індивідуального ризику.– 2год.  
Модель iндивiдуального ризику. Мiнливiсть чи невизначенiсть параметрiв. 
Модульна контрольна робота №1.[1,8,12] 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.)   
Моделі індивідуального ризику.[1,2,8] 
 
 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 
 

1.Знайти генератриси розподілу, моментів та кумулянт для розподілу Пуассона.  
2. Припустимо, що  FХ|Y=y (x|y) – гамма-розподiл з параметрами y та α > 0, Знайти 
пуассонiвськи-змiшаний розподiл в.в. X. 
3. Припустимо, що параметр λ розподiлу Пуассона з однаковою ймовiрнiстю 
набуває значення 0,1 або 0,3. Треба знайти: 
а) середнє та дисперсiю (у термiнах m1 та m2) сумарних позовiв вiд полiса, 
вибраного навмання з даного портфелю; 
б) середнє та дисперсiю (у термiнах m1, m2 та n) сумарних позовiв вiд усього 
портфелю. 
4. Щороку компанiя пiдписує ряд договорiв страхування домогосподарств, для 
кожного з яких страхова премiя становить $80. Сумарнi рiчнi позови вiд кожного 
полiса мають складний розподiл Пуассона з параметром 0,4 та iндивiдуальними 
позовами з гамма-розподiлу з параметрами α i λ. Накладнi витрати на обробляння 
позову є в.в., рiвномiрно розподiленою мiж $50 та $b, (b > 50), i не залежать вiд 
величини цього позову. В.в. S вiдображає сумарнi позови й витрати вiд усього 
портфелю протягом року. Вважають, що S має близький до нормального 
розподiл.  
а) Нехай α = 1, λ = 0, 01, b = 100. Доведiть, що компанiя повинна продати за рiк не 
менше 884 полiсiв, щоб досягти принаймнi 99% упевненостi в тому, що 
надходження премiй перевищить видатки на покриття позовiв i накладнi витрати. 
б) Припустимо тепер, що значення α, λ та b достовiрно невiдомi, але можуть 
знаходитися у таких межах: 0, 95 ≤ α ≤ 1, 05; 0, 009 ≤ λ ≤ 0, 011; 90 ≤ b ≤ 110. 
Вибравши найгiршi можливi для компанiї значення α, λ, b, визначте кiлькiсть 
полiсiв, якi має продати компанiя, щоб на 99% бути впевненою у тому, що 
надходження премiй перевищуватиме видатки на покриття позовiв i накладнi 
витрати на їх обробляння. 
 



 
Контрольні запитання до змістового модуля І. 
 
1. Математичнi моделi у фінансовій та страховій математиці  
2. Позов як дискретна випадкова величина. 
3. Неперервні випадкові величини. 
4.  Генератриси розподілів. 
5. Генератриси комулянт. 
6. Генератриси моментів моментів.  
7. Розподіл суми незалежних позовів. 
8. Умовні розподіли, щільність.  
9. Умовне математичне сподівання.  
10. Нерiвність Дженсена. 
11. Нерівність Ляпунова. 
12. Нерівність Гельдера. 
13.  Гамма-розподiл. 
14. Бета-розподiл. 
15. Логнормальний розподiл 
16. Розподiл Парето 
17.  Розподiл Вейбулла 
18. Сумiшi пуассонiвських розподiлiв.  
19. Розподiл Парето як сумiш експоненцiйних розподiлiв.  
20. Узагальнений розподiл Парето як сумiш розподiлiв Ерланґа.  
21. Метод моментів оцінювання параметрів. 
22.  Метод максимальної вірогідності.  
23. Розподiл сумарної величини виплат за портфелем та його характеристики. 
24.  Складний пуассонiвський розподiл.  
25. Складний бiномiальний розподiл.  
26. Складний вiд’ємний бiномiальний розподiл. 
27. Модель iндивiдуального ризику.  
28. Мiнливiсть чи невизначенiсть параметрiв. 

 



Змістовий модуль ІІ. Прийняття рiшень в умовах невизначеностi 
 

Лекція 9. Перестрахування.– 2год.  
Загальнi відомості. Пропорцiйне перестрахування. [8,12] 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.)  
 Перестрахування [8,12] 

 
Лекція 10. Перестрахування ексцеденту збитку та збитковості. – 2год.  

 Перестрахування ексцеденту збитку. Перестрахування ексцеденту збитковості. 
Ексцедентнi полiси страхування: умовна та безумовна франшизи  [8,12]. 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
 Перестрахування ексцеденту збитку та збитковості. [8,12] 
 

Лекція 11.  Системи знижок за вiдсутнiсть позовiв – 2год.  
Системи бонус-малус розрахунку премiй з урахуванням попередньої iсторiї 
подання позовiв. Ланцюги Маркова з дискретним часом i скiнченною кiлькiстю 
станів. [7,10] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
 Системи знижок за вiдсутнiсть позовiв [7,10] 

 
 Лекція 12. Вплив систем бонус-малус на схильнiсть до позовiв.– 2год.  
Аналiзування стацiонарного стану для ланцюгів Маркова. Неоднорiднiсть 
портфелю. Вплив систем бонус-малус на схильнiсть до позовiв. [7,10] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 
  Вплив систем бонус-малус на схильнiсть до позовiв. [7,10] 

 
 Лекція 13. Математичне формулювання задачi оцінювання ризику.– 
2год.  
Математичне формулювання задачi оцiнювання ризику. Баєсiвська статистика. 
[1,8,9]] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)   
Математичне формулювання задачi оцінювання ризику. [1,8,9]] 
 
 Лекція 14. Елементи статистичної теорiї прийняття рішень – 2год.  
Статистична теорiя прийняття рiшень. Баєсiвський ризик та баєсiвськi рiшення. 
Процедури прийняття рiшень в умовах невизначеностi. Задачi зi 
спостереженнями. Побудова баєсiвських вирiшувальних функцiй. [1,2,8,11] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год )  
Елементи статистичної теорiї прийняття рішень [1,2,8,11] 
 
 Лекція 15. Спряженi сiмейства розподiлiв – 2год.  
Спряженi сiмейства розподiлiв. . Апрiорнi та апостерiорнi  Вибiрка з розподiлу 
Бернуллi. Вибiрки з пуассонiвського, вiд’ємного бiномiального та 
експоненцiйного розподiлiв. Спряженi сiмейства для вибiрок з нормального 



розподiлу. Вибiрка з рiвномiрного розподiлу. Вибiрка з мультиномiального 
розподiлу [1,7] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год )  
Спряженi сiмейства розподiлiв [1,7,8,11]  
 
 Лекція 16. Баєсiвська премія. – 2год.  
Баєсiвська премія. Баєсiвська статистика та задача оцiнювання премiї. [1,2,6,8,12] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год )  
Баєсiвська премія. [1,8] 
 

Лекція 17. Оцiнювання параметрів.– 2год.  
Оцiнювання параметрів для Баєсівських ризиків. Квадратична функцiя втрат. 
Втрати, пропорцiйнi абсолютнiй величинi похибки. Оцiнювання векторного 
параметра. [1,11] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
 Оцiнювання параметрів [1,11] 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ІІ  
1. Рiчнi сумарнi позови мають складний розподiл Пуассона з параметром λ = 10. 
Iндивiдуальнi позови розподiленi рiвномiрно на (0, 2 000). Страховик уклав 
договiр перестрахування ексцеденту збитку з рiвнем утримання = 1 600. Треба 
порахувати математичне сподiвання та дисперсiю для сумарних виплат як 
страховика, так i перестраховика. 
2. Нехай пiд час страхування автотранспорту застосовують систему бонус-малус 
iз дисконтними рiвнями 0%, 25% та 40%. У випадку подання одного чи кiлькох 
позовiв протягом року власник полiса переходить на нижчий рiвень дисконту чи 
залишається без знижки. За вiдсутностi позовiв протягом року вiн переходить до 
наступної категорiї з бiльшим дисконтом або залишається на рiвнi 40%. Для 
кращих водiїв iмовiрнiсть аварiї становить 0,1, а для гiрших – 0,2. Ймовiрнiсть 
двох чи бiльше аварiй протягом року настiльки мала, що нею можна знехтувати. 
Вартiсть ремонту є в.в. з логнормальним розподiлом з параметрами µ = 5, σ = 2. 
Повна рiчна страхова премiя дорiвнює 500. У разi настання страхового випадку, 
власник полiса звертається з позовом лише тодi, коли вартiсть ремонту перевищує 
рiзницю мiж 
– сумою трьох рiчних премiй, якi треба заплатити у наступнi три роки пiсля аварiї 
в разi подання позову на вiдшкодування вартостi ремонту, та 
– сумою трьох рiчних премiй за умови, що позов не було подано. 
В обох випадках припускають, що власник полiса бiльше не потрапить в аварiю 
протягом 
наступних двох рокiв. 
Для кожного дисконтного рiвня знайдiть 
1) вартiсть ремонту, нижче якої власник полiса не звертатиметься з позовом; 
2) ймовiрнiсть того, що власник полiса звернеться з позовом; 
3) розподiл кращих та гiрших водiїв по категорiям за умови досягнення 
стацiонарностi. 



3. У тапас-меню мiсцевого iспанського ресторану вiдвiдувачi можуть замовити 
блюдо з 20 смажених чилi за $5. На блюдi завжди подають сумiш з гострих та 
лагiдних чилi, вiдрiзнити якi можна лише на смак. Ресторан пропонує два типи 
страви: одна мiстить 4 гострих та 16 лагiдних чилi, а iнша – 8 гострих та 12 
лагiдних. Коли блюдо подано на стiл, офiцiант дозволяє вiдвiдувачу скуштувати 
одне чилi, а потiм пропонує 50% знижку за правильний здогад: 4 чи 8 гострих 
чилi мiстить блюдо. Голодний актуарiй, який регулярно вiдвiдує цей ресторан, 
хоче побудувати оптимальну стратегiю вгадування числа гострих чилi. 
(i) Перелiчiть чотири можливi вирiшувальнi функцiї для актуарiя. 
(ii) Обчислiть значення функцiї ризику для двох рiзних блюд iз чилi та кожної 
вирiшувальної функцiї. 
(iii) Визначте оптимальну стратегiю для актуарiя, використовуючи баєсiвський 
критерiй, та знайдiть середню цiну, яку вiн платитиме за блюдо з чилi, якщо 
ресторан порiвну виготовляє 
обидва типи цiєї страви. 
 
Контрольні запитання до змістового модуля ІІ. 

1. Перестрахування. 
2.  Пропорцiйне перестрахування.  
3. Перестрахування ексцеденту збитку.  
4. Перестрахування ексцеденту збитковості.  
5. Ексцедентнi полiси страхування: умовна та безумовна франшизи.  
6. Системи знижок за вiдсутнiсть позовiв. 
7.  Системи бонус-малус розрахунку премiй з урахуванням попередньої iсторiї 
подання позовiв.  

8. Ланцюги Маркова з дискретним часом i скiнченною кiлькiстю станів.  
9.  Аналiзування стацiонарного стану для ланцюгів Маркова.  
10. Неоднорiднiсть портфелю.  
11. Вплив систем бонус-малус на схильнiсть до позовiв. 
12. Математичне формулювання задачi Баєсівського оцінювання ризику. 
13. Баєсiвська статистика. 
14. Елементи статистичної теорiї прийняття рiшень.  
15. Баєсiвський ризик та баєсiвськi рiшення. 
16.  Процедури прийняття рiшень в умовах невизначеностi.  
17. Задачi зi спостереженнями. 
18.  Побудова баєсiвських вирiшувальних функцiй.  
19. Спряженi сiмейства розподiлiв.  
20. Баєсiвська премія.   
21. Оцiнювання параметрів.  
22. Квадратична функцiя втрат.  
23. Втрати, пропорцiйнi абсолютнiй величинi похибки. 
24.  Оцiнювання векторного параметра   
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