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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Банківські ризики»
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
Другого (магістерського) рівня вищої освіти

складена

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам необхідних
теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо
теорії та практики системи управління банківськими ризиками та механізму
її регулювання в Україні.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- вивчення основ теорії на рівні знань, необхідних для засвоєння
системи взаємозалежних профілюючих дисциплін;
- ознайомлення з основами теорії управління ризиками на рівні
представлень, що розширюють професійний кругозір фахівця;
- осмислення сучасних проблем організації системи управління
банківськими ризиками;
- вивчення сутності різних форм та методів управління банківськими
ризиками;
- вивчення взаємозв`язку ризиків із фінансовими результатами
діяльності банку;
- працювання та аналіз доцільності використання нормативів
Національного банку України для оцінювання ризиків банківської
діяльності..
3. Кількість кредитів: денна форма навчання–5;
Заочна форма навчання –3
1.4 Загальна кількість годин: денна форма навчання – 120 год.
Заочна форма навчання – 90 год.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
5-й
10-й
32 год.
16-год.
- год.
- год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
5-й
Семестр
10-й
Лекції
8год.
Семінарські заняття
- год.
Консультації
-год.
Перевірка контрольних робіт
год..
Індивідуальні завдання
- год.
Самостійна робота

72 год.

82 год.

1.6. Заплановані результати навчання
- Уміння класифікувати банківські ризики. Уміння застосовувати методи
визначення економічного капіталу. Уміння розраховувати економічний
капітал за окремими видами ризиків. Уміння Функції та завдання правління
банку щодо управління ризиками. Уміння застосовувати математичні методи
оцінювання ризиків. Уміння оцінювати складові фактори ризику валютного
портфелю банку.
Уміння визначати методи управління банківськими
ризиками ;
- Встановлення комунікативного контакту між учасниками системи ризикменеджменту банку. Донесення інформації про особливості, переваги та
недоліки методів управління банківськими ризиками ;
- Відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
Відповідальність за прийняття рішень щодо формування організації та
функціонування системи ризик-менеджменту в банку.
Здатність до
подальшого навчання з високим рівнем автономності ;
- Розуміти хеджування ризиків у банку. Розуміти управління фінансовими
неціновими ризиками банку. Розуміти управління функціональними

ризиками банку. Знати етапи проведення контролю за банківськими
ризиками ;
- Уміння застосовувати цінову модель ринку капіталу. Уміння застосовувати
сучасну портфельну теорію. Уміння аналізувати похідні фінансові
інструменти. Уміння застосовувати портфельний підхід до хеджування.
Уміння розраховувати ефективність управління хеджевим портфелем банку.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретичні засади інноваційної діяльності
Тема 1. Теоретичні засади економічних ризиків
Сутність та фактори виникнення економічних ризиків. Класифікація
банківських ризиків. Стратегії управління банківськими ризиками.
Взаємозв'язок ризиків із фінансовими результатами діяльності банку.
Тема 2. Процес управління банківськими ризиками
Зміст, завдання та принципи управління банківськими ризиками. Етапи
процесу управління ризиками. Сутність економічного капіталу. Методи
визначення економічного капіталу. Розрахунок економічного капіталу за
окремими видами ризиків.
Тема 3. Організація та функціонування системи ризик-менедж-менту в
банку
Організаційні засади побудови системи ризик-менеджменту в банку. Функції
та завдання спостережної ради банку в системі ризик- менеджменту. Функції
та завдання правління банку щодо управління ризиками.
Тема 4. Виявлення та ідентифікація банківських ризиків
Кількісні показники оцінювання банківських ризиків. Математичні методи
оцінювання ризиків. Оцінювання складових факторів ризику валютного
портфеля банку.
Тема 5. Методи управління банківськими ризиками
Методи уникнення банківських ризиків. Методи зниження банківських
ризиків. Методи самостійного протистояння банківським ризикам. Методи
передання банківських ризиків.
Розділ 2. Зміст і характеристика механізму управління банківськими
ризиками
Тема 6. Управління інвестиційними ризиками в банку
Традиційна портфельна теорія. Нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія.
Ризики інвестиційного портфеля і диверсифікація. Аналіз ефективності
управління інвестиційним портфелем банку.
Тема 7. Хеджування ризиків у банку

Економічна сутність хеджування. Хеджування, спекуляція та страхування.
Похідні фінансові інструменти. Портфельний підхід до хеджування.
Хеджування процентного ризику у банку. Хеджування валютного ризику
банку. Методи визначення коефіцієнта хеджування. Ефективність управління
"хеджевим" портфелем банку.
Тема 8. Управління фінансовими неціновими ризиками банку
Сутність та джерела виникнення кредитних ризиків у діяльності банку.
Оцінювання кредитного ризику банку. Методи управління кредитним
ризиком. Управління ризиком окремого кредиту. Формування резерву на
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку.
Ефективність управління кредитним портфелем банку. Сутність ризику
ліквідності та системний підхід до його оцінювання.
Тема 9. Управління функціональними ризиками банку
Види функціональних ризиків банку. Управління операційно-техно-логічним
ризиком банку. Управління ризиком репутації банку. Управління юридичним
ризиком банку. Управління стратегічним ризиком банку. Управління
інформаційними ризиками банку. Управління ризиком інформаційних
технологій, ризиком упровадження нових продуктів та послуг,
маркетинговим ризиком.
10. Контроль за банківськими ризиками
Завдання та функції системи внутрішнього контролю у банку. Організаційна
побудова служби внутрішнього контролю у банку. Моніторинг банківських
ризиків. Інформаційні звіти в системі моніторингу.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
усьо
го

денна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

усього

заочна форма
у тому числі
л
п інд.. конс

с.
с.
р.
р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
Розділ 1. Організація та функціонування системи управління банківськими ризиками
Тема 1. Теоретичні 13
4 2
7 9
1
8
засади економічних
ризиків
Тема 2. Процес
управління
банківськими
ризиками
Тема 3. Організація
та функціонування
системи
ризикменеджменту
в
банку
Тема 4. Виявлення
та
ідентифікація
банківських
ризиків
Тема 5. Методи
управління
банківськими
ризиками
.
Разом за розділом 1

11

4

2

5

9

1

8

12

4

2

6

9

1

8

12

2

1

9

9

1

8

12

2

1

9

9

1

9

1 8
36 45
4
6
Розділ 2. Зміст і характеристика механізму управління банківськими ризиками
Тема 6. Управління 13
4 2
7 9
1
інвестиційними
ризиками банку.

Тема
7.
Хеджування
ризиків у банку
Тема 8. Управління
фінансовими
неціновими
ризиками банку
Тема 9. Управління
функціональними
ризиками банку .
Тема 10. Контроль
за
банківськими
ризиками
Разом за розділом 2

60

41

8

11

4

2

5

9

1

8

12

2

2

8

9

1

8

12

4

1

7

9

1

9

12

2

1

9

9

1

8

60

1
6
3
2

8

36 45

4

41

1
6

72 90

8

Усього годин 120

1

82

4. Теми семінарських занять

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
№
з/п
1.
2.

Назва теми
Теоретичні засади економічних ризиків
Процес управління банківськими ризиками
Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку .
Виявлення та ідентифікація банківських ризиків
Методи управління банківськими ризиками
Управління інвестиційними ризиками в банку
Разом

Теми практичних занять
Назва теми
Хеджування ризиків у банку
Управління фінансовими неціновими ризиками
банку .

Усього

№

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
12

Кількість
годин
2

Форма
контролю
Задачі,
тести
Задачі,
тести

2

4
5. Завдання для самостійної робота
Кількість
годин

Види, зміст самостійної роботи

з/п
денна

заочна

1

Теоретичні засади економічних ризиків

7

8

2

Процес управління банківськими ризиками

5

8

3

Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку

6

8

4

Виявлення та ідентифікація банківських ризиків

9

8

5

Методи управління банківськими ризиками

9

9

6

Управління інвестиційними ризиками банку

7

8

7

Хеджування ризиків у банку

5

8

8

Управління фінансовими неціновими ризиками банку

8

8

9

. Управління функціональними ризиками банку

7

9

10

. Контроль за банківськими ризиками

11

Підготовка до контрольної роботи
Разом

9

8

72

82

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом
7.Методи контролю
Система оцінювання сформованих контролю7компетентностей у
студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни
передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної
роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за
накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна», контрольні заходи включають: поточний та підсумковий
контроль.
Організація поточного контролю знань студентів денної форми навчання
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
- систематичність й активність роботи студентів впродовж семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни на практичних заняттях;
- виконання завдання для самостійного опрацювання;
- виконання контрольних завдань протягом семестру.
Оцінюванню підлягають відповіді, які надаються студентами в процесі
експрес-контролю або під час обговорення питань.
При контролі самостійної роботи оцінюванню будуть підлягати роботи,
виконані студентами при підготовці до практичних завдань. Види робіт та
характер завдань (самостійне опрацювання окремих питань дисципліни,
вирішення завдань) визнаються викладачем у процесі вивчення дисципліни
протягом семестру.
Організація поточного контролю студентів заочної форми навчання

Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки
виконаної студентом самостійної роботи на практичних заняттях та як результат
написання контрольної роботи.
Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час
проведення практичних занять і оцінюється сумою набраних балів.
Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. Підсумковий контроль,
що проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні
Сума
завадання
Контрольна робота,
Залікове
Розділ 1
передбачена навчальним
завдання
планом
Т1-Т10
100
По 3
13
30
Т1, Т2 ... – теми розділів.

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

90 – 100

для екзамену
відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для заліку

зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література
1. Аналіз і управління економічним ризиком : навч. посібн. для студ. вищ.
навч. закладів / А. В. Матвійчук ; Вінниц.нац. технік.ун-т. – К. : Центр
навчальної літератури, 2005. – 219 с.
2. Аналіз моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод.
посібн. / В. В. Вітлинський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с.

3. Банківські ризики. Теорія та практика управління : монографія / Л.
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