
ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри 
фінансів та банківської справи 
Протокол № 1 від  « 30 » серпня 2016
Зав. кафедри

Гудзь Ю.Ф.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

3Кількість кредитів ECTS 

Розробник: 

2016 2017-  навчальний рік

«БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ»

Нєізвєстна О.В., 
доцент кафедри  
фінансів та банківської справи, 
к.е.н., доцент



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна

Семестр 1

Кількість кредитів  3

Загальна кількість годин 90

Кількість модулів 1

Лекції, годин 20

Практичні/ семінарські, годин 10

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 60

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3

самостійної роботи студента 6

Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - знати теоретичні і методологічні засади управління банківськими 
ризиками, організації та функціонування системи ризик-менеджменту у банках 
України, системи оцінки якості управління ризиками з боку наглядових органів.   

Завдання - виявляти сутність банківських ризиків та джерела їх виникнення, 
вміти їх ідентифікувати та оцінювати, застосовувати методи управління ними, 
вивчити організацію та функціонування системи ризик-менеджменту у банках 
України, навчитись робити оцінку ринкового становища банків на основі 
рейтингових оцінок.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1.
Змістовий модуль 1:  Сутність банківських ризиків та їх регулювання

Тема 1. Сутність банківських ризиків та 
їх види 12 3 1 8

Тема 2. Регулювання та нагляд з боку 
НБУ за рівнем банківських ризиків через 
встановлення економічних нормативів і 
лімітів.

12 3 1 8

Разом за змістовий модуль 1 24 6 2 16

Змістовий модуль 2: Теоретичні та методологічні засади управління банківськими ризиками

Тема 3. Процес управління ризиками у 
банках 12 3 1 8

Тема 4. Підходи та методи управління 
окремими  видами ризиків у банках 13 3 2 8

Разом за змістовий модуль 2 25 6 3 16

Змістовий модуль 3:   Система ризик-менедженту у банках та її оцінка з боку НБУ

Тема 5 Організація та функціонування
системи ризик-менеджменту у банках 
України

15 3 2 10

Тема 6. Нагляд з боку НБУ за якістю
управління ризиками у банках 11 2 1 8

Тема 7. Оцінка ринкового становища
банків на основі рейтингових оцінок 15 3 2 10

Разом за змістовий модуль 3 41 8 5 28

Усього годин 90 20 10 60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Сутність банківських ризиків та їх види 1

2 Регулювання та нагляд з боку НБУ за рівнем банківських ризиків 
через встановлення економічних нормативів і  лімітів. 1

3 Процес управління ризиками у банках 1

4 Підходи та методи управління окремими видами ризиків у банках 2

5 Організація та функціонування системи ризик-менеджменту у 
банках України 2

6 Нагляд з боку НБУ за якістю управління ризиками у банках 1

7 Оцінка ринкового становища банків на основі рейтингових оцінок 2

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.
3 Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок.

4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн- 
ських та міжнародних семінарах та конференціях.



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Сутність банківських ризиків та їх регулювання

Тема 1. Сутність 
банківських 

ризиків та їх види
8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань:  Сутність 
банківських ризиків та чинники їх виникнення. 
Класифікація банківських ризиків. 
2. Самотестування 
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні завдання.

усне опитування

Тема 2. 
Регулювання та 

нагляд з боку НБУ 
за рівнем 

банківських 
ризиків через 
встановлення 
економічних 
нормативів і  

лімітів.

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань:  Економічні 
нормативи діяльності банків і ліміти відкритої валютної 
позиції як інструменти регулювання банківських 
ризиків Механізм розрахунку економічних нормативів 
та лімітів відкритої валютної позиції 
2. Самотестування 
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні завдання.

тестування знань 
студентів

Змістовий модуль 2. Теоретичні та методологічні засади управління банківськими ризиками

Тема 3. Процес 
управління 

ризиками у банках
8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: Мета та моделі 
поведінки банку в процесі управління ризиками 
Основні етапи процесу управління ризиками у банках 
Підходи та методи оцінювання банківських ризиків 
2. Самотестування 
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні завдання.

усне опитування

Тема 4. Підходи та 
методи управління 
окремими видами 
ризиків у банках

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань:   Управління 
ризиком достатності капіталу.  Управління кредитним 
ризиком. Управління депозитним ризиком. Управління 
процентним ризиком . Управління валютним ризиком. 
Управління ризиком ліквідності.  
2. Самотестування 
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні завдання.

тестування знань 
студентів

 Змістовий модуль 3. Система ризик-менедженту у банках та її оцінка з боку НБУ

Тема 5 Організація 
та функціонування 

системи ризик-
менеджменту у 
банках України

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань:  Основні принципи 
побудови комплексної системи ризик-менеджменту в 
банках. Організаційне та функціональне забезпечення 
системи ризик-менеджменту в банках.  Компоненти 
системи ризик-менеджменту щодо окремих видів 
ризиків у банках. 
2. Самотестування 
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні завдання.

усне опитування

Тема 6. Нагляд з 
боку НБУ за 

якістю управління 
ризиками у банках

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань:  Нагляд з боку НБУ 
за дотриманням банками економічних нормативів та 
лімітів відкритої валютної позиції. Нагляд з боку НБУ 
за дотриманням економічних нормативів та лімітів 
відкритої валютної позиції консолідованими групами 
2. Самотестування 
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні завдання.

усне опитування



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 7. Оцінка 
ринкового 

становища банків 
на основі 

рейтингових 
оцінок 

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань:  Оцінка ринкового 
становища банків на основі рейтингових оцінок. 
Організація та функціонування системи ризик-
менеджменту у банках України. Нагляд з боку НБУ за 
якістю управління ризиками у банках 
2. Самотестування 
3. Розв’язати запропоновані ситуаційні завдання.

тестування знань 
студентів

7. Результати навчання

1 Уміння виявляти сутність банківських ризиків та джерела їх виникнення, вміти їх 
ідентифікувати та оцінювати, застосовувати методи управління ними.  

2 Знання теоретичних  і методологічних засад управління банківськими ризиками 

3 Знання організації та функціонування системи ризик-менеджменту у банках України

4 Засвоєння знань щодо системи оцінки якості управління ризиками з боку наглядових 
органів.   

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури)

9. Методи оцінювання

Залік.



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
заліку: на протязі семестру -100 балів.

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1.

Змістовий модуль 1.

Тема 1. 3 2 5

Тема 2. 5 5 10

Змістовий модуль 2.

Тема 3. 5 5 2 5 17

Тема 4. 5 2 5 5 17

Змістовий модуль 3.

Тема 5. 5 5 2 5 17

Тема 6. 5 5 2 5 17

Тема 7. 5 2 5 5 17



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3 Комплекти індивідуальних завдань.

4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн- 
ських та міжнародних семінарах та конференціях.

12. Рекомендована література

Основна

1
Аналіз і управління економічним ризиком : навч. посібн. для 39 
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. Примостка, А. Лисенок, Е. Чуб. – К. : КНЕУ, 2008. – 456 с.

4
Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: 
методи визначення та управління / О. Г. Савченко // Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 235 с

5 Управління банківськими ризиками: навчальний посібник / під 
ред. Л. Примосткої. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 600 с.

6
Управління ризиками та економічною безпекою : навч.-метод. 
посібн. для сам ост. вивч. дисципліни / [О. Д. Гудзинський, С. М. Су- 
домир, Т. О. Гуренко та ін.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 237 с

Допоміжна 

7
Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пу- 
ховкіна та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. 
Мороза. – К. : КНЕУ, 2002. – 476 с.



8
Беляков А. В. Банковские риски: проблемы учета, управления и 
регулирования: Разраб. по упр. банком / А. В. Беляков. – М. : БДЦ-пресс, 
2003. – 256 c.

9 Волошин И. В. Оценка банковских рисков: новые подходы / И. В. Во- 
лошин. – К. : Эльга, 2004 – 213 c.

10
Кабушкин С. Н Управление банковским кредитным риском : 
учебн. пособ. [для вузов] / С. Н. Кабушкин. – М. : Новое знание, 2004. –40 
336 c.

11
Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки 
підвищення: монографія / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина. – Суми : 
ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 153 с.

12
Лисенок О. В. Управління ризиками в банку : автореф. дис. … 
канд. екон. наук : 08.04.01 / О. В. Лисенок. – К. : Київ. нац. екон. ун-т 
ім. В. Гетьмана, 2006. – 19 c.

13 Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – 
2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

Інформаційні ресурси 

14 Державний комітет статистики України. – Режим доступу :http://
www.ukrstat.gov.ua.

15 Комітет економічних реформ. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua
16 Ліга Бізнес-Інформ. – Режим доступу : http:/www.liga.net.

17
Національне агентство України з питань розвитку та 
європейської інтеграції. – Режим доступу : http://www.investing.org.ua/ua/
default/491.

18 Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://
www.niss.gov.ua.

19 Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http:/www.rada.gov.ua.

20 Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : 
http:// www.bank.gov.ua.


