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Навчальна дисципліна “Ризик банківської діяльності” входить
у блок дисциплін, які студент вибирає самостійно у програмі фахової підготовки студентів з напряму “Економіка і підприємництво”
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.
Мета вивчення дисципліни — опанувати теоретичні засади сутності банківських ризиків та засоби управління ними, сформувати
практичні навички вимірювання ступеня банківського ризику та
виборуспособу його зниження.
Завдання дисципліни:
• здобуття знань про сутність та види ризиків банківської діяльності;
• вивчення основних принципів здійснення аналізу банківського
ризику, його оцінки та управління ним;
• формування вмінь та навичок самостійного здійснювання якісного аналізу ризику банківської діяльності; його оцінювання та управління із застосуванням відповідних способів його зниження.
Предмет дисципліни — методи дослідження та оптимізації наслідків банківських ризиків.
Дисципліна “Ризик банківської діяльності” складається з двох
змістових модулів.
Змістовий модуль “Теоретико-методичні засади аналізу ризиків
банківської діяльності” — це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності засвоєння студентами загальних теоретико-методичних засад ідентифікації та аналізу ризику банківської
діяльності.
Змістовий модуль “Теоретико-методичні аспекти управління ризиками діяльності банків” — це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності засвоєння студентами теоретикопрактичних засад та конкретних процедур при управлінні ризиком
банківської діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки дисципліни
Необхідною умовою для успішного опанування дисципліни є
попередня підготовка студентів з теорії економіки (макро- та мікро
економіки), фінансового аналізу, менеджменту, маркетингу, математичних дисциплін (математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії
ймовірностей, математичної статистики, економетрії).
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“РИЗИК БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Теоретико-методичні засади аналізу
ризиків банківської діяльності
Сутність економічного ризику
Ризик у банківській діяльності
Класифікація банківських ризиків
Якісний аналіз банківського ризику
Кількісний аналіз банківського ризику

1
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5

6
7
8
9
10

Змістовий модуль ІІ. Теоретико-методичні аспекти
управління ризиками діяльності банків
Основні підходи до управління банківськими ризиками
Моделювання банківського ризику та прийняття рішень
в умовах ризику
Банківські ризики, пов’язані з операційною діяльністю
банку, їх вимірювання та способи зниження
Банківські ризики, пов’язані з інвестиційною діяльністю
банку, їх вимірювання та способи зниження
Банківські ризики, пов’язані з кредитною діяльністю банку,
та управління ними

Разом годин: 108
ЗМІСТ
дисципліни
“РИЗИК БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
Змістовий модуль І. Теоретико-методичні засади аналізу
ризиків банківської діяльності
Тема 1. Сутність економічного ризику
Основні етапи накопичення знань та розвиток науки про ризик.
Сутність і зміст економічного ризику.
Класифікація економічних ризиків.
Література [1; 2; 8; 12; 16; 17; 27; 32; 46; 50]
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Тема 2. Ризик у банківській діяльності
Банки у фінансовій системі перехідної економіки України.
Основні засади та принципи функціонування комерційних банків. Банківський менеджмент.
Сутність банківського ризику.
Література [1; 8; 13; 16; 22; 27; 30; 32; 43; 46]
Тема 3. Класифікація банківських ризиків
Об’єктивні та суб’єктивні причини ризиків банківської діяльності.
Визначення ризику банківської діяльності та його функції.
Класифікація ризиків банківської діяльності.
Класифікація банківських ризиків за сферами виникнення: контр
агентів, операційні та позиційні.
Класифікація банківських ризиків за рекомендаціями Базелівського комітету: кредитні, операційний, банківської ліквідності, ринкові (відсотковий та валютний), правові, втрати репутації, неплато
спроможності.
Література [ 5; 8; 12; 16; 22; 27; 35; 43; 46; 50]
Тема 4. Якісний аналіз банківського ризику
Напрями аналізу ризику банківської діяльності: види, етапи та методи аналізу.
Загальні підходи до якісної оцінки ступеня ризику як ідентифікації (виявлення) ризиків: опитувальні листи, структурні діаграми,
карти потоків, інспектування, аналіз фінансової та управлінської
звітності.
Банк як система. Чинники впливу на ризики банківської діяльності.
Зовнішні чинники впливу на банківський ризик (прямого та непрямого впливів). Якісний аналіз ризиків зовнішнього середовища.
Внутрішні чинники впливу на банківський ризик. Якісний аналіз
ризиків внутрішнього середовища.
Література [1; 5; 7; 8; 16; 22; 27; 32; 43; 60]
Тема 5. Кількісний аналіз банківського ризику
Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику банківської
діяльності.
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Статистичний метод. Застосування теорії ймовірності до оцінки
рівня банківського ризику.
Метод аналогій. Експертні методи оцінки ризиків.
Оцінка ступеня ризику в абсолютних показниках. Поняття сподіваного значення (математичного сподівання), дисперсії та середньо
квадратичного відхилення випадкової величини.
Оцінка ступеня ризику у відносних показниках.
Поняття допустимого, критичного та катастрофічного ризиків.
Література [1–5; 7– 9; 16; 22; 27–30; 46; 58]
Змістовий модуль ІІ. Теоретико-методичні аспекти управління
ризиками діяльності банків
Тема 6. Основні підходи до управління банківськими
ризиками
Необхідність управління ризиком в умовах економічної невиз
наченості. Загальні підходи до процесу управління ризиком у банківській діяльності. Принципи прийняття рішень в умовах ризику.
Системний підхід при управлінні банківським ризиком. Система
управління банківським ризиком.
Методи управління ризиком: уникнення; попередження (запобігання) виникнення; прийняття; оптимізація (зниження) ступеня ризику.
Зовнішні способи зниження ризику: розподіл, зовнішнє страхування.
Внутрішні способи зниження ризику: лімітування; диверсифікація; створення резервів і запасів; отримання додаткової інформації.
Література [16–22; 27–32; 34; 43–46; 54; 58; 60]
Тема 7. Моделювання банківського ризику та прийняття
рішень в умовах ризику
Поняття моделі банківського ризику. Логіко-ймовірнісне моделювання банківського ризику. Сутність теоретико-ігрової моделі.
Поняття конфліктної ситуації та стратегії гравця. Алгоритм знаходження рішення гри.
Економічне середовище в ролі гравця. Поняття інформаційної ситуації. Характеристики інформаційних ситуацій.
Функції банківського ризику. Кількісна оцінка ризику при прийнятті господарських рішень.
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Прийняття рішень в умовах ризику. Критерії прийняття рішень в
умовах ризику. Критерій мінімального ризику.
Література [1; 7–9; 16; 22; 27; 34; 54; 60; 65]
Тема 8. Банківські ризики, пов’язані з операційною діяльністю
банку, їх вимірювання та способи зниження
Характеристика операційної діяльності банку.
Сутність операційного ризику банку (технічного, умисних та помилкових дій фізичних осіб, зовнішнього, внутрішнього).
Зв’язок операційного ризику банку з ринковим та правовим ризиками, ризиком ліквідності.
Диверсифікація як засіб мінімізації операційних ризиків банку.
Сутність хеджування. Ф’ючерси та опціони як інструменти зниження ступеня ризику. Страхування як основний засіб зниження рівня
зовнішніх ризиків. Ризики персоналу, майна, відповідальності.
Література [1; 5; 16–22; 34; 43–46; 54; 58; 60]
Тема 9. Банківські ризики, пов’язані з інвестиційною
діяльністю банку, їх вимірювання та способи
зниження
Сутність інвестиційних ризиків діяльності банку.
Поняття зміни вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей.
Поняття інфляційного ризику. Вплив інфляційного ризику на
норму відсотка.
Теперішня вартість грошей. Поняття дисконту.
Диверсифікація як спосіб зниження ступеня інвестиційного ризику.
Суть управління портфелем цінних паперів. Оцінка ризику цінних паперів. Формування портфеля цінних паперів.
Література [1–5; 7; 13; 16; 32; 46; 54; 56; 60]
Тема 10. Банківські ризики, пов’язані з кредитною
діяльністю банку, та управління ними
Елементи системи банківського кредитування: процедура кре
дитування, класифікація кредитів, основні принципи та методи
банківського кредитування. Кредитна політика банку та її основні
показники.
Концепція стратегії кредитного ризику.
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Методи управління кредитними ризиками. Методи попередження
банківського кредитного ризику: робота з персоналом, оптимізація
кредитного процесу, створення кредитних бюро. Мінімізація кредитного ризику: раціоналізація та диверсифікація кредитного портфеля,
структурування кредитів, створення резервів, страхування кредитних ризиків.
Література [1; 3; 17; 19; 22; 29; 43; 48]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Сутність економічного ризику.
Еволюція поглядів на ризик і теорія ризику.
Дія ризику при прийнятті рішень.
Сутність ситуаційного підходу в діяльності банків.
Поняття зовнішнього середовища банку та його ризиків.
Середовище безпосереднього та опосередкованого впливів банку
і пов’язані з ними ризики.
Поняття економічної ситуації, її властивості.
Поняття невизначеності. Зв’язок невизначеності та ризику.
Невизначеність та її види.
Аналіз чинників невизначеності.
Причини виникнення економічного ризику.
Поняття об’єкта, суб’єкта та джерела ризику.
Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень.
Ризик як об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія.
Загальні засади класифікації економічних ризиків.
Типи і види економічних ризиків.
Поняття динамічного (спекулятивного) і статичного ризиків.
Банки у фінансовій системі перехідної економіки України.
Основні засади та принципи функціонування комерційних банків.
Банківський менеджмент та ризик-менеджмент.
Сутність банківського ризику.
Класифікація банківських ризиків, особливості виникнення і дії.
Об’єктивні та суб’єктивні причини ризиків банківської діяльності.
Визначення ризику банківської діяльності та його функції.
Класифікація ризиків банківської діяльності.

26. Класифікація банківських ризиків за сферами виникнення: контр
агентів, операційні та позиційні.
27. Класифікація банківських ризиків за рекомендаціями Базелівського комітету.
28. Сутність операційного ризику банку і методи його зниження.
29. Сутність ризику банківської ліквідності та методи його зниження.
30. Сутність ринкового (відсоткового, валютного) ризику банку і методи його зниження.
31. Сутність інвестиційного ризику банку і методи його зниження.
32. Сутність ризику втрати банком репутації і методи його зниження.
33. Сутність ризику неплатоспроможності банку і методи його зниження.
34. Сутність кредитного ризику банку і методи його зниження.
35. Сутність ризику кредитного портфеля банку і методи його зниження.
36. Напрями аналізу ризику банківської діяльності: види, етапи та
методи.
37. Загальні підходи до якісної оцінки ступеня ризику як ідентифікації (виявлення) ризиків.
38. Банк як система і чинники впливу на ризики банківської діяльності.
39. Якісний аналіз ризиків зовнішнього середовища.
40. Якісний аналіз ризиків внутрішнього середовища.
41. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику.
42. Сутність статистичного методу оцінки ступеня ризику.
43. Сутність методу аналогій.
44. Характеристика експертних методів оцінки ризиків.
45. Сутність методу аналізу чутливості (вразливості).
46. Оцінка ступеня ризику в абсолютних показниках.
47. Ризик як величина очікуваної невдачі.
48. Оцінка ступеня ризику у відносних показниках.
49. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного ризиків.
50. Сутність концепції теорії корисності.
51. Поняття корисності. Корисність за Нейманом—Моргенштерном.
Поняття граничної корисності.
52. Необхідність управління ризиком у банківській діяльності.
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53. Загальні підходи до процесу управління ризиком у банківській
діяльності.
54. Принципи прийняття рішень в умовах ризику.
55. Системний підхід при управлінні банківським ризиком. Система
управління банківським ризиком.
56. Методи управління ризиком: уникнення; попередження (запобігання) виникнення; прийняття, зниження ступеня ризику.
57. Зовнішні способи зниження ризику: розподіл, зовнішнє страхування.
58. Внутрішні способи зниження ризику: лімітування, диверсифікація, створення резервів і запасів; отримання додаткової інформації.
59. Поняття моделі банківського ризику. Логіко-ймовірнісне моделювання банківського ризику.
60. Сутність теоретико-ігрової моделі банку.
61. Поняття конфліктної ситуації та стратегії гравця.
62. Економічне середовище в ролі гравця.
63. Поняття інформаційної ситуації. Характеристики інформаційних
ситуацій.
64. Функції банківського ризику. Кількісна оцінка ризику при прийнятті господарських рішень.
65. Прийняття рішень в умовах ризику.
66. Критерії прийняття рішень в умовах ризику. Критерій мінімального ризику.
67. Функції банківського ризику і приклад кількісної оцінки ризику
при прийнятті управлінських рішень.
68. Характеристика операційної діяльності банку.
69. Сутність операційного ризику банку та його зв’язок з іншими
ключовими ризиками банку — ринковим, ліквідності, правовим.
70. Диверсифікація як засіб мінімізації операційних ризиків банку.
71. Сутність хеджування. Ф’ючерси та опціони як інструменти зниження ступеня ризику.
72. Страхування як основний засіб зниження рівня зовнішніх ризиків.
73. Управління ризиків персоналу, майна, відповідальності в банківській діяльності.
74. Сутність інвестиційних ризиків діяльності банку.
75. Поняття зміни вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей.
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76. Поняття інфляційного ризику. Вплив інфляційного ризику на
норму відсотка.
77. Теперішня вартість грошей. Поняття дисконту.
78. Комбіновані банківсько-страхові продукти з інвестиційною складовою та їх ризик.
79. Диверсифікація як спосіб зниження ступеня інвестиційного ризику банку.
80. Суть управління портфелем цінних паперів банку. Оцінка ризику
цінних паперів.
81. Система банківського кредитування, її елементи і ризики.
82. Кредитування: класифікація кредитів, основні принципи та методи банківського кредитування.
83. Кредитна політика банку та її основні показники.
84. Концепція стратегії кредитного ризику.
85. Сутність методів управління кредитними ризиками.
86. Методи попередження банківського кредитного ризику: робота з
персоналом, оптимізація кредитного процесу, створення кредитних бюро.
87. Мінімізація кредитного ризику шляхом раціоналізації та диверсифікації кредитного портфелю.
88. Оптимізація кредитного ризику шляхом структурування кредитів.
89. Мінімізація кредитного ризику шляхом створення резервів. Вимоги національного законодавства до резервування.
90. Страхування кредитних ризиків як перспективний напрям міні
мізації кредитного ризику банку.
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