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Силабус навчальної дисципліни  
«Сучасні підходи в управлінні фінансовими ризиками» 

 
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Освітня програма Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 
Статус дисципліни Вибіркова 
Мова викладання Українська 
Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 
Розподіл за видами занять та годинами 
навчання 

Лекції – 16 год.   
Практичні – 24 год. 
Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 
Кафедра Фінансів, 1 корпус, тел. + 38 (057) 702-18-36 

сайт кафедри: http://www.depfin.hneu.edu.ua/ 
Банківської справи і фінансових послуг, лекційний 
корпус, ауд. 305 (1 корп.), тел. +38(057)702-11-36,  
сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Проноза Павло Володимирович, професор,  
професор кафедри фінансів 
Чмутова Ірина Миколаївна, професор,  
професор кафедри банківської справи і фінансових послуг 
Берест Марина Миколаївна, доцент, 
доцент кафедри фінансів 

Контактна інформація викладача (-ів) ppv@hneu.edu.ua, chmutova_i@ukr.net, 
marina_berest@ukr.net 

Дні занять згідно розкладу занять 
Консультації згідно графіку консультацій 
Мета навчальної дисципліни – формування базисної системи знань щодо управління фінансовими 
ризиками банків та розроблення нових механізмів їх регулювання в умовах трансформаційних змін 
глобальної фінансової архітектоніки та вміння використовувати ці знання в практичній діяльності. 

Передумови для навчання 
«Гроші та кредит», «Статистика», «Фінанси», «Міжнародні фінанси», «Фінансовий ринок», «Банківська 
система», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий облік у банках», «Інвестиційне кредитування», 
«Центральний банк і грошово-кредитна система», «Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері 
бізнесу» 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Глобальна фінансова архітектоніка 
Тема 1. Особливості становлення фінансової архітектоніки в умовах фінансової глобалізації 
Тема 2. Сутність та архітектоніка міжнародних фінансів 
Тема 3. Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів 
Тема 4. Технології управління суспільними фондами 
Тема 5. Вплив фінансової глобалізації на розвиток фінансового середовища, стан та перспективи 
розвитку фінансового інжинірингу 
Змістовий модуль 2. Оптимізація ризиків банківської діяльності 
Тема 6. Організація та функціонування системи управління банківськими ризиками 
Тема 7. Виявлення, ідентифікація та методи управління фінансовими ризиками банків 
Тема 8. Формування механізмів управління фінансовими ризиками банків 
Тема 9. Внутрішньобанківський контроль за фінансовими ризиками банків, нагляд та регулювання 
НБУ 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять.  
Сторінка курсу на платформі Мoodle 
(персональна навчальна система) 

Робоча програма, робочий план (технологічна карта) 
навчальної дисципліни, конспект лекцій, методичне 
забезпечення щодо проведення практичних, лабораторних 
занять  та самостійної роботи студентів розміщені на 
сторінки курсу на платформі Мoodle за посиланням:  
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6737 

Рекомендовані джерела 
1. Аналіз і управління економічним ризиком: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закладів / А.В. 
Матвійчук; Вінниц.нац. технік.ун-т. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 219 с. 
2. Банківські ризики. Теорія та практика управління: монографія / Л. Примостка, А. Лисенок,  О. Чуб., 
КНЕУ, 2008. – 456 с. 
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3. Бастейбл Ч. Ф. Общественные финансы / Под ред. С.П. Захарченкова. – Х.:Виват, 2016. – 808 с. 
4. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2004. – 400 с. 
5. Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку: монографія / О. А. Криклій,  Н. Г. Маслак. – 
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с. 
6. Савченко О. Г. 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. 
7. Соскін О. І. Міжнародні фінанси: навчально-методичний посібник  / О. І. Соскін. – К.: Національна 
академія управління, 2011. – 300 с. 
8. Управління банківськими ризиками: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ 
«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» ; ред. Л. Примостка. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 600 с. 
9. Управління ризиками та економічною безпекою: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисципліни / 
О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко, Н.В. Гайдамак. – К.:ІПК ДСЗУ, 2010. – 237 с. 
10. Фінансова архітектоніка : навчальний посібник / І.М. Вахович та ін.; Луцький національний 
технічний університет. – Луцьк : Волиньполіграф, 2014. – 494 с. 

Система оцінювання результатів навчання 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за 
підсумкові контрольні роботи, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною 
системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано" 
(максимальна кількість балів - 100), "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову 
"Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент 
обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету термін, 
але не пізніше двох тижнів після початку семестру. Більш детальна інформація щодо оцінювання 
наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 
Практичні заняття 40 
Індивідуальне завдання 30 
Колоквіум 30 

Максимальна кількість балів 100 
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС  

національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 
курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 
1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).  
Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в дистанційній формі за погодженням деканату. 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20%). Перескладання 
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 
форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23055 
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