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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Предметом дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є 

теоретичні та методичні засади організаці  процесів ідентифікаці , аналізу, 

оцінки, регулювання, моніторингу та контролю фінансових ризиків у 

діял ності суб’єктів господарювання. 

Мето  навчально  дисципліни «Управління фінансовими 

ризиками» є послідовне формування у студентів знан  основних положен  

теорі  і практики ризик-менеджменту в сфері фінансових взаємовідносин 

суб’єктів господарс ко  діял ності.  

Компетентності з дисципліни «Управління  фінансовими ризиками» 

ІК1. Здатніст  розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в ході професійно  діял ності у галузі фінансів, банківс ко  

справи та страхування (фінансів, митно  та податково  справи). 
 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатніст  до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК4.  міння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності  

СК01. Здатніст  досліджувати тенденці  розвитку 

економіки за   допомогою   інструментарію   макро-   та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК03. Здатніст  до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 

системи, фінанси  суб’єктів  господарювання,  фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківс ка система та 

страхування). 

СК04. Здатніст  застосовувати  економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення фінансових задач.  
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищо  освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

  01.  икористовувати фундаментал ні закономірності розвитку фінансів, 

банківс ко  справи, митно , податково  справи та страхування у поєднанні з 

дослідниц кими і управлінс кими інструментами для здійснення 

професійно  та науково  діял ності.   
  03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 
методів до конкретних ситуацій професійно  діял ності.  

  10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансово  діял ності 

суб’єктів господарювання.  
 

 



Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління  

фінансовими ризиками» є:  

 вивчення теоретичних та організаційних засад управління 

фінансовими ризиками у сфері в сфері взаємовідносин суб’єктів 

господарс ко  діял ності; 

 вивчення фінансового ризику як економічно  категорі ;  

 ознайомлення з категоріал ними властивостями фінансового ризику, 

системами класифікаці  та типологі  ризику;  

 розгляд основних форм фінансового ризику, способів та наслідків  х 

прояву; вивчення методичного та методологічного апарату 

дослідження ризику;  

 вивчення систем управління ризиком, методів зменшення ризику; 

 вивчення змісту та принципових підходів до організаці  та 

функціонування системи ризик-менеджменту у діял ності 

корпорацій та учаснов-учасників фінансових взаємовідносин; 

 проведення аналізу та оцінки фінансових ризиків за різними 

категоріями. 

 

Вимоги до знань і умінь  

 

а) знати:  

- теоретичні та організаційні основи управління фіансовими 

ризиками, стратегі  та підходи ризик-менеджменту; 

- сутніст  та основні характеристики фінансових ризиків,  хні 

класифікаційні види та наслідки впливу на резул тати діял ності 

субєктів господарювання ; 

- концептуал ні засади формування та функціонування системи 

фінансового ризик-менеджменту; 

- регуляторні аспекти взаємоді  страхових компаній, банків, 

інвестиційних фондів, приватних пенсійних фондів, Fintech та 

DeFi компаній у сфері фінансового ризик-менеджменту; 

- правила, методи, етапи та процедури аналізу та оцінки рівня 

фінансових ризиків; 

- принципи методи й етапи менеджменту кредитних ризиків, 

ризиків неплатоспроможності субєктів господарювання, 

інвестиційних ризиків, ризиків ліквідності, відсоткових ризиків, 

валютних ризиків. 

 

б) уміти:  

 застосовувати методи аналізу та оцінки фінансових ризиків за 

різними  х категоріями;  



 оцінювати вплив ризиків на фінансові резул тати та капітал 

суб’єктів господарс ко  діял ності;  

 оцінювати рівен  кредитних, інвестиційних, ризиків 

ліквідності, відсоткових та валютних ризиків компані ;  

 використовувати різні форми операцій хеджування 

фінансових ризиків (валютних та ціноквих) на ринку 

строкових угод;  

 проводити оцінку ефективності системи управління 

фінансовими ризиками суб’єктів господарювання. 
 

 авчал на програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю: поточний контрол , іспит.  
 

  



РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ» 

 

 

Характеристика навчально  дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 «Управління та адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

навчальна  дисципліна за вибором студентів 

Спеціальність: 

072 Фінанси, банківс ка справа та 

страхування 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Освітня програма «Фінанси, митна та 

податкова справа» 

 

Курс:   1 

Семестр: 1 

Методи навчання: 

лекці , семінарс кі заняття, практичні заняття, 

самостійна робота, І ДЗ (творчі завдання), 

робота в бібліотеці, тощо. 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудитор-

них годин 

Лек

ці  
Семінари, 

практичні 

 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостій

на робота 

студента 

(СРС) 

Індивід. 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 40 24 16 - 50 - 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контроль-

них робіт 

Вид контрол  

5 12  Екзамен 

 

  



РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ» 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1 Теоретичні основи управління фінансовими ризиками 

Тема 2 Cистема ризик-менеджменту суб’єктів фінансово  діял ності 

Тема 3  наліз та оцінка рівня фінансових ризиків 

Тема 4  заємодія страхових компаній, банків, інвестиційних фондів, 

приватних пенсійних фондів, Fintech та DeFi компаній у сфері 

фінансового ризик-менеджменту 

Тема 5  енеджмент кредитних ризиків в системі фінансових відносин 

Тема 6  енеджмент ризиків неплатоспроможності суб’єктів 

господарювання 

Тема 7  енеджмент інвестиційних ризиків 

Тема 8  енеджмент ризиків ліквідності 

Тема 9  енеджмент відсоткових ризиків 

Тема 10  енеджмент валютних ризиків 

Тема 11 Хеджування фінансових ризиків на ринку строкових угод 

Тема 12  цінка ефективності системи управління фінансовими 

ризиками суб’єктів господарювання 
 

  



РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками 

 

 изик як об’єктивна економічна категорія.  оняття та класифікація, 

ризиків,    наукове та практичне значення.  ідходи до класифікаці  

ризиків.  знаки класифікаці : причина виникнення, характер діял ності, з 

яким пов’язані фінансові ризики, об’єкти, на які спрямовані ризики. 

 ередумови актуалізаці  управління фінансовими ризиками. Сутніст  і 

види фінансових ризиків, сфери  х прояву.  иди фінансових ризиків та  х 

характеристика.  оняття управління ризиком. Стратегія і тактика 

управління ризиком.  собливості управління фінансовими ризиками для 

різних учасників фінансового ринку – банків, страхових компаній, 

фінансових компаній, Фінтех компаній, DeFi компаній, інвестиційних 

фондів, інших корпорацій. Суб’єкти управління фінансовими ризиками та 

 х функці .  

 

Тема 2. Cистема ризик-менеджменту суб’єктів фінансово  

діяльності 

Система ризик-менеджменту та    функціонал ні елементи. Функці  

ризик - менеджменту. Характеристика функцій суб’єктів управління в 

системі ризик - менеджменту: прогнозування, організація, регулювання, 

координація, стимулювання, контрол . Сутніст  ризик - менеджменту як 

форми підприємництва.  собливості бізнесу та фінансового консалтингу у 

сфері ризик-менеджменту в Укра ні та світі.  сновні правила та принципи 

ризик - менеджменту. Способи прийняття рішення в стратегі  ризик - 

менеджменту.  етоди фінансового ризик-менеджменту: уникнення, 

прийняття, передання, зниження. Страхування в системі ризик- 

менеджменту суб’єктів фінансово  діял ності.  

 

Тема 3. Аналіз та оцінка рівня фінансових ризиків 

Зміст процесу аналізу та оцінювання рівня фінансових ризиків 

корпораці . Кіл кісний та якісний аналіз фінансових рииків.  ослідовніст  

вибору та систематизаці  показників для аналізу та оцінювання рівня 

фінанслвих ризиків. Формування інформаційно  бази даних для аналізу та 

оцнки фінансвих ризиків, етапи ц ого процесу.  озрахунок показників 

аналізу та оцінювання рівня фінанслвих ризиків.  сновні методи аналізу 

та оцінювання рівня фінансових ризиків. Формалізовані та 

неформалізовані методи.  орівнял ня характеристика та особливості 

застосуваня різних видів методів оцінки фінансових ризиків. 



Тема 4. Взаємодія страхових компаній, банків, інвестиційних 

фондів, приватних пенсійних фондів Fintech та DeFi компаній у сфері 

фінансового ризик-менеджменту 

Сутніст  та основні аспекти взаємоді  страхових компаній, банків, 

інвестиційних фондів, приватних пенсійних фондів Fintech та DeFi 

компаній у сфері фінансового ризик-менеджменту.  кономічні 

передумови взаємоді  страхових організацій і банків у сфері ризик-

менеджменту.  ереваги співпраці страхових компаній і банків.  риклади 

співпраці страховиків та банківс ких установ. Синергічний ефект від 

співпраці та зменшення ризиків різних учасників фінансового ринку. 

Форми інтеграці  страховиків і банків.  івні співпраці страхових компаній 

і банків. Фінансовий супермаркет. Зарубіжний досвід взаємовідносин 

страхових компаній, банків, інвестиційних фондів, приватних пенсійних 

фондів Fintech та DeFi компаній у сфері ризик-менеджменту.  

 

Тема 5. Менеджмент кредитних ризиків в системі фінансових 

відносин 

Сутніст  кредитного ризику.  ричини виникнення кредитного 

ризику. Сут  кредитного ризику кра ни та його чинники.  етоди 

управління ризиком кра ни. Характеристика методики BERI для оцінки 

ризику кра ни. сутніст  методики Швейцарс ко  банківс ко  корпораці  

 изначення кредитного рейтингу кра ни.  ейтинг економічного ризику. 

Трансляційний ризик.  анківс ка кредитна політика та ризик. Концепція 

стратегі  кредитного ризику. Кіл кісна оцінка кредитного ризику. Система 

кіл кісних показників ступеня кредитного ризику.  етод фінансових 

коефіцієнтів. Статистичні методи оцінки ступеня кредитного ризику. 

 кспертні методи оцінки кредитного ризику.  наліз, методи зниження та 

моделювання кредитного ризику. Джерела та структура кредитного 

ризику.  етоди зниження кредитного ризику. 

 

Тема 6. Менеджмент ризиків неплатоспроможності суб’єктів 

господар вання 

Сутніст  ризику неплатоспроможності. Характеристика джерел 

ризику неплатоспроможності.  наліз ризику неплатоспроможності 

підприємства.  кспертні оцінки. Коефіцієнтний аналіз. Зарубіжні 

методики.  одел   .  л тмана.  одел  Credit-Men.  цінка фінансових 

ризиків за допомогою  етода  іса.  одел  CART.  одел  Таффлера. 

 одел  Д. Чессера.  одел  Дж.Фулмера. Француз ка модел . Управління 

ризиком неплатоспроможності.  

 



Тема .7. Менеджмент інвестиційних ризиків 

Сутніст  та правила управління інвестиційними проектами. Критері  

оцінки інвестиційного проекту.  цінка економічно  ефективності проекту. 

Застосування методу дисконтування для оцінки економічно  ефективності 

проекту.  етоди оцінки інвестиційних ризиків.  цінка економічно  

ефективності страхування інвестиційних ризиків.  рактика страхування 

інвестиційних ризиків. Страхування інвестицій від комерційних і 

фінансових ризиків. Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія 

портфеля. Сутніст  управління портфелем цінних паперів.  орма 

прибутку цінних паперів.  изик цінних паперів. Кореляція цінних паперів 

та    застосування.  ортфел  з двох різних акцій.  ортфел  з багат ох 

акцій. Загал ні засади теорі  портфеля.  птимізація його структури. 

Спрощена класична модел  формування портфеля.  л тернативні теорі  

формування портфеля фінансових інструментів.  

 

Тема 8. Менеджмент ризиків ліквідності 

Сутніст  ризику ліквідності. Характеристика джерел ризику 

ліквідності. Класифікація ризику ліквідності. Теорі  управління ризиком 

ліквідності. Теорія комерційних позик. Теорія переміщення. Теорія 

очікуваного доходу. Теорія управління пасивами.  етоди управління 

ризиком ліквідності.  етоди управління ліквідністю банку. Стратегія 

трансформаці  активів. Стратегія запозичення ліквідних засобів. Стратегія 

збалансованого управління ліквідністю.  етоди оцінювання потреби в 

ліквідних засобах.  етод фондового пулу.  етод структурування фондів. 

 етод показників ліквідності. Управління грошовою позицією та 

обов’язковими резервами банку.  

 

Тема 9. Менеджмент відсоткових (цінових) ризиків 

Сутніст  і зміст відсоткового ризику. Значення відсоткового ризику. 

Стратегі  управління відсотковим ризиком.  етод структурного 

балансування. Управління процентною маржею.  сновні положення геп-

менеджменту. Кумулятивний геп.  роблеми практичного застосування 

гепменеджменту. Дюрація як метод управління відсотковим ризиком. 

Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних 

контрактів.  роцес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок.  пціони 

відсоткових ставок. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп 

- контрактів. 

  



Тема 10. Менеджмент вал тних ризиків 

Сутніст  та чинники валютного ризику. Класифікація валютних 

ризиків.  сновні види валютного ризику: економічний, трансляційний, 

угод.  алютні операці  та управління валютним ризиком. Управління 

валютною позицією банку. Управління валютною позицією на основі 

структурного балансування валютних потоків. Управління валютною 

позицією за допомогою строкових валютних угод. Форвардні угоди: мета 

та умови укладання форвардних контрактів.  собливості обрахунку 

форвардних курсів. Форвардні угоди на нестандартні терміни.  ові форми 

форвардних угод.  икористання форвардних угод на укра нс кому 

валютному ринку. 

 

Тема 11. Хеджування фінансових ризиків на ринку строкових 

угод 

 кономічний зміст та основні характеристики хеджування.  иди 

хеджування.  иди операцій хеджування.  сновні елементи хеджування. 

 етоди захисту від ризику для фінансових інструментів.  орівнял ня 

характеристика операцій хеджування. Здійснення хеджевих операцій з 

урахуванням реал них ситуацій на ринках.  собливості хеджування 

цінових ризиків. Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів. 

 фективніст  хеджування. 

 

Тема 12. Оцінка ефективності системи управління фінансовими 

ризиками суб’єктів господар вання 

Критері  оцінки ефективності фінансового ризик-менеджменту 

субєктів господарювання. Сут  контролю в системі ризик- менеджменту. 

Функці  та завдання підсистеми внутрішн ого контролю за ризиками. 

 рганізаційна структура підсистеми внутрішн ого контролю за ризиками. 

 озробка коригувал них дій у разі перевищення допустимого рівня 

ризиків.  оніторинг як елемент механізму антикризового фінансового 

управління. Звітніст  в підсистемі моніторингу фінансових ризиків. 

 нутрішній аудит у забезпеченні ефективності системи ризик-

менеджменту. Імплементація процесного підходу та системи управління 

якістю щодо фінансових ризиків.  ревентивні ді  ризик-менеджерів щодо 

попередження банкрутства компані .  плив системи ризик-менеджменту 

на рівен  капіталізаці  учасників фінансового ринку. 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

№ 

розділу

, 

теми 

(змісто

ві 

модулі) 

 

 

Назва розділу, теми, 

змістового модуля 
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аудиторних годин 
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Заліковий модуль № 1. Теоретичні засади та практичні аспекти управління фінансовими 

ризиками 

1. Тема 1. Теоретичні основи управління 

фінансовими ризиками 

10 4 3 2 1  

2. Тема 2. Система ризик-менеджменту 

суб’єктів господарс ко  діял ності 

10 4 3 2 1  

3. Тема 3.  наліз та оцінка рівня 

фінансових ризиків 

12 4 4 2  2 

4. Тема 4.  заємодія страхових компаній, 

банків, інвестиційних фондів, 

приватних пенсійних фондів Fintech та 

DeFi компаній у сфері фінансового 

ризик-менеджменту 

12 4 4 2 2  

5. Тема 5.  енеджмент кредитних 

ризиків в системі фінансових відносин 

12 4 4 2  2 

6. Тема 6.  енеджмент ризиків 

неплатоспроможності суб’єктів 

господарювання 

10 4 3 2  1 

7. Тема 7.  енеджмент інвестиційних 

ризиків 

10 4 3 2  1 

8. Тема 8.  енеджмент ризиків 

ліквідності 

10 4 3 2  1 

9 Тема 9.  енеджмент відсоткових 

ризиків 

10 4 3 2  1 

10 Тема 10.  енеджмент валютних 

ризиків 

10 4 3 2  1 

11 Тема 11. Хеджування фінансових 

ризиків на ринку строкових угод 

11 5 3 2  1 

12 Тема 12.  цінка ефективності системи 

управління фінансовими ризиками 

суб’єктів господарювання 

13 5 4 2 2  

  кзамен  3      

Разом годин 90 50 40 24 16  

 
Дисципліна: 3 кредити (90 годин) 

 удиторні години:     40   з них: 

лекці                                                          24 годин 

семінари і практичні заняття                 16 годин  

Кіл кіст  годин на тижден : 5 год, з них 3 год лекці  і 2 год семінари 

  



РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№  

заняття 
Тема та короткий зміст заняття 

К-ть 

 годин 

1. Тема 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками 2 

2. Тема 2. Система ризик-менеджменту суб’єктів господарс ко  діял ності 2 

3. Тема 3.  наліз та оцінка рівня фінансових ризиків 2 

4. 

Тема 4.  заємодія страхових компаній, банків, інвестиційних фондів, 

приватних пенсійних фондів Fintech та DeFi компаній у сфері 

фінансового ризик-менеджменту 

2 

5. Тема 5.  енеджмент кредитних ризиків в системі фінансових відносин 2 

6. 
Тема 6.  енеджмент ризиків неплатоспроможності суб’єктів 

господарювання 
2 

7. Тема 7.  енеджмент інвестиційних ризиків 2 

8. Тема 8.  енеджмент ризиків ліквідності 2 

9. Тема 9.  енеджмент відсоткових ризиків 2 

10. Тема 10.  енеджмент валютних ризиків 2 

11 Тема 11.Хеджування фінансових ризиків на ринку строкових угод 2 

12 Тема 12.  цінка ефективності системи управління фінансовими 

ризиками суб’єктів господарювання 
2 

 Разом годин 24 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних) занять 

№ 

заняття 

 

Тема 

К-ть 

годин 

1. Семінарс ке заняття з теми 1 1 

2. Семінарс ке заняття з теми 2 1 

3.  рактичне  заняття з теми 3 2 

4. Семінарс ке заняття з теми 4 2 

5.  рактичне заняття з теми 5 2 

6.  рактичне  заняття з теми 6 1 

7  рактичне заняття з теми 7 1 

8.  рактичне заняття з теми 8 1 

9.  рактичне заняття з теми 9 1 

10  рактичне заняття з теми 10 1 

11  рактичне заняття з теми 11 1 

12 Семінарс ке заняття з теми 12 2 

 Разом практичних (семінарських) занять 16 

  



РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1.  изик як об’єктивна економічна категорія.  оняття та класифікація, 

ризиків,    наукове та практичне значення.  

2.  ідходи до класифікаці  ризиків.  знаки класифікаці : причина 

виникнення, характер діял ності, з яким пов’язані фінансові ризики, 

об’єкти, на які спрямовані ризики.  

3. Сутніст  і види фінансових ризиків, сфери  х прояву.  

4.  иди фінансових ризиків та  х характеристика.  

5.  оняття управління ризиком. Стратегія і тактика управління 

ризиком.  

6.  собливості управління фінансовими ризиками для різних учасників 

фінансового ринку – банків, страхових компаній, фінансових 

компаній, Фінтех компаній, DeFi компаній, інвестиційних фондів, 

інших корпорацій. 

7. Система ризик-менеджменту та    функціонал ні елементи. Функці  

ризик - менеджменту.  

8. Характеристика функцій суб’єктів управління в системі ризик - 

менеджменту: прогнозування, організація, регулювання, 

координація, стимулювання, контрол .  

9. Сутніст  ризик - менеджменту як форми підприємництва. 

 собливості бізнесу та фінансового консалтингу у сфері ризик-

менеджменту в Укра ні та світі.  

10.  етоди фінансового ризик-менеджменту: уникнення, прийняття, 

передання, зниження. Страхування в системі ризик- менеджменту 

суб’єктів фінансово  діял ності.  

11. Кіл кісний та якісний аналіз фінансових рииків.  ослідовніст  

вибору та систематизаці  показників для аналізу та оцінювання рівня 

фінанслвих ризиків.  

12. Формування інформаційно  бази даних для аналізу та оцнки 

фінансвих ризиків, етапи ц ого процесу.  

13.  озрахунок показників аналізу та оцінювання рівня фінанслвих 

ризиків.  

14.  сновні методи аналізу та оцінювання рівня фінансових ризиків. 

Формалізовані та неформалізовані методи. 

15. Сутніст  та основні аспекти взаємоді  страхових компаній, банків, 

інвестиційних фондів, приватних пенсійних фондів Fintech та DeFi 

компаній у сфері фінансового ризик-менеджменту.  

16. Форми інтеграці  страховиків і банків.  івні співпраці страхових 

компаній і банків. Фінансовий супермаркет.  



17. Зарубіжний досвід взаємовідносин страхових компаній, банків, 

інвестиційних фондів, приватних пенсійних фондів Fintech та DeFi 

компаній у сфері ризик-менеджменту.  

18. Сутніст  кредитного ризику.  ричини виникнення кредитного 

ризику. Сут  кредитного ризику кра ни та його чинники.  

19.  етоди управління ризиком кра ни. Характеристика методики BERI 

для оцінки ризику кра ни. сутніст  методики Швейцарс ко  

банківс ко  корпораці   

20.  изначення кредитного рейтингу кра ни.  ейтинг економічного 

ризику. Трансляційний ризик.  

21. Кіл кісна оцінка кредитного ризику. Система кіл кісних показників 

ступеня кредитного ризику.  

22.  наліз, методи зниження та моделювання кредитного ризику. 

Джерела та структура кредитного ризику.  

23.  етоди зниження кредитного ризику. 

24. Сутніст  ризику неплатоспроможності. Характеристика джерел 

ризику неплатоспроможності.  

25.  наліз ризику неплатоспроможності підприємства.  

26. Управління ризиком неплатоспроможності.  

27. Сутніст  та правила управління інвестиційними проектами. Критері  

оцінки інвестиційного проекту.  

28.  цінка економічно  ефективності проекту. Застосування методу 

дисконтування для оцінки економічно  ефективності проекту.  

29.  етоди оцінки інвестиційних ризиків.  цінка економічно  

ефективності страхування інвестиційних ризиків.  

30. Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія портфеля.  

31. Сутніст  управління портфелем цінних паперів.  орма прибутку 

цінних паперів.  

32.  изик цінних паперів. Кореляція цінних паперів та    застосування. 

 ортфел  з двох різних акцій.  ортфел  з багат ох акцій. Загал ні 

засади теорі  портфеля.  птимізація його структури. 

33. Сутніст  ризику ліквідності. Характеристика джерел ризику 

ліквідності. Класифікація ризику ліквідності.  

34. Теорі  управління ризиком ліквідності. Теорія комерційних позик. 

Теорія переміщення. Теорія очікуваного доходу. Теорія управління 

пасивами.  

35.  етоди управління ризиком ліквідності.  етоди управління 

ліквідністю банку. Стратегія трансформаці  активів. Стратегія 

запозичення ліквідних засобів. Стратегія збалансованого управління 

ліквідністю.  

36.  етоди оцінювання потреби в ліквідних засобах.  етод фондового 

пулу.  етод структурування фондів.  етод показників ліквідності. 

37. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.  



38. Сутніст  і значення відсоткового ризику. 

39. Стратегі  управління відсотковим ризиком.  етод структурного 

балансування. Управління процентною маржею.  сновні положення 

геп-менеджменту. Кумулятивний геп.  

40. Дюрація як метод управління відсотковим ризиком. Хеджування 

ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів. 

41.  роцес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок.  пціони 

відсоткових ставок. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі 

своп - контрактів. 

42. Сутніст  та чинники валютного ризику. Класифікація валютних 

ризиків.  сновні види валютного ризику.  

43.  алютні операці  та управління валютним ризиком.  

44. Управління валютною позицією банку. Управління валютною 

позицією на основі структурного балансування валютних потоків. 

45. Управління валютною позицією за допомогою строкових валютних 

угод.  

46. Форвардні угоди: мета та умови укладання форвардних контрактів. 

 собливості обрахунку форвардних курсів. 

47.  кономічний зміст та основні характеристики хеджування.  иди 

хеджування.  иди операцій хеджування.  

48.  сновні елементи хеджування.  етоди захисту від ризику для 

фінансових інструментів.  

49.  собливості хеджування цінових ризиків. Хеджування курсових 

ризиків фінансових інструментів.  фективніст  хеджування. 

50. Критері  оцінки ефективності фінансового ризик-менеджменту 

субєктів господарювання.  

51. Сут  контролю в системі ризик- менеджменту.  

52. Функці  та завдання підсистеми внутрішн ого контролю за ризиками. 

53.  рганізаційна структура підсистеми внутрішн ого контролю за 

ризиками.  

54.  озробка коригувал них дій у разі перевищення допустимого рівня 

ризиків. 

55.  оніторинг як елемент механізму антикризового фінансового 

управління. 

56. Звітніст  в підсистемі моніторингу фінансових ризиків. 

57.  нутрішній аудит у забезпеченні ефективності системи ризик-

менеджменту. 

58. Імплементація процесного підходу та системи управління якістю 

щодо фінансових ризиків. 

59.  ревентивні ді  ризик-менеджерів щодо попередження банкрутства 

компані . 

60.  плив системи ризик-менеджменту на рівен  капіталізаці  учасників 

фінансового ринку. 



РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 

 усі завдання, передбачені програмою, мают  бути виконані у 

встановлений термін;  

 самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питан , що 

стосуют ся тем лекційних занят , які не ввійшли в теоретичний курс 

або ж були розглянуті коротко,  х поглиблене опрацювання за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдан  з метою 

закріплення теоретичного матеріалу; 

 індивідуал ну роботу студент виконує самостійно, відповідно до 

методичних вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну; 

 ліквідація заборгованості відбуваєт ся протягом 2 тижнів після 

встановленого терміну у дні визначені викладачем.  ри ц ому оцінка 

знижуєт ся на 10 % (якщо заборгованіст  не була обумовлена 

поважними причинами), а якщо заборгованіст  виникла з поважних 

причин (напр., по хворобі студента) - зниження оцінки не 

передбачаєт ся; 

 здобувачі вищо  освіти, після завершення аудиторних занят , мают  

право підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційно  сесі .  

 

Політика щодо академічно  доброчесності: 

 

- списування під час контрол них робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобіл них девайсів). За використання телефонів і 

комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке. 

- під час роботи над завданнями, користуючис  Інтернет-ресурсами та 

іншими джерелами інформаці  студент зобов’язаний вказати 

джерело, використане під час виконання завдання; 

- усі пис мові роботи перевіряют ся на наявніст  плагіату і 

допускают ся до захисту із коректними текстовими запозиченнями 

не біл ше 30%; 

- у разі виявлення факту текстових запозичен  біл ше 30% студент 

отримує за завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які 

передбачені даним силабусом; 

- списування під час виконання завдан  заборонені (в т.ч. із 

використанням мобіл них  пристро в); мобіл ні пристро  можут  

бути використані лише із дозволу викладача. 



  



Політика щодо відвідування:  
 

 відвідування занят  (лекцій, практичних, семінарс ких занят ) є 

обов’язковим; 

 за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуал ний графік, карантин ) навчання може 

відбуватис  в дистанційному режимі. за погодженням із керівником 

курсу студент може презентувати виконані завдання під час 

консул таці  викладача; 

 студент, який спізнився, вважаєт ся таким, що пропустив заняття з 

неповажно  причини з виставленням 0 балів за заняття, і при ц ому 

має право бути присутнім на занятті;  

 студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  

 

 цінювання проводит ся за 100-бал ною шкалою.  али нараховуют ся за 

таким співвідношенням:  

- практичні (семінарс кі) самостійні індивідуал на робота – 50% 

семестрово  оцінки.  аксимал на кіл кіст  – 50 балів:  

- практичні (семінарс кі) самостійні – 20 балів;  

- індивідуал на робота – 20 балів; 

- самостійна робота – 10 балів; 

- екзамен – 50% семестрово  оцінки.  аксимал на кіл кіст  – 50 

балів 

-  ідсумкова максимал на кіл кіст  – 100 балів.  

 

9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчал но  діял ності 

студентів  

 

9.1.Таблиця оцін вання знань та компетентностей студентів 
 

Поточний контроль Екзамен  

 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські, 

практичні 

заняття  

Самостійна робота 

студента 

ІНДЗ  

 

 

 

20 10 20 

 

50 

100 

 

 індивідуальну роботу прийма  лектор 

  поточний контроль прийма ть викладачі   кі провод ть семінарські практичні 

зан тт .  

  



9.2 Система нарахування рейтингових балів та критері  оцін вання 

знань студентів 

 

Критері  оцін вання знань та компетентностей студентів за видами 

робіт 

 
 



 



 

 

9.3 Шкала оцінювання успішності студентів за резул татами 

підсумкового контролю  
 

 езул тат освітн о  діял ності здобувача вищо  освіти оцінюєт ся 

відповідно до  оложення про контрол  та оцінювання навчал них 

досягнен  здобувачів вищо  освіти у   вівс кому націонал ному 

університеті імені Івана Франка.  
 

Бали Критері  оцін вання Рівень 

компетентності 

Оцінка 

90-100 Студент демонструє повні знання 

навчал ного матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни 

«Управління фінансовими ризикаи», 

правил ні і обґрунтовані дає відповіді. 

 міє використати теоретичні 

положення дисципліни в практичних 

розрахунках, аналізувати та зіставляти 

дані і робити правил ні висновки. 

 риймає активну участ  на 

семінарс ких практичних заняттях, 

дискусійних моментах лекцій та у 

науковій роботі (конференці , круглі 

столи, семінари, публікація статей). 

Студент відповідає 

повністю фаховим, 

Високий 
предметним 

компетентностям 

програмним 

резул татам з 

дисципліни 

«Управління 

фінансовими 

ризиками» 

Відмінно/ 

(А) 
 

81-89 Студент добре володіє матеріалом, що 

відповідає програмі дисципліни 

«Управління фінансовими ризикаи», 

робит  на  х основі аналіз можливих 

ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні 

практичних задач, але допускає окремі 

неточності.  міє самостійно 

виправляти допущені помилки, 

кіл кіст  яких є незначною. 

 

Достатній 
Студент відповідає 

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним 

резул татам з 

дисципліни 

«Управління 

фінансовими ризикаи» 

однак під час 

відповідей може 

допускати незначні 

Добре/ (В) 
 



неточності. 

71-80 Студент в загал ному добре володіє 

матеріалом, знає основні положення 

матеріалу, що відповідає програмі 

дисципліни «Управління фінансовими 

ризиками», робит  на  х основі аналіз 

можливих ситуацій та вміє 

застосовувати при вирішенні типових 

практичних завдан , але допускає 

окремі неточності.  омилки у 

відповідях  розв’язках  розрахунках не 

є системними. Знає характеристики 

основних положен , що мают  

визначал не значення при проведенні 

практичних занят  та виконанні 

індивідуал них   контрол них завдан . 

Достатній 
Студент відповідає 

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним 

резул татам з 

дисципліни 

«Управління 

фінансовими ризикаи», 

однак на додаткові 

питання з теоретичних 

положен  та 

практичних завдан  

відповід  не чітка і не 

повна 

Добре/ (С) 
 

61-70 Студент засво в основний теоретичний 

матеріал, передбачений програмою 

дисципліни «Управління фінансовими 

ризикаи»,  озуміє основні положення, 

що є визначал ними у курсі, може 

вирішувати подібні завдання тим, що 

розглядалис  з викладачем, але 

допускає значну кіл кіст  неточностей 

і грубих помилок, які може усунути 

після зауваження викладача. 

 

Середній 
Студент відповідає 

предметним 

компетентностям 

програмним 

резул татам з 

дисципліни мінімал но 

рівен  знан  складових 

програми дисципліни. 

частково фаховим, 

і є допустимий. 

Задовільно/ 

(D) 
 

51-60 Студент має певні знання, передбачені 

в програмі дисципліни «Управління 

фінансовими ризикаи», володіє 

основними положеннями, що 

вивчают ся на рівні, який визначаєт ся 

як мінімал но допустимий. З 

використанням основних теоретичних 

положен , студент з труднощами 

відповідає та теоретичні питання та 

пояснює правила вирішення 

практичних розрахункових 

дисципліни. 

Середній 
Студент відповідає 

предметним 

компетентностям 

програмним 

резул татам з 

дисципліни, 

мінімал но 

рівен  знан  складових 

програми дисципліни. 

частково фаховим, є 

допустимий. 

Задовільно/ 

(Е) 
 

21-50 Студент може відтворити окремі 

фрагменти з курсу «Управління 

фінансовими ризикаи», однак 

працював він пасивно, його відповіді 

під час семінарс ких та виконанні 

практичних завдан  в біл шості є 

неправил ними, необґрунтованими. 

 озуміння матеріалу з дисципліни у 

студента відсутнє. 

 

Низький 
Студент відповідає 

окремим 

предметним 

компетентностям та 

програмним 

резул татам з 

дисципліни однак не 

забезпечує практично  

реалізаці  задач, що 

формуют ся при 

Незадо- 

вільно з 

можливіст  

повторного 

складання/ 

(FX) 
 



вивчені дисципліни 

0-20 Студент повністю не виконав вимог 

робочо  програми дисципліни 

навчал но  дисципіни «Управління 

фінансовими ризикаи», знання на 

навчання є підсумкових 

фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не відповідає 

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним 

резул татам з 

дисципліни 

«Управління 

фінансовими 

ризиками», і не 

підготовлений 

самостійного 

вирішення задач, які 

окреслює мета та 

завдання дисципліни. 

Незадові- 

льно з 

повторним 

вивченням/ 

(F) 

 

 ідсумкова оцінка з навчал но  дисципліни за цією шкалою 

відображаєт ся у  відомості обліку успішності та іншо  академічно  

документаці . 

  



РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 авчал но-методичне та наукове забезпечення кредитно-модул но  

системи організаці  навчал ного процесу з навчал но  дисципліни 

«Управління фінансовими ризиками»,  включає: 

 

 державні стандарти освіти;  

 навчал ні та робочі навчал ні плани;  

 програму навчал но  дисципліни;  

 робочу програму навчал но  дисципліни;  

 плани семінарс ких занят  та методичні рекомендаці  з  х 

проведення;  

 завдання та методичні матеріали до виконання індивідуал но  

навчал но  роботи (І ДЗ);  

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали;  

 конспект лекцій;  

 підручники і навчал ні посібники;  

 структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал. 
 

  



РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Проблемні лекці  направлені на розвиток логічного мислення 

студентів. Коло питан  теми обмежуєт ся двома-тр ома ключовими 

моментами. Студенти під час лекцій забезпечуют ся друкованим 

матеріалом, узагал нюют ся головні висновки з питан , що розглядают ся 

та визначают ся питання для самостійного опрацювання. Студенти 

висловлюют  сво  думки, коментарі самостійно або за участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарс кі заняття 

за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду спілкування. 

Семінари-дискусі  передбачают  обмін думками і поглядами 

учасників з приводу дано  теми, а також розвивают  мислення, 

допомагают  формувати погляди і переконання, виробляют  вміння 

формулювати думки й висловлювати  х, вчат  оцінювати пропозиці  інших 

людей, критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдан , сутніст  

якого полягає в тому, щоб висловити якомога біл шу кіл кіст  ідей за 

дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити  х селекцію 

Кейс-метод – розгляд,  аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реал но  практично  діял ності. 

Презентаці  – виступи перед аудиторією, що використовуют ся; для 

представлення певних; досягнен , резул татів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуал них завдан  тощо. 

Банки візуального супроводження сприяют  активізаці  творчого 

сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності: 

 законодавчі матеріали та коментарі до них; 

 навчал но-методичні матеріали;  

 структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал. 

 

  



Використання навчальних технологій для активізаці  процесу 

навчання з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» 

 

Методи активізаці  процесу 

навчання 

Практичне застосування навчальних 

технологій 

Проблемні лекці  

Тема 2. Система ризик-менеджменту суб’єктів господарсько  

діяльності 

Проблемні питання 
1)  роблеми та ризики у формуванні системи ризик-менеджменту 

різних суб’єктів господарс ко  діял ності: спіл ні риси та 
відмінності 

2)  наліз директив міжнародних інституцій та регуляторів щодо 
управління фінансовими ризиками 

3)  орівняння нормативно-правових актів щодо регулювання 
фінансових ризиків банків в Укра ні 

 

Тема 4. Взаємодія страхових компаній, банків, інвестиційних 

фондів, приватних пенсійних фондів Fintech та DeFi компаній у 

сфері фінансового ризик-менеджменту 

Проблемні питання 

1)  роблемні аспекти та регулятоні відмінності взаємоді  

страхових компаній, банків, інвестиційних фондів, приватних 

пенсійних фондів Fintech та DeFi компаній у сфері фінансового 

ризик-менеджменту.  

2)  іжнародні кейси щодо співпраці страховиків, банків та 

фінтехкомпаній.  

3) Зарубіжний досвід взаємовідносин страхових компаній, банків, 

інвестиційних фондів, приватних пенсійних фондів Fintech та 

DeFi компаній у сфері ризик-менеджменту.  

Тема 11. Хеджування фінансових ризиків на инку строкових угод  

Проблемні питання 
1)  собливості хеджування цінових ризиків 
2) Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів 
3)  изики та ліміти в інтернет-трейдингу 
4) Інвестиційні рейтинги компаній та  хній вплив на активізацію 

фінансових інвестицій 

Тема 12. Оцінка ефективності системи управління фінансовими 

ризиками суб’єктів господар вання 

Проблемні питання 
1)   озвиток організаційних структур підсистеми внутрішн ого 

контролю за фінансовими ризиками в Укра ні та світі. 
2)   рактика імплементаці  процесного підходу та системи управління 



якістю щодо фінансових ризиків.  
3)  іжнародний досвід застосування превентивних методів ризик-

менеджменту щодо попередження банкрутства компані .  
4)  плив ефективності системи фінансового ризик-менеджменту на 

рівен  капіталізаці  учасників фінансового ринку. 

Семінари-дискусі  

Проблемна дискусія з питань семінарського заняття № 1-2 

 

1)  ідходи до визначення стратегі  управління фінансовими ризиками 

компаній в умовах пандемі  COVID-19. 
2)  овноваження та функці  ризик-менеджера та комплайенс офіцера у 

фінанслвих компаніях. 
3)  іжнародних досвід формування структури системи управління 

фінансовими ризиками компані  

4)  лементи та процеси системи управління фінансовими ризиками 

компані  

Проблемна дискусія з питання семінарського заняття № 9-10-11 

1. Фундаментал ний аналіз як основа прогнозування майбутніх цін та 

курсів.  

2. Загал на схема проведення аналізу та оцінки фінансових ризиків 

компаній 

3. Концепці  управління процентним ризиком.  етод структурного 

балансування. Управління процентною маржею.  

4.  роблеми практичного застосування геп-менеджменту.  

5. Дюрація як метод управління відсотковим ризиком. 

6. Курсоутворюючі чинники й новини фундаментал ного характеру на 

фінансовому й фондовому ринках.  

7.  сновні постулати та методи технічного аналізу.  

8.  етоди захисту від ризику для інвестиційних фінансових інструментів.  

9.  орівнял ня характеристика методів регулювання фінансових ризиків.  

10. Управління валютною позицією на основі структурного балансування 

валютних потоків. Управління валютною позицією за допомогою 

строкових валютних угод.  

11.  собливості обрахунку форвардних курсів. Форвардні угоди на 

нестандартні терміни.  ові форми форвардних угод.  икористання 

форвардних угод на укра нс кому валютному ринку. 

12. Здійснення хеджевих операцій з урахуванням реал них ситуацій на 

фінансових ринках.  

Презентаці  

1.  резентаці  структурно-логічних схем до лекційного курсу 

дисципліни. 

2.  резентаці  практичних завдан  студентів. 

 



РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчально  дисципліни 

1.  фіційний сайт  резидента Укра ни.   лектронний 

ресурс].  ежим доступу: http://www.president.gov.ua/. 

2.  фіційний сайт  ерховно   ади Укра ни. 

  лектронний ресурс].  ежим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/. 

3.  фіційний сайт Урядового порталу.   лектронний 

ресурс].  ежим доступу: http://www.kmu.gov.ua/. 

4.  фіційний сайт  іністерства фінансів Укра ни. 

  лектронний ресурс].  ежим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/. 

5.  фіційний сайт  іртуал ного університету 

 іністерства фінансів Укра ни.   лектронний 

ресурс].  ежим доступу: 

http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx. 

6. Укра на фінансова : інформаційно-аналітичний 

портал Укра нс кого агентства фінансового 

розвитку. –  ежим доступу : 

http://www.ufin.com.ua/index.htm. 

7.  фіційний сайт  аціонал ного банку Укра ни 

  лектронний ресурс].  ежим доступу: http:// 

www.bank.gov.ua 

8.  фіційний сайт  урналу «Урядовий кур єр» . 

  лектронний ресурс].  ежим доступу: 

http://www.ukurier.gov.ua/. 

9.  фіційний сайт  аціонал но  бібліотеки Укра ни ім. 

 .І.  ернадс кого .   лектронний ресурс].  ежим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

10.  фіційний сайт   вівс ко  націонал но  бібліотеки 

Укра ни ім.  .Стефаника.   лектронний ресурс]. 

 ежим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/ 

11.  фіційний сайт Центру  азумкова   лектронний 

ресурс].  ежим доступу http://razumkov.org.ua 

12.  фіційний вебсайт Світового банку. –  ежим 

доступу : http://www.worldbank.org. 

13.  фіційний вебсайт міжнародно  організаці  FATF: 

https://www.fatf-gafi.org 

14.  фіційний вебсайт Європейс кого Централ ного 

банку: 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

15.  фіційний вебсайт of the Financial Crimes 

Enforcement Network: https://www.fincen.gov 

16.  фіційний вебсайт  гмонт рупи: 

https://egmontgroup.org/en 

17.  фіційний вебсайт Європейс ко  банківс ко  

 соціаці : https://eba.europa.eu/about-us/legal-

framework/eba-regulation-and-institutional-framework 

18.  фіційний веб-сайт Європейс ко  банківс ко  

Федераці : https://www.ebf.eu 

  авчал на програма дисципліни  

«Управління фінансовими ризиками» 

  обоча програма навчал но  

дисципліни «Управління 

фінансовими ризиками»  

  етодичні рекомендаці  та завдання 

для виконання індивідуал но  роботи 

студента з дисципліни «Управління 

фінансовими ризиками» 

 Силабус. 
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