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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна "Управління банківськими ризиками" входить в блок дис-
циплін по програмі фахової підготовки здобувачів вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «Міжрегі-
ональна Академія управління персоналом» в галузі знань “Адміністрування та управ-
ління” спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» по другому (магіс-
терському)  рівню вищої  освіти. 

Мета дисципліни – вивчення методів управління ризиками банківської діяльнос-
ті, що є необхідним для розробки ефективних систем ризик-менеджменту в банках, які 
забезпечують фінансову стійкість банківської установи.  

Завданням вивчення дисципліни є:  
дослідження сутності, цілей та провідних засад процесу управління банківськими 

ризиками,  
вивчення методів ідентифікації та аналізу банківських ризиків,  
засвоєння ефективних інструментів управління ризиками в практиці банківської 

діяльності, 
формування системний підхід до визначення стратегії управління прибутковістю 

та ризикованістю банку. 
Предметом вивчення дисципліни є діяльність банку у галузі ризик-

менеджменту, а саме: дослідження банківських ризиків; ідентифікація та оцінювання 
ризиків; методи управління ризиками та особливості їх застосування в умовах вітчиз-
няної практики; організація системи ризик-менеджменту у банку та системи контролю 
за рівнем банківських ризиків.  

 
Перелік компетентностей здобувача вищої освіти після здобуття знань і умінь 

у сфері управління банківськими ризиками, що надасть можливість самостійно здійс-
нювати дослідження систем банківських ризиків, розв’язувати складні спеціалізовані та 
управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в 
професійну діяльність у динамічному середовищі. 

Інтегральна компетентність  
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності 

або навчання у сфері банківської справи та управління банківськими ризиками, що пе-
редбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується неви-
значеністю умов і вимог до професійної, навчальної або дослідницької діяльності.  

 

Загальні компетентності  
1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї.  
2. Здатність працювати автономно та проявляти лідерські навички.  
3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
4. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти.  
5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.  
6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
7. Здатність працювати у міжнародному просторі.  
8. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  
9. Здатність спілкуватися іноземними мовами у професійній діяльності  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  
1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку банківсь-

кої справи у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності.  

2. Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та обґрунтовувати на-
прями їх удосконалення.  
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3. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діа-
гностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання в бан-
ківській системі.  

4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері банківської справи.  
5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструмен-

тарію для обґрунтування управлінських рішень у процесі управління банківсь-
кими ризиками.  

6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері банківського менеджменту.  
7. Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук для 

розв’язання професійних та наукових задач у сфері банківської справи.  
8. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для вирішення 

професійних і наукових завдань в сфері банківської справи.  
9. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних систем в бан-

ківської справи.  
 
Складові фахових компетенцій, на формування яких зорієнтована дисциплі-

на «Управління банківськими ризиками»:  
організовувати процес управління ризиками в банку;  
аналізувати, оцінювати та прогнозувати рівень зовнішніх і внутрішніх ризиків ба-

нку;  
застосовувати методи управління фінансовими та функціональними ризиками ба-

нку;  
- організовувати роботу щодо контролю та моніторингу банківських ризиків; 
- розробляти стратегію управління банком з урахуванням співвідношення прибу-

тковості та ризикованості діяльності;  
-  надавати пропозиції щодо зниження ризиків клієнтів банку; 
- розробляти пропозиції щодо удосконалення системи ризик-менеджменту в бан-

ку; 
-  формувати і вести банк даних щодо чинників, які формують банківські ризики;  
-  ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в процесі управ-

ління банківськими ризиками. 
 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у тер-

мінах результатів навчання 
1. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяль-

ність у сфері управління банківськими ризиками.  
2. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів в про-

фесійній діяльності та при проведенні досліджень у сфері управління банківсь-
кими ризиками.  

3. Оцінювати сучасний стан банківської справи і приймати обґрунтовані рішення.  
4. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність 
за особистий професійний розвиток.  

5. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та 
нормативів в професійній діяльності у сфері управління банківськими ризиками.  

6. Розробляти проекти у сфері банківської справи та управляти ними.  
7. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інстру-
ментами для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері управління 
банківськими ризиками.  
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8. Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової і монетарної політи-
ки.  

9. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів госпо-
дарювання з метою оцінки та управління банківськими ризиками. 

10. Демонструвати управлінські навички у сфері банківської справи.  
11. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері банківської справи  та оцінювати їх 

ефективність.  
12. Застосовувати поглиблені знання в сфері банківського менеджменту для прий-

няття рішень.  
13. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання про-

фесійних та наукових задач у сфері банківської справи.  
14. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та нау-

кових завдань в сфері банківської справи.  
15. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері банківсь-

кої справи.  
  
Складові результатів навчання, на формування яких зорієнтована дисциплі-

на «Управління банківськими ризиками»:  
1) Студент, що засвоїв дисципліну, повинен знати: 
специфіку прояву економічних ризиків у банківській сфері; 
зміст етапів процесу управління банківськими ризиками; 
принципи побудови та складові системи ризик-менеджменту в банку; 
прийоми ідентифікації та вимірювання банківських ризиків; 
інструментарій прогнозування динаміки фінансових ринків; 
методи та способи управління ризиками; 
механізми контролю за рівнем банківських ризиків; 
проблемні питання, пов’язані з процесом управління ризиками в банку; 
сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію управління ризиками 
банківської діяльності.  
2) Після опанування дисципліни студент повинен уміти: 

ідентифікувати та класифікувати банківські ризики; 
раціонально організувати процес управління ризиками в банку; 
складати регламентні документи банку (політика, положення та процедури) щодо 

управління банківськими ризиками; 
сформувати стратегію управління прибутковістю та ризиками банку; 
здійснювати кількісне оцінювання (вимірювання) банківських ризиків; 
проводити дослідження та прогнозування динаміки індикаторів фінансових рин-

ків; 
застосувати методи управління ризиками; 
визначати доцільність застосовування спеціальних методів управління до тих чи 

інших ризиків;  
організувати процес контролю за рівнем банківських ризиків; 
здійснювати наукові дослідження в галузі управління банківськими ризиками. 
 
Вивчення дисципліни завершується підсумковим модульним контролем. Вивчен-

ня матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі вивчення курсів 
«Гроші та кредит», «Банківські операції», «Фінансовий облік у банку», «Фінансовий 
менеджмент у банку» та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справа та страхування».  
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ 
РИЗИКАМИ» 

 
 

№ п/п Назва змістовного модуля та теми 

I. Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади управління  ризиками 
банківської діяльності. 

 Тема 1. Економічна сутність ризиків банківської діяльності  

 Тема 2. Класифікація банківських ризиків. 

 Тема 3. Основні підходи до управління банківськими ризиками. 

 Тема 4. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків 

 Тема 5. Моделювання банківського ризику та програми управління  
банківськими ризиками.  

ІІ. Змістовий модуль 2. Ключові напрями управління ризиками діяльності 
банків 

 Тема 6. Основи управління фінансовими ризиками банків 

 Тема 7. Управління банківськими ризиками, що пов'язані з кредитною 
діяльністю 

 Тема 8. Управління банківськими ризиками, що пов'язані з інвести-
ційною діяльністю. 

 
Тема 9. Управління функціональними банківськими ризиками  та ри-

зиками в системі протидії легалізації доходів,  отриманих злочинним 
шляхом 

 Тема 10. Механізм регулювання банківських ризиків 
 Тема 11. Контроль за банківськими ризиками 
 Разом  годин: 90 години 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

“УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ” 
 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади управління  ризиками банків-
ської діяльності 

 
Тема 1. Економічна сутність ризиків банківської діяльності 
Основні етапи накопичення знань та розвиток науки про ризик. Сутність і зміст 

економічного ризику. Класифікація економічних ризиків.   
Банки в фінансовій системі перехідної економіки України. Основні засади та 

принципи функціонування комерційних банків. Банківський менеджмент. 
Сутність банківського ризику. 

Література [1, 2, 6-9, 15, 22, 26, 33, 37, 43, 45-47, 50-53, 56-61] 

Тема2. Класифікація банківських ризиків 
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Об’єктивні  і суб’єктивні  причини  ризиків банківської діяльності. 
Визначення ризику банківської діяльності та його функцій.  
Класифікація ризиків банківської діяльності.  
Класифікація банківських ризиків по сфері виникнення: контрагентів, операційні 

та позиційні. 
Класифікація банківських ризиків по рекомендаціям Базелівського комітету: кре-

дитні, операційний, банківської ліквідності, ринковий (відсотковий та валютний), пра-
вовий, втрати репутації, неплатоспроможності. 

Література [1, 2, 6-9, 15, 22, 26, 33, 38, 43, 45-47, 50-53, 56-61, 66] 

Тема 3. Основні підходи до управління банківськими ризиками 
Необхідність управління ризиком в умовах економічної невизначеності. Загальні 

підходи до процесу управління ризиком у банківській діяльності. Принципи прийняття 
рішень в умовах ризику. 

Системний підхід при управлінні банківським ризиком. Система управління бан-
ківським  ризиком. 

Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження (запобігання) ви-
никнення ризику; прийняття ризику; оптимізація (зниження) ступеня ризику. 

Зовнішні способи зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє страхування. 
Внутрішні способи зниження ризику: лімітування; диверсифікація; створення ре-

зервів і запасів; здобуття додаткової інформації. 

Література [1, 2, 6-9, 16, 27, 26-33, 38, 43-47, 50-53, 68-74, 70, 74] 

Тема 4. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків 

Сутність ідентифікації та оцінки ризиків банківської діяльності.  
Загальні підходи до якісної оцінки ступеня ризику як до процесу ідентифікації 

(виявлення) ризиків: опитувальні листи, структурні діаграми, карти потоків, інспекту-
вання, аналіз фінансової та управлінської звітності. 

Банк як система та фактори, що впливають на ризики банківської діяльності.  
Зовнішні фактори, що впливають на банківський ризик  (фактори прямого впливу, 

фактори непрямого впливу). Якісний аналіз ризиків зовнішнього середовища.  
Внутрішні фактори, що впливають на банківський ризик. Якісний аналіз ризиків 

внутрішнього середовища.  
Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику банківської діяльності.  
Статистичний метод. Застосування ймовірності до оцінки рівня банківського ри-

зику. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Оцінка ступеня ризику в 
абсолютному виразі.  

Поняття сподіваного значення (математичного сподівання), дисперсії та середньо-
квадратичного відхилення випадкової величини.  Оцінка ступеня ризику у відносному 
виразі. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного ризиків. 

Література [1-2, 6-9, 11, 17-19, 22, 35, 40-43, 46-49, 54, 67, 69, 71, 78] 

Тема 5. Моделювання банківського ризику та прийняття рішень 
Поняття моделі банківського ризику. Логіко-ймовірнісне моделювання банківсь-

кого ризику. Сутність теоретико-ігрової моделі. Поняття конфліктної ситуації та стра-
тегії гравця. Алгоритм знаходження рішення гри. 

Економічне середовище у ролі гравця. Поняття інформаційної ситуації. Характе-
ристики інформаційних ситуацій. 

Функція банківського ризику. Кількісна оцінки ризику під час прийняття госпо-
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дарських рішень. 
Прийняття рішень в умовах ризику. Критерії прийняття рішень в умовах ризику. 

Критерій мінімального ризику. 

 Література [1-3, 6-9, 16, 19, 22, 26-28, 38, 43, 45-47, 50-55, 58-64, 67, 69, 71, 73, 78] 

Змістовий модуль 2. Ключові напрями управління ризиками діяльності банків 

Тема 6. Основи управління фінансовими ризиками банків 
Види фінансових банківських ризиків і зміст управління ними.  
Кредитний та інвестиційний ризики як базові фінансові банківські ризики і зміст 

управління ними. 
Поняття та оцінка ризиків ліквідності, відсоткового та валютного. 
Управління ризиком ліквідності, відсотковим, валютним ризиком за допомогою 

методів структурного балансування. Управління гепом, валютною позицією, розривом 
ліквідності. Імунізація балансу банку. 

Література [1-3, 6-9, 16, 19, 22, 26-28, 38, 43, 45-47, 50-55, 58-64, 67, 69, 71, 73, 78] 
 

Тема 7. Управління банківськими ризиками, що пов'язані з кредитною діяльні-
стю 

Елементи системи банківського кредитування: процедура кредитування, класифі-
кація кредитів, основні принципи та методи банківського кредитування. Кредитна полі-
тика банку та її основні показники.   

Концептуальні засади побудови механізму   управління кредитним ризиком бан-
ку. 

Методи управління кредитними ризиками.  
Методи попередження банківського кредитного ризику: робота з персоналом, оп-

тимізація кредитного процесу, створення кредитних бюро, прогнозування кредитного 
ризику на основі оцінки балансу кредитних та депозитних операцій.  

Мінімізація кредитного ризику: раціоналізація та диверсифікація кредитного 
портфелю, структурування кредитів, удосконалення регіональної структури кредитного 
портфелю, створення резервів, страхування кредитних ризиків. Заходи мінімізації де-
позитних ризиків банку. 

Література [1, 7-9, 11, 14, 17-20, 33, 37, 40, 55-57, 61-65, 68-73, 78]  

Тема 8. Управління банківськими ризиками, що пов'язані з інвестиційною дія-
льністю 

Сутність інвестиційних ризиків  діяльності банку. 
Поняття зміни вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей. Поняття інфля-

ційного ризику. Вплив інфляційного ризику на норму відсотка. Теперішня вартість 
грошей. Поняття дисконту. 

Диверсифікація як спосіб зниження ступеня інвестиційного ризику. 
Управління інвестиційними ризиками у системі  проектного фінансування.  
Суть управління портфелем цінних паперів. Оцінка ризику цінних паперів. Фор-

мування портфеля цінних паперів. 

Література [1, 7-9, 15, 16, 18-19, 21, 34, 36, 39, 41-45, 51-57, 59, 61-65, 68-71, 77] 
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Тема 9. Управління функціональними банківськими ризиками  та ризиками в 
системі протидії легалізації доходів,  отриманих злочинним шляхом 

Характеристика функціональних ризиків діяльності банку.  
Сутність операційного ризику банку (технічного, умисних та помилкових дій фі-

зичних осіб, зовнішнього, внутрішнього). Зв’язок операційного ризику банку з ринко-
вим та правовим ризиками, ризиком  ліквідності. Ризики в системі протидії легалізації 
доходів,  отриманих злочинним шляхом. 

Управління іншими функціональними банківськими ризиками – стратегічним, 
юридичним, інформаційним та інформаційних технологій,  маркетинговим і репутації. 

Диверсифікація як засіб мінімізації функціональних ризиків банку. Сутність хе-
джування. Ф'ючерси та опціони як інструменти зниження ступеня ризику. Страхування 
як основний засіб зниження рівня зовнішніх ризиків. Ризики персоналу, майна,  відпо-
відальності. 

Література [1, 7-11, 14, 17-20, 26, 30, 33, 41, 47, 51-57, 61-65, 68-73, 78]  

Тема 10. Механізм регулювання банківських ризиків 
Методи регулювання банківських ризиків. 
Лімітування як метод регулювання рівня ризиків, обґрунтування та диференціація 

лімітів.  
Диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків. 
Управління резервуванням - формування та використання резервів для кредитних 

операцій та знецінення цінних паперів Гарантування та консорціумне кредитування  
Сек’юритизація банківських активів. Використання методів управління структу-

рою балансу для регулювання ризиків банку. 
Страхування банківських ризиків. Відмінності хеджування і страхування при 

компенсуванні ризиків. 
Похідні фінансові інструменти. Дельта-хеджування. Гамма-хеджування. Портфе-

льний підхід до хеджування. Методи хеджування процентного ризику банку. Методи 
хеджування валютного ризику банку. 

Література [1, 7-11, 18-20, 26, 30-34, 41-44, 51-57, 61-65, 68-71, 74-78] 

Тема 11. Контроль за банківськими ризиками 

Контроль як функція управління банківськими ризиками.  
Організаційно-економічний механізм контролю за банківськими ризиками. 
Контроль за ризиками, які не мають кількісних характеристик. 
Моніторинг банківських ризиків. Інформаційні звіти в системі моніторингу. 
Ранжирування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для вклю-

чення ризиків до підсистеми моніторингу. Механізми зворотного зв’язку. 
Контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку. 

Література [1-4, 6-10, 16-19, 21-23, 38, 41-49, 51-57, 61-65, 68-71, 74-78] 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Сутність економічного та банківського ризику. 
2. Еволюція поглядів на ризик та теорія ризику. 
3. Дія ризику під час прийняття рішень.  
4. Сутність ситуаційного підходу у діяльності банків.  
5. Поняття зовнішнього середовища банку та його ризиків.  
6. Середовище безпосереднього та опосередкованого впливу банку і їх ризики. 
7. Поняття економічної ситуації, її властивості.  
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8. Поняття невизначеності. Зв'язок невизначеності та ризику.  
9. Невизначеність та її види.  
10. Аналіз чинників невизначеності.  
11. Причини виникнення економічного ризику.  
12. Поняття об'єкта, суб'єкта та джерела ризику.  
13. Ставлення до ризику суб'єктів прийняття рішень.  
14. Ризик як об'єктивно-суб'єктивна економічна категорія.  
15. Загальні засади класифікації економічних ризиків .  
16. Типи і види економічних ризиків. 
17. Поняття динамічного (спекулятивного) і статичного ризиків.  
18. Банки в фінансовій системі перехідної економіки України. 
19. Основні засади та принципи функціонування комерційних банків.  
20. Банківський менеджмент та ризик-менеджмент. 
21. Сутність банківського ризику. 
22. Класифікація банківських ризиків, особливості виникнення і дії.  
23. Об’єктивні  і суб’єктивні  причини  ризиків банківської діяльності. 
24. Визначення ризику банківської діяльності та його функцій.  
25. Класифікація ризиків банківської діяльності.  
26. Класифікація банківських ризиків по сфері виникнення: контрагентів, опера-

ційні та позиційні. 
27. Класифікація банківських ризиків по рекомендаціям Базелівського комітету. 
28. Сутність операційного ризику банку і методи його зниження.  
29. Сутність ризику банківської ліквідності і 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 репутації і методи його зниження.  
33. Сутність ризику  неплатоспроможності і методи його зниження.  
34. Сутність кредитного ризику банку і методи його зниження. 
35. Сутність ризику кредитного портфелю і методи його зниження.  
36. Напрямки аналізу ризику банківської діяльності: види, етапи та методи.  
37. Загальні підходи до якісної оцінки ступеня ризику як до процесу ідентифіка-

ції (виявлення) ризиків. 
38. Банк як система та фактори, що впливають 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 оцінювання ризиків.  
45. Сутність методу аналізу чутливості (вразливості).  
46. Оцінка ступеня ризику в абсолютному виразі.  
47. Ризик як величина очікуваної невдачі.  
48. Оцінка ступеня ризику у відносному виразі.  
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. 
53. Загальні підходи до процесу управління ризиком у банківській діяльності. 
54. Принципи прийняття рішень в умовах ризику. 
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55. Системний підхід при управлінні банківським ризиком. Система управління 
банківським  ризиком. 

56. Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження (запобігання) 
виникнення ризику; прийняття ризику, зниження ступеня ризику. 

57. Зовнішні способи зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє страхування. 
58. Внутрішні способи зниження ризику: лімітування, диверсифікація, створення 

резервів і запасів; одержання додаткової інформації. 
59. Поняття моделі банківського ризику. Логіко-ймовірністне моделювання бан-

ківського ризику.  
60. Сутність теоретико-ігрової моделі банку.  
61. Поняття конфліктної ситуації та стратегії гравця.  
62. Економічне середовище у ролі гравця.  
63. Поняття інформаційної ситуації. Характеристики інформаційних ситуацій. 
64. Функція банківського ризику. Кількісна оцінки ризику під час прийняття гос-

подарських рішень. 
65. Прийняття рішень в умовах ризику.  
66. Критерії прийняття рішень в умовах ризику. Критерій мінімального ризику. 
67. Функція банківського ризику та приклад кількісної оцінки ризику під час 

прийняття управлінських рішень. 
68. Характеристика операційної діяльності банку.  
69. Сутність операційного ризику банку та його зв’язок з іншими ключовими ри-

зиками 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 ризики персоналу, майна,  відповідальності в банківській діяль-

ності. 
74. Сутність інвестиційних ризиків  діяльності банку. 
75. Поняття зміни вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей. 
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 па-

перів.  
81. Система банківського кредитування та її елементи і ризики. 
82. Кредитування: класифікація кредитів, основні принципи та методи банківсь-

кого 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 кре-

дитного портфелю. 
88. Оптимізація кредитного ризику шляхом структурування кредитів. 
89. Мінімізація кредитного ризику шляхом створення резервів. Вимоги націона-

льного законодавства до резервування. 
90. Страхування кредитних ризиків як перспективний напрямок мінімізації кре-
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дитного ризику банку. 
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