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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

 
В умовах фінансової кризи, погіршення макроекономічної ситуації в державі, негативних тенденцій в 

економіці загалом та банківському секторі зокрема та, відповідно, посилення конкуренції між 
банківськими установами виникає особливо гостра потреба для розвитку банку врахування чинників, які 
мають суттєвий вплив на ліквідність банку. Для фінансових установ, таких як банки, врахування ризиків є 
необхідністю для того, щоб мати можливість попереджувати настання ризикованих подій з негативними 
наслідками, які можуть призвести до виникнення непередбачених фінансових витрат, недоотримання 
доходів, прибутку у порівнянні із запланованим. 

Враховуючи актуальність даного питання, дослідженню його проблем присвячено праці багатьох 
вчених-економістів, зокрема А.М. Мороза, О.П. Заруцької, А.Б. Камінського, Л.О. Примостка, В.Т. Севрук, 
Т.Кох, Р.Мертон, С.Хьюса, К.Редхеда та ін. Через динамізм сучасних соціально-економічних, політичних 
процесів зазнають відповідних змін і умов банківські ризики, які потребують додаткового дослідження. 

Через існування великої кількості банківських ризиків виникає проблема вибору методів управління 
ними, забезпечити в кінцевому рахунку вирішення проблем з прийняття рішень про доцільність чи 
недоцільність укладення певних угод чи здійснення певних операцій та зниження їх ризиковості.  Для 
цього існують певні методи управління банківськими ризиками. 

Класифікація методів управління банківськими ризиками передбачає виявлення та ідентифікацію всіх 
груп методів та визначає склад методів у кожній з груп. 

Методи управління банківськими ризиками поділяються на такі дві групи: 
1) методи уникнення банківських ризиків; 
2) методи прийняття банківських ризиків. 
Зауважимо, що на практиці доцільно використовувати не окремі методи зниження ризику, а 

комбінацію їх, застосовуючи як зовнішні, так і внутрішні способи.  
Наведена класифікація методів управління банківськими ризиками дає загальне уявлення про 

різноманітність та різноплановість підходів до їх зниження, проте не може охопити всіх існуючих способів 
управління, оскільки банки активно працюють над розробкою нових прогресивних методів, механізмів та 
інструментів управління ризиками. 

Методи уникнення банківських ризиків є найпростішими та найдієвішими прийомами управління 
банківськими ризиками. Їх сутність полягає в ухиленні від ризикованої банківської діяльності. Методи 
уникнення можна застосовувати лише до внутрішніх банківських ризиків. Оскільки, уникаючи ризику, банк 
позбавляє себе можливості отримати не тільки поточний прибуток, а й додатковий прибуток у 
майбутньому (наприклад, через отримання ліцензій на проведення ризикованіших банківських операцій), 
застосування зазначених методів у банківській діяльності не є поширеним. 

Методи уникнення банківських ризиків: 
1. Відмова від певної банківської діяльності. Однак навіть у цьому разі можуть виникати ситуації, коли 

уникнути ризиків неможливо чи уникнення одного виду ризику може призвести до появи інших. 
2. Виконання банківської діяльності іншим (нетрадиційним) способом. Найчастіше мова йде про 

заміну старих технологічних схем (карт) продуктів та послуг банку новими. Однак зміна існуючої 
банківської діяльності потребує суттєвих внутрішніх змін, перерви в роботі й навіть зумовлює істотне 
подорожчання банківських операцій чи послуг. 

3. Зміна місця виконання банківської діяльності. 
Методи ухилення від ризиків досить активно використовуються комерційними банками, однак 

застосування цих методів можливе лише у тому разі, якщо банк має повну інформацію про ризики.  
Методи прийняття банківських ризиків поділяються на такі підгрупи: методи зниження банківських 

ризиків; методи самостійного протистояння банківським ризикам; методи передання банківських ризиків. 
Методи зниження банківських ризиків дають змогу банку знизити або ймовірність збитків, або 

величину негативних наслідків. Процес управління ризиками, як правило, має на меті не усунення ризику, 
а лише його зниження та спрямований на отримання банком відповідної винагороди за прийняття ризику. 
Винятками є деякі ризики, рівень яких не пов'язаний з рівнем та величиною винагороди банку. 
Наприклад, НБУ до таких ризиків відносить юридичний ризик, ризик репутації, стратегічний. 

Існують такі методи зниження банківських ризиків: підвищення кваліфікації персоналу; удосконалення 
технічних засобів; диверсифікація; лімітування; моніторинг та контроль. 

Методи самостійного протистояння банківським ризикам (методи поглинання/прийняття банківських 
ризиків) дають змогу банку покривати збитки у разі їх виникнення за рахунок власних коштів. 

Питання доцільності використання цього методу має дискусійний характер. Якщо втрати від 
розміщення активів можуть бути покриті банком за рахунок власного капіталу, то цей ризик можна 
виправдати. Проте може виникнути ситуація, коли поглинання банківських ризиків не буде виправданим, 
тоді виникне проблема банкрутства банківської установи. 

Банки застосовують такі методи самостійного протистояння банківським ризикам: 

 створення власних резервів (самострахування); 



 компенсація ризику за рахунок поточного прибутку (метод прямого списання). 
Варто також мати на увазі, що резервні фонди для самострахування ризиків є капіталом, що не 

приносить банку прибутку. Безперечно, банкіри намагаються зменшити розміри таких резервних фондів. 
Знайти оптимальний рівень резервних фондів для керівників банку досить складно, оскільки їм 
доводиться вибирати між бажанням знизити обсяги резервних фондів і намаганням зменшити ризик 
можливих фінансових збитків. Щорічно (щоквартально), залежно від статистики збитків у минулі періоди і 
розміру очікуваних майбутніх утрат, рівень резервних фондів у банку необхідно переглядати. 

У разі незапланованого прийняття ризику банку доводиться покривати втрати від ризику з будь-яких 
джерел, що залишилися після понесених збитків. 

Методи передання (трансферу) банківських ризиків полягають у розподілі ризиків між іншими 
учасниками ринку: банками, страховими, інвестиційними, факторинговими та лізинговими компаніями, 
іншими фінансовими організаціями. Серед причин, через які передання ризику вигідне як для сторони, що 
передає (трансфер), так і для сторони, що приймає ризик (трансфері), такі: збитки, великі для трансферу, 
можуть бути незначними для трансфері; трансфері може мати ліпші можливості і знати кращі способи для 
зниження можливих збитків, ніж трансфер; трансфері може перебувати в кращій позиції для зменшення 
збитків чи контролю за ризиком (наприклад, мати широкі можливості виходу на ф'ючерсні біржі з метою 
хеджування ризику). 

Трансфер ризику не є найбільш безпечним й ефективним способом мінімізації банківських ризиків. 
Тому рекомендується під час передавання банківських ризиків ураховувати таке: трансфері повинен 
мати значні повноваження для зменшення і контролю ризику і найкраще використовувати ці 
повноваження; трансфері повинен мати можливість швидко виконати всі взяті на себе зобов'язання; 
розподіл ризиків між трансфером і трансфері має бути чітко визначеним і недвозначним; ризик має 
передаватися за ціною, однаково привабливою для обох учасників; рішення про трансфер повинне 
прийматися на основі критерію ефективності (як недорогий чи більш прибутковий метод) порівняно з 
аналогічними за надійністю методами мінімізації банківських ризиків. 

Існують такі методи передання банківських ризиків: страхування; хеджування; продаж активів та 
сек'юритизація; консорціумні та паралельні кредити; договори гарантії та поруки; факторинг та лізинг. 

Отже, управління банківськими ризиками дозволяє мінімізувати вплив негативних наслідків на 
діяльність банку, покращити ефективність їх функціонування, примножити дохід та приріст капіталу. 
Впровадження в щоденну банківську практику конкретних методик та моделей регулювання банківських 
ризиків, удосконалення інструментів зниження цих ризиків дасть можливість не тільки підвищити 
надійність функціонування і прибутковість українських банків, але й покращити найважливіші показники 
діяльності банківської системи загалом. 

 


