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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВ В 

УКРАЇНІ 
 

Особливістю діяльності банків є високий ступінь ризикованості, тому будь-яка управлінська помилка 

загрожує втратою ліквідності, платоспроможності і в кінцевому рахунку – банкрутством. Банківський 

ризик – це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на 

капітал та/або надходження банку. Ефективність управління ризиками є фундаментальною для будь-

якого суб’єкта господарювання, але особливо важливою для банку. Вдосконалення управління ризиками 

сприяє підвищенню фінансової стійкості та безпеки банку. Управління ризиками – це процес, за 

допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх 

моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями 

(видами) ризиків [2]. 

Вдосконалення управління ризиками банку – це використання сукупності методів, прийомів і заходів 

направлених на своєчасне прогнозування ризиків, визначення їхніх ймовірних розмірів і наслідків з 

метою запобігання чи мінімізації пов’язаних з ними втрат. На державному (макрорівні) вдосконалення 

управління ризиками банківської системи відбувається шляхом створення відповідної законодавчої та 

нормативної бази. На рівні банку (мікрорівні) вдосконалення управління ризиками спрямоване на 

підвищення ефективності діяльності банку і на запобігання або зниження ризику втрат. Сукупність 

взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, що беруть участь в управлінні ризиками, утворюють 

систему управління ризиками банку. Основними елементами такої системи є: суб’єкти управління, 

об’єкти управління, принципи, функції, методи, управлінські рішення (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Системи управління банківськими ризиками [1] 

 

Отже, можемо зробити висновок, що напрямки вдосконалення нагляду за вітчизняними системами 

управління операційно-технологічним ризиком банків України ми пропонуємо запроваджувати в банках 

самоаналіз за спеціально розробленими анкетами, що дозволить комплексно оцінити ефективність 

існуючої в банку системи управління та виявити суттєві недоліки в ній з тим, щоб виробити дієві 

пропозиції нагляду в напрямку поліпшення існуючої в банку системи управління операційно-

технологічним ризиком. 
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