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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються проблеми й напрями подальшого 

вдосконалення функціонування банківської системи, зокрема 
процесу управління ризиками кредитних операцій комерційно-
го банку. Визначено засоби менеджменту фінансових ризиків. 
Обґрунтовані основні принципи концепції управління ризиками 
в банку.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы и направления даль-

нейшего совершенствования функционирования банковской 
системы, в частности процесса управления рисками кредит-
ных операций коммерческого банка. Определены средства 
менеджмента финансовых рисков. Обоснованы основные 
принципы концепции управления рисками в банке.

Ключевые слова: банковская система, процесс управле-
ния, банковские риски, категории риска, механизм принятия 
решений.

ANNOTATION
The study examines the issues and areas for further 

improvement of the functioning of the banking system, in particular 
the risk management process of credit operations of commercial 
banks. Determined by means of the management of financial risks. 
Justified by the basic principles of the concept of risk management 
in the bank.

Keywords: banking system, process control, banking risks, 
risk category, decisionmaking mechanism.

Постановка проблеми.. Україна на шля-
ху ринкових перетворень визначила свій роз-
виток у руслі загальносвітових тенденцій, а 
саме: перехід до принципово нових економіч-
них відносин закономірно зумовив необхідність 
постановки й вирішення нових завдань для 
українських комерційних банків, пов’язаних 
зі значним збільшенням концентрації ризиків 
у їх діяльності. Серед усієї сукупності банків-
ських ризиків центральне місце посідає питан-
ня управління ризиками, які виникають у про-
цесі реалізації фінансово-кредитних відносин і 
за несприятливого результату завдають банку 
серйозних фінансових втрат.

Оскільки комерційні банки й уся банків-
ська система загалом покликані уособлювати 
надійність і безпеку, очевидна необхідність 
розроблення й упровадження прийнятних і пе-
ревірених методів формалізації та оцінюван-
ня ризиків, виявлення значимих критеріїв, а 
також розроблення й упровадження процесу 
управління банківськими ризиками, що базу-

ється на отриманих даних і зумовлює ефектив-
ний результат діяльності банківської установи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження проблем подальшого вдосконалення 
функціонування банківської системи, зокрема 
процесу управління банківськими ризиками, 
привертає увагу як зарубіжних, так і вітчизня-
них науковців і практиків. Теоретичні та мето-
дичні аспекти процесу управління банківськи-
ми ризиками відображені в роботах провідних 
вітчизняних учених із банківської справи, тео-
рії кредиту, банківського менеджменту, аналі-
зу кредитного ризику, теорії економічного ри-
зику: І.Т. Балабанова, Т. Бартона, В.І. Грушка, 
О.М. Дзюблюка, Т.Дж. Долана, О.В. Васюрен-
ка, С.Н. Кабушкіна, Г.Г. Коробової, О.І. Лав-
рушина, О.А. Лобанова, Ю.С. Маслєченкова, 
А.М. Мороза, Г.С. Панової, А.А. Пересада, 
Л.О. Примостки, Т.О. Раєвської, М.І. Савлука, 
В.Т. Севрука, Н.Е. Соколінської, М.Ф. Пухов-
кіна, Н.П. Шульга й ін. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Вивчення присвячених цій 
проблемі робіт, концепцій, методичних під-
ходів і практичних розробок дало змогу зро-
бити висновок про те, що питання пошуку й 
формування концептуальних підходів до ви-
рішення завдання процесу управління банків-
ськими ризиками недостатньо розроблені як у 
науковому, так і в організаційно-методичному 
аспектах. Окремі питання, пов’язані з удоско-
наленням функціонування банківської системи, 
зокрема процесу управління банківськими ри-
зиками, ретельно розглядаються лише в зару-
біжній літературі. У вітчизняних публікаціях 
найчастіше зазначається лише існування й го-
стра необхідність невідкладного вирішення цієї 
проблеми, але реальних варіантів її розв’язання 
практично не пропонується.

Мета статті. Актуальність досліджуваних 
питань, їх значення як для розвитку банків-
ської системи, так і для зростання економіки 
України, недостатня опрацьованість у теоре-
тичному, методичному й організаційному пла-
ні, недосконалість інструментарію визначення, 
оцінювання та управління банківськими ризи-
ками зумовили цілі статі. Метою дослідження 
є наукове обґрунтування й поглиблення мето-
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дичних підходів і рекомендацій щодо визначен-
ня загального підходу до концепції та процесу 
управління банківськими ризиками. 

Виклад основного матеріалу. Головним за-
вданням у напрямі налагодження ефективної 
діяльності функції контролю й управління ри-
зиками є забезпечення виконання поточних ці-
лей і бізнес-планів банку з метою досягнення 
стратегічних цілей, запровадження відповідної 
політики, застосування методів, засобів керу-
вання й контролю за ризиками, які генерують-
ся зовнішнім середовищем, структурою активів 
і пасивів та бізнес-процесами банку.

Ризик і дохід становлять дві взаємопов’язані 
й зумовлені фінансові категорії. Існує монотонна 
залежність між цими категоріями: можливість 
отримання високого рівня доходу пов’язана з 
більш високим рівнем ризику, а тому на рівень 
і розмір ризику можна впливати за допомогою 
прийомів фінансового менеджменту та особливої 
стратегії управління банківськими ризиками [1].

У сукупності стратегія і прийоми утворюють 
механізм управління ризиком, який прийнято 
називати ризик-менеджментом. Ризик-менедж-
мент включає в себе стратегію й тактику управ-
ління. Під стратегією управління розуміють 
напрям і спосіб використання засобів для досяг-
нення поставлених цілей [4]. А тактика управ-
ління – це конкретні методи та прийоми для 
досягнення поставлених цілей у певних умовах 
функціонування об’єкта управління. У банків-
ській концепції управління ризиками повинні 
зазначатися політики з указаних ризиків і бути 
визначені принципи взаємодії профільних ко-
мітетів у процесі управління ризиками.

Успішна діяльність фінансово-кредитної 
установи загалом значною мірою залежить 
від обраної концепції й ефективності процесу 
управління ризиками. Поняття «ефективність» 
передбачає розробку особливих механізмів при-
йняття рішень, що повинні давати змогу оціню-
вати, які ризики й у якому обсязі може прийня-

ти на себе банк, визначати, 
чи виправдовує очікувана 
дохідність відповідний ри-
зик. На основі цього мають 
бути розроблені заходи, що 
надають можливість об-
межувати вплив фактора 
ризику на діяльність комер-
ційного банку. Це завдан-
ня може бути реалізоване 
шляхом розроблення сис-
теми управління ризиками, 
яка повинна дати змогу ке-
рівництву банка виявляти, 
локалізувати, вимірювати 
та контролювати той чи 
інший вид ризику й тим 
самим обмежувати його 
вплив [2, с. 19]. Загальні та 
специфічні підходи, методи 
й методики менеджменту 
фінансових ризиків подані 
на рисунку 1.

У загальному вигля-
ді система управління 
ризиками складається з 
двох обов’язкових частин: 
об’єкта управління (бан-
ківська установа), де від-
бувається процес (ризик у 
нашому випадку), яким по-
трібно управляти; підсис-
теми управління (суб’єкт 
управління), що виконує 
функції вимірювання відхи-
лень регульованої величини 
(ризик) від бажаних значень 
і здійснює управлінські дії 
шляхом різноманітних спо-
собів і прийомів із метою 
відновлення заданого стану 
об’єкта управління.

Засоби управління фінансовими ризиками банківської установи

Підходи, методи й
техніка менеджменту

Фінансові й
організаційні

Категорія ризику

Аналіз, контроль,
моніторинг, уста-

новлення лімітів, внут-
рішній аудит, управ-

лінська звітність та ІТ 
системи

Усі категорії 
фінансових 

ризиків

Ліміти, центри звітності, 
управління звітністю, 
положення, стандарти, 
інструкції, регламенти 

Управління кредитним 
портфелем, авторизація, 

диверсифікація, 
хеджування, забезпе-
чення, рейтингування, 

ціноутворення, участь у 
капіталі

Кредитний ризик Резерви на випадок 
втрат за кредитними 
операціями, кредитні 

рейтинги

Ціновий ризик Управління активами й
пасивами, управління 

розривами, хеджування, 
ціноутворення 

Валютний ризик Управління валютною 
позицією, 

диверсифікація, 
хеджування

Управління активами й
пасивами, GAP-

менеджмент, управління 
рухом коштів, управ-

ління фондами, активне 
управління портфелем, 

конверсія фондів, 
антикризовий меседж-

мент на випадок систем-
ної кризи ліквідації

Ризик ліквідності Первинні та вторинні 
резерви, інструменти 

грошового ринку 

Процентні ф’ючерси, 
опціони, свопи 

Валютні ф’ючерси, 
опціони, свопи, інстру-
менти грошового ринку

Рис. 1. Засоби управління фінансовими ризиками банківської установи
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Під процесом управління зазвичай розумі-
ють зміну стану об’єкта в часі. Стан об’єкта 
може змінюватись, з одного боку, під впливом 
зовнішніх (збуджуючих) факторів, а з іншо-
го – під дією відповідних управлінських дій. 
Зміну стану об’єкта за законом, що задається 
людиною (менеджментом), і називають власне 
управлінням. При цьому для ефективного про-
цесу управління повинна виконуватись умова 
наявності інформації про об’єкт управління й 
умова керованості цим об’єктом [5, с. 93].

Концепція управління ризиками в банку 
має бути побудована на ґрунті таких основних 
принципів:

1. Створення відповідного внутрішньокорпо-
ративного середовища, сприятливого для ефек-
тивного управління ризиками: правління бан-
ку мусить періодично переглядати концепції 
та політику з управління ризиками, що мають 
відображати толерантність банку до ризику й 
рівня прибутковості, яку банк очікує отримати, 
приймаючи на себе відповідні ризики; керівни-
цтво банку має відповідати за впровадження 
концепції та політики з управління ризиками, 
прийнятих Правлінням банку. Профільні комі-
тети банку в межах делегованих повноважень 
мають приймати рішення й відповідати за за-
гальне управління ризиками, а також розгля-
дати, затверджувати та здійснювати контроль 
за впровадженням методик і процедур щодо ви-
явлення, оцінювання, моніторингу й контролю 
за ризиками. Зазначені методики та процеду-
ри повинні стосуватися як ризиків, пов’язаних 
з усією діяльністю банку, так і пов’язаних зі 
всією діяльністю банку й окремими операціями 
або напрямами діяльності.

Банк має виявити та управляти ризиками, 
притаманними всім продуктам і видам діяль-
ності. Перш ніж упроваджувати новий продукт 
або розпочинати новий вид діяльності необхід-
но розробити й затвердити рішенням Правлін-
ня (або його відповідного профільного комітету) 
адекватні процедури ризик-менеджменту і вну-
трішнього контролю.

2. Діяльність із суворим дотриманням при-
йнятних політик з управління ризиками, а та-
кож відповідних методик і процедур: проведен-
ня будь-якої операції банку має узгоджуватися 
з наявними політиками з управління ризика-
ми й відповідати встановленим лімітам та об-
меженням; банку необхідно розробити й упро-
вадити чітко встановлені процедури виконання 
всіх банківських операцій; усі основні операції 
банку мають виконуватися на загальних під-
ставах. Операції з пов’язаними особами потре-
бують особливого узгодження, повсякденного 
режиму моніторингу та контролю.

3. Наявність відповідних систем адміні-
стрування банківських операцій, оцінювання 
й моніторингу: банку необхідно розробити та 
впровадити систему поточного адміністрування 
своїх операцій, пов’язаних із певним ризиком; 
у банку повинні бути впроваджені інформацій-

ні системи й аналітичні засоби, що дають змогу 
адекватно оцінювати впливи різних видів ризи-
ків на діяльність банку; під час оцінювання ри-
зиків банк має враховувати потенційні майбут-
ні зміни економічного середовища, крім того, 
необхідно застосовувати метод аналізу сценарі-
їв і стрес-тестувань; банку необхідно розробити 
та впровадити систему постійного моніторингу 
операцій, пов’язаних із певним ризиком, у тому 
числі складу та якості кредитно-інвестиційного 
портфеля, а також адекватності резервів, що 
формуються під відповідні ризики.

4. Забезпечення адекватного внутрішнього 
контролю за ризиками: банк має вдосконалити 
систему незалежного (від фронт-офісу) поточно-
го оцінювання дотримання наявних політик з 
управління ризиками, результати таких обсте-
жень необхідно доводити безпосередньо до відо-
ма Правління; банку необхідно впровадити сис-
тему внутрішнього контролю для забезпечення 
дотримання встановлених лімітів з метою обме-
ження рівня ризиків відповідно до пруденцій-
них стандартів і внутрішніх положень, політик 
і процедур; система внутрішнього контролю 
має забезпечувати своєчасне інформування ме-
неджменту відповідного рівня про будь-які від-
хилення від прийнятих політик та лімітів для 
вжиття необхідних заходів; банк повинен роз-
робити та впровадити систему раннього спові-
щення про потенційні проблеми внаслідок ре-
алізації певного ризику для завчасного вжиття 
відповідних заходів.

Також у концепції управління ризиками 
необхідно обов’язково визначити модель, яку 
банк використовуватиме: централізовану; де-
централізовану; змішану.

Для банків, у яких кількість філій колива-
ється до 50, бажано використовувати централі-
зовану модель управління ризиками [6, с. 48]. 
Банкам, у яких кількість філій коливається від 
50 до 100, необхідно визначатись між централі-
зованою та змішаною моделями управління ри-
зиками залежно від географії філій і наявності 
IT-підтримки ризик-менеджменту. Банкам, у 
яких кількість філій перевищує 100, бажано 
використовувати змішану модель управління 
ризиками.

Процес управління ризиками передбачає до-
тримання таких основних принципів: зваже-
ності, участі, безперервності, обережності.

Принцип участі полягає в обов’язковому за-
лученні в процес управління ризиками керів-
ників департаментів, підрозділів, спеціалістів, 
а також фінансових служб.

Принцип безперервності полягає в тому, що 
процес управління ризиками здійснюється по-
етапно (попереднє оцінювання, моніторинг, 
контроль) і не повинен перериватися, тому що 
постійно змінюється стан банку та його клієн-
тів і контрагентів, відбуваються цінові зміни 
на фінансових і товарних ринках. У зв’язку 
з цим має постійно відбуватись процес оціню-
вання та моніторингу рівня можливих ризиків, 
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пов’язаних із вищезгаданими й іншими обста-
винами, і їх впливу на очікувані результати ді-
яльності банку. 

Принцип обмеженості зумовлений тією об-
ставиною, що оцінювання ризиків проводиться 
в умовах невизначеності й динамічності фінан-
сових ринків, а також прийняття під час оці-
нювання ризиків певних допущень, пов’язаних 
з імовірнісним характером ризику. Кожна про-
ведена банком операція несе в собі ризик і по-
винна бути супроводжена проведенням операції 
(проведення операцій з деривативами, форму-
вання резервів, контругоди тощо).

У своїй діяльності банки можуть викорис-
товувати тактику уникнення ризику, відмов-
ляючись від проведення певних фінансових 
операцій, освоєння нових ринків, упроваджен-
ня нових послуг і продуктів та інших дій, які 
супроводжуються підвищеним ризиком. Але 
в банківській практиці, на відміну від інших 
видів бізнесу, такий підхід не завжди при-
йнятний. Зауважимо, що в кризовий період, 
більшість банківських операцій визначається 
насамперед потребами клієнтів, без яких банк 
існувати не зможе. Тому в процесі управління 
ризиками банк має якнайширше застосовувати 
методи їх мінімізації, удосконалювати відомі й 
шукати нові підходи до вирішення проблем ри-
зиковості діяльності. 

Висновки. Для забезпечення ефективності 
системи внутрішнього контролю та управління 
ризиками банк повинен мати адекватну органі-
заційну структуру. На сучасному етапі найбільш 
ефективним організаційним рішенням вважа-
ється створення системи профільних комітетів, 
які діють під егідою правління (ради директо-

рів) банку, і відповідних самостійних підрозділів 
контролю за ризиками. Отже, у своїй діяльності 
банки повинні намагатися вдосконалювати кон-
цепцію управління, яка забезпечувала б надій-
ний процес виявлення, оцінювання, контролю й 
моніторингу всіх видів ризику та повинна вра-
ховувати взаємний вплив різних категорій ри-
зиків, а також вирішувати проблему конфлікту 
цілей підвищення ефективності, отримання до-
ходу й мінімізації ризиків.
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