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ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

 

Висвітлюються теоретичні засади впливу факторів ризику на діяльність установ ба-
нківського сектору України. Досліджується співвідношення категорій «загроза» і «ризик». 
Розглядаються питання управління ризиками банківської діяльності. 

 

Освещаются теоретические основы влияния факторов риска на деятельность учреж-
дений банковского сектора Украины. Исследуется соотношение категорий «угроза» и 
«риск». Рассматриваются вопросы управления рисками банковской деятельности. 

 

Theoretical basis of risk factors which influence on the institutions of banking sector of 
Ukraine are highlighted. Correlation of "threat" and "risk" categories are investigated. Issues of 
banking risks management are treated. 

 

Ключові слова: ризик, загроза, банківський сектор, моральний ризик, управління ри-
зиками. 

 

Сучасним економічним подіям вітчизняної економіки властивий 
високий ступінь динамізму й непередбачуваності, стрімке ускладнення 
соціальних і технологічних процесів. Коливання цін на продукцію, не-
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вигідне співвідношення валютних курсів, непередбачуваний розвиток 
політичних подій, а також інші явища, які характеризуються багатоварі-
антністю свого розвитку, – усе це підтверджує об'єктивність існування в 
ринковій економіці такого економічного явища як «економічний ризик». 
Щодня ми зазнаємо впливу від політичних, економічних, фінансових, 
геополітичних, техногенних ризиків. Безперечним фактом є і наростання 
результатів їхнього впливу на функціонування вітчизняного банківсько-
го сектору економіки. 

Запобігти повністю чи усунути ризиковий характер функціонуван-
ня банківських установ неможливо. У силу неможливості повного запо-
бігання впливу економічних ризиків на результати діяльності установ 
банківського сектору надзвичайно актуальними і важливими залиша-
ються питання мінімізації їх негативного впливу на діяльність банків і 
розробки політики управління даним економічним явищем. 

Проблемам визначення сутності, класифікації, управління ризи-
ками в тому числі банківських установ, присвячено достатньо велика 
кількість робіт вітчизняних та зарубіжних економістів і фахівців в га-
лузі менеджменту. Серед них можна виділити праці: Альгіна А.П., Ба-
лабанова І.Т., Болгар Т.М., Бочарнікова В.П., Вітлінського В.В., Гра-
бового П.Г., Гранатурова В.М., Лапусти М.Г., Нейенбурга В.Е., Райз-
берга Б.А., Хохлова М.В., Шумпетера Й. та ін. [1-9,12,13;16-18,20, 
23,24,26,27]. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей формування фак-
торів ризику банківської сфери, а також пошук шляхів оптимального 
управління банківськими ризиками. 

Діяльність установ банківського сектору невід’ємно супроводжу-
ють ризики. Виступаючи основою фінансово-кредитної системи країни, 
банки найбільш чутливо реагують на зміни соціально-економічних, по-
літичних та інших факторів. Нестабільність світової фінансової системи, 
не прогнозована тенденція обсягу операцій на світових фінансових рин-
ках, економічні реформи усередині країни, часті зміни правового поля, – 
призводять до постійного зростання ризикового характеру банківської 
діяльності. Для установ банків питання повного уникнення ризику не-
можливе, а от завдання раціонального управління банківськими ризика-
ми та мінімізації їх негативного впливу – на сьогодні є найбільш актуа-
льним. 

Важливим кроком на шляху побудови політики врахування, опти-
мізації та управління банківськими ризиками є ґрунтовне визначення 
цієї категорії. Трактування категорії «ризик», які зустрічаються в еконо-
мічній літературі, умовно можна поєднати у чотири групи (рисунок). 
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Підходи до визначення категорії «ризик» 
 

Автори численних праць з питань ризикології або питань функціо-
нування банківських установ часто ототожнюють термін «ризик» з по-
няттям «загроза». До визначення цієї категорії науковці пропонують 
численні підходи, а саме: 

 – загроза – це нереалізована, але реально існуюча (з певною віро-
гідністю) можливість нанесення банку будь-якого збитку [10]; 

 – загроза – потенційно можливі або реальні дії зловмисників чи 
конкурентів, здатних завдати банку матеріальної або моральної шкоди, 
що виявляються як сукупність факторів і умов, які створюють небезпеку 
для нормального функціонування банку відповідно до його завдань та 
інтересів [15]; 

– загроза – це будь-який конфлікт цілей із зовнішнім середовищем 
або внутрішньою структурою та алгоритмами функціонування [14]; 

– загроза – це сукупність умов, процесів, факторів, що перешко-
джають реалізації економічних інтересів суб'єктів господарської діяль-
ності чи створюють небезпеку для них [19]; 
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– загроза – це ознака безпосередньої небезпеки нанесення збитку 
неточно визначеного змісту або тяжкості, можливості попередження 
якої точно не встановлені [21].  

Прийнято виокремлювати численні види загроз, що здійснюють 
свій вплив на банківські установи [11, 15, 21, 25]: 

1) залежно від об’єкта посягань: 
1.1 економічні загрози (корупція, шахрайство, недобросовісна кон-

куренція, використання недосконалих технологій); 
1.2 фізичні загрози (крадіжки, пограбування, руйнування, виведен-

ня з ладу, неефективна експлуатація); 
1.3 інтелектуальні загрози (розголошення та неправомірне викорис-

тання інформації банку і його інтелектуальної власності; соціальні кон-
флікти в/та навколо банку; психологічні та ідеологічні диверсії). 

2) залежно від суб’єктів загроз: 
2.1 зовнішні загрози (від кримінальних елементів; конкурентів; 

партнерів і клієнтів; іноземних суб’єктів господарювання та окремих 
осіб, юридичних і фізичних осіб, які займаються промисловим шпигунс-
твом; окремих посадових осіб державних органів, які зловживають своїм 
становищем; засобів масової інформації; колишніх працівників банку); 

2.2 внутрішні загрози (від працівників банку і банківських техноло-
гій). 

3) за джерелом: 
3.1 зовнішні (недосконалість нормативно-правової бази, високий 

рівень інфляції, недовіра до банківської системи, мінливість 
обов’язкових нормативів, урядові та економічні кризи, недобросовісна 
конкуренція на ринку); 

3.2 внутрішні (некваліфіковане керівництво, недостатній рівень ка-
піталізації банку, недотримання економічних нормативів НБУ, низька 
кваліфікація персоналу, недосконалість організації основних банківсь-
ких операцій). 

4) за ймовірністю реалізації: 
4.1 реальні; 
4.2 потенціальні. 
5) за формами прояву: 
5.1 кількісні загрози (пов’язані з недосягненням або погіршенням 

показників діяльності банку порівняно з встановленими нормативами); 
5.2 якісні загрози (пов’язані з якісними змінами у розвитку банку, 

зокрема банкрутство, корпоративні конфлікти, обвал ринку, заморожу-
вання кореспондентських рахунків). 

Цікавою і такою, що заслуговує уваги, є підхід Т.М. Болгар, а саме 
виокремлення так званих моральних ризиків, які здійснюють істотний 
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вплив на діяльність установ банків. Під моральними ризиками розумі-
ється «…дії економічних агентів з максимізації їх власної вигоди на 
шкоду іншим суб’єктам економіки унаслідок нерівності інформації та 
розходження інтересів, що проявляються в зміні поведінки однієї із сто-
рін контракту» [6]. Факторами, що спричиняють моральні ризики, ви-
ступають: зовнішні (ризики, пов’язані з діяльністю наглядових органів; 
залежність банку від ключових клієнтів; наявність фонду гарантування 
вкладів населення) та внутрішні (необачлива діяльність менеджменту; 
необ’єктивність внутрішнього аудиту та контролю; наявність гарантова-
ного доступу до фінансових ресурсів) [6].  

Наведені види загроз фінансовій безпеці практично повністю по-
вторює існуючу класифікацію ризиків підприємницької діяльності, а 
отже, «…це, ще раз говорить на користь того, що загроза – це варіант 
(або стадія) розвитку ризику» [11]. Автори повністю підтримують точку 
зору [11] щодо взаємозв’язку цих категорій: 

• загроза – це такий розвиток подій, дія (бездіяльність), в результаті 
яких з'являється можливість або підвищується ймовірність порушення 
нормального функціонування підприємства й недосягнення ним своїх 
цілей, зокрема нанесення підприємству будь-якого виду збитку; 

• підприємницький ризик – економічна категорія, що виражається кі-
лькісно (і якісно) в невизначеності результату підприємницької діяльно-
сті й відображає ступінь неуспіху (або успіху) діяльності підприємця 
(фірми) у порівнянні із заданими результатами [20]; 

• ризик – це ведення діяльності в умовах невизначеності або ж взага-
лі сама невизначеність умов і результатів діяльності, а загроза – це вже 
цілком певний негативний розвиток подій. Отже, загроза – це ризик або 
заздалегідь відомий сценарій несприятливого розвитку подій, що почав 
реалізовуватися за небажаним варіантом, і який відповідно виходить за 
рамки поняття нормальної невизначеності умов господарської діяльнос-
ті. 

Існування ризикових факторів обумовлює необхідність  раціона-
льного управління ними, ґрунтовно та адекватно оцінювати структуру 
й міру ризику, намагаючись знизити ступінь ризику до допустимого 
[9]. 

Важливим аспектом банківського менеджменту виступає пошук, в 
межах конкретної фінансово-господарської ситуації, оптимального спів-
відношення між прибутком, ризиком і ліквідністю.  

На думку автора в розкритті змісту управління банківськими ризи-
ками необхідне використання системного підходу, що припускає аналіз 
взаємозв'язку внутрішніх і зовнішніх умов функціонування банку, а та-
кож аналіз конкретної існуючої ситуації його діяльності. В основі фор-
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мування системи управління ризиками підприємства слід застосовувати 
також ситуаційний аналіз, задачею якого є визначення ситуації, у якій 
знаходиться банківська установа, тобто визначення місця, займаного їм 
у загальному економічному просторі, основних факторів, що впливають 
на його діяльність, а також загальних характеристик банку в цілому. 
Якщо системний підхід, розвитком якого є ситуаційний підхід, установ-
лює взаємодію частин системи, то ситуаційний підхід дозволяє забезпе-
чити професійний підхід до управління конкретними банківськими ри-
зиками. Системний підхід потребує розгляду об'єкту не тільки з ураху-
ванням особливостей, а й сучасного стану його розвитку.  

Ринкові умови диктують українським банкам необхідність ефекти-
вного управління економічними ризиками. Застосування системного 
підходу щодо виявлення причин ризиків, що виникають у зовнішньому 
та внутрішньому середовищі банку, а також вибору оптимальних мето-
дів оцінки та впливу на ризикові ситуації дозволять створити в банку 
ефективну систему ризик-менеджменту. Розробка найбільш оптималь-
них заходів політики управління ризиками діяльності несе в собі потен-
ціал зниження незапланованих фінансових втрат і витрат, зміцнення 
економічного потенціалу і зростання конкурентоздатності вітчизняних 
банківських установ. 
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