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Аналіз сучасного стану управління ризиками діяльності українських банків
Сучасний розвиток банківського сектору пов’язаний зі значними ризиками, які, враховуючи процеси глобалізації,
політичні та економічні проблеми в Україні та світі, розвиток технологічних та інформаційних систем, схильні
до перетворення, таким чином, дуже складно виявити їх та вжити превентивних заходів щодо їх згладжування.
Враховуючи вищесказане, необхідно оцінити сучасний стан управління ризиками діяльності українських банків
та його вплив на розвиток банківської системи. З цією метою автори проаналізували діяльність українських
банків за період з 2017 по 2018 рр. на основі офіційних статистичних даних Національного банку України та
аналізу економічних стандартів банківської діяльності; дослідили сучасний стан управління ризиками діяльності
українських банків. Автори наголошують на необхідності організації ефективної системи управління ризиками
діяльності державних банків, що є передумовою управління безпекою банків. В ході дослідження автори виявили
значне зменшення частки кредитів у сукупних активах українських банків та низьку якість активів українських
банків за період з 2017 по 2018 рр. Це зумовлене значною кількістю прострочених кредитів, у період дослідження,
кількість прострочених кредитів у 2016 році збільшилася у 36 разів в порівнянні з 2008 роком. Автори вказують
на необхідність удосконалення оцінки ризиків діяльності банків, а саме рекомендують використовувати методи
описової статистики для оцінки ризиків та їх визначення на усіх рівнях банківської діяльності.
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Анализ современного состояния управления рисками деятельности украинских
банков
Современное развитие банковского сектора связано со значительными рисками, которые, учитывая процессы
глобализации, политические и экономические проблемы в Украине и мире, развитие технологических и
информационных систем, склонны к преобразованию, таким образом, очень сложно выявить их и принять
превентивные меры касательно их сглаживания. Учитывая вышесказанное, необходимо оценить современное
состояние управления рисками деятельности украинских банков и его влияние на развитие банковской системы.
С этой целью авторы проанализировали деятельность украинских банков за период с 2017 по 2018 гг. на основе
официальных статистических данных Национального банка Украины и анализа экономических стандартов
банковской деятельности; исследовали современное состояние управления рисками деятельности украинских
банков. Авторы подчеркивают необходимость организации эффективной системы управления рисками
деятельности государственных банков, являющейся предпосылкой управления безопасностью банков. В ходе
исследования авторы выявили значительное уменьшение доли кредитов в совокупных активах украинских
банков и низкое качество активов украинских банков за период с 2017 по 2018 гг. Это обусловлено значительным
количеством просроченных кредитов, в период исследования, количество просроченных кредитов в 2016 году
увеличилось в 36 раз по сравнению с 2008 годом. Авторы указывают на необходимость усовершенствования
оценки рисков деятельности банков, а именно рекомендуют использовать методы описательной статистики для
оценки рисков и их определения на всех уровнях банковской деятельности.
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