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У монографії здійснено комплексне обґрунтування 
теоретичних і прикладних засад формування та функціонування 
інтегрованої системи управління ризиками банку, висвітлено 
результати комплексного аналізу умов та тенденцій розвитку 
стресостійкості банківської системи України, проведено оцінку стану 
й детермінантів її кризогенності. Розкрито економічний зміст і меха-
нізми застосування зовнішніх та внутрішніх методів управління 
ризиками банків. Особливу увагу приділено діагностиці ризиків 
системно важливих банків та науковому обґрунтуванню 
концептуальних засад управління ними на міжнародному і 
національному рівнях. Розкрито вплив екзогенних та ендогенних 

стрес-факторів на рівень чутливості банків до ключових ризиків – кредитного та ліквідності. 
Надано рекомендації щодо удосконалення транспарентності інформації в інтегрованій системі 
управління ризиками банку. 

Розраховано на науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців-
практиків і всіх, кого цікавлять проблеми управління ризиками банку. 
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