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QUANTIFICATION OF INVESTMENT RISKS AT BANK ESTABLISHMENTS

АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто концептуальні засади дослідження 

квантифікації ризиків інвестиційної діяльності банківських 
установ в умовах фінансової невизначеності. Для підвищен-
ня конкурентоспроможності національного фінансового ринку 
запропоновано практичні напрями попередження ризиків при 
прийнятті як поточних, так і довгострокових рішень банками. 
Визначено, що державним регуляторам банківських установ 
варто перейти до більш практичної моделі інтегрованого на-
гляду, що враховує міжнародні стандарти нагляду, якісні дані 
й індикатори ризику.

Ключові слова: ризик, інвестиційна діяльність, банк, на-
гляд, фінансові технології, фінансова невизначеність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены концептуальные основы исследо-

вания квантификации рисков инвестиционной деятельности 
банковских учреждений в условиях финансовой неопределен-
ности. Для повышения конкурентоспособности национального 
финансового рынка предложены практические направления 
предупреждения рисков при принятии как текущих, так и долго-
срочных решений банками. Определено, что государственным 
регуляторам банковских учреждений следует перейти к более 
практической модели интегрированного надзора, которая учи-
тывает международные стандарты надзора, качественные 
данные и индикаторы риска.

Ключевые слова: риск, инвестиционная деятельность, 
банк, надзор, финансовая технология, финансовая неопреде-
ленность.

ANNOTATION
The conceptual essentials of quantification of investment risks 

at bank establishments were investigated under conditions of fi-
nancial uncertainty. The author suggested the practical measures 
to avoid risks during both current and long-term decision making to 
improve the competitiveness of national financial market. The gov-
ernmental regulators of bank establishments should accept more 
practical models of integrated survey that takes into consideration 
international standards of survey proved data and risk indicators. 

Keywords: risk, investment activity, bank, survey, financial 
technologies, financial uncertainty.

Постановка проблеми. Геополітичні ризики 
стали більш значимими. В умовах посткризо-
вої взаємозалежної світової економіки особли-
вої уваги заслуговує підтримка стійкого еко-

номічного розвитку та банківської системи. 
Стабілізація світової економіки супроводжуєть-
ся нестійким підйомом з більш повільним, ніж 
очікувалося, зростанням і можливим ризиком 
погіршення ситуації. В 11 з 21 банківських сис-
тем у країнах з ринком, що формується, біль-
ше половини портфелів банківських кредитів 
складається з позик компаній, що піддає банки 
під небезпеку, пов’язану зі слабким фінансовим 
станом підприємств, особливо в Нігерії, Перу, 
Туреччині й Україні [1].

Для країн з розвинутою економікою і для 
країн з ринком, що формується, основне завдан-
ня полягає в тому, щоб не лише дотримуватися, 
за висловом МВФ, «повторення загальної ман-
три «структурні реформи», а й визначити, які 
реформи є найбільш необхідними та політично 
досяжними. Країнам з ринком, що формуєть-
ся, варто здійснювати заходи для пом’якшення 
несприятливих глобальних впливів та захисту 
стабільності своїх фінансових систем за раху-
нок посиленого нагляду за уразливими сектора-
ми та управління ризиками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній літературі ризикам приділяється 
особлива увага. Це зумовлено тим, що в бан-
ківській діяльності ризикам приділяється про-
відна роль при формуванні портфеля активів. 
Теоретико-методичне обґрунтування сутності і 
особливостей ризиків інвестиційної діяльності 
банків здійснили такі відомі вітчизняні і зару-
біжні вчені-економісти, як: А. Єпіфанов, Т. Ва-
сильєва (теоретико-методологічна концептуалі-
зація управління ризиками банків) [2, с. 31]; 
О. Крихкий, М. Ул’янова (визначення багато-
мірного фінансового ризику портфеля акцій) 
[3, с. 13–15]; О. Ляхова, Т. Шокало (формування 
інвестиційного портфеля банків) [4, с. 59–60]; 
Л. Манчіні, Ф. Трояні (прогнозування ризиків) 

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ



624

Випуск 7. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

[5, с. 283–288]; Ю. Негомедзянов, Г. Негоме-
дзянов (оцінка ризиків по реальній волатиль-
ності) [6, с. 23–24]; А. Травкін (конструкції з 
парних копул при формуванні портфеля акцій) 
[7, с. 115–118].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Віддаючи належне науковим 
доробкам зазначених учених, слід сформулюва-
ти теоретико-методологічні засади дослідження 
ризиків в умовах незбалансованості стратегічних 
орієнтирів банків. Традиційно ризик інвестицій-
ної діяльності розглядається як один з основних 
банківських ризиків, або як важливий ризик 
при формуванні банківського портфеля.

Мета статті полягає у науковому обґрунту-
ванні теоретичних і організаційно-прикладних 
підходів до управління ризиками інвестиційної 
діяльності банків в умовах фінансової нестабіль-
ності і невизначеності фінансових операціях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ризик характеризує ситуації, коли настання 
деяких подій є досить ймовірним та може бути 
оцінено кількісно, проте невизначеність ситуа-
цій припускає неможливість здійснення оцінки 
ймовірності настання таких подій. Геополітич-
ний ризик – це ймовірність змін поточних або 
майбутніх політичних, економічних, соціаль-
них, демографічних та інших умов у різних 
країнах, що впливають на спроможність дер-
жави і приватних позичальників відповідати 
за своїми зобов’язаннями. Геополітичні ризики 
також впливають на фінансову стійкість бан-
ківських установ та їх спроможність здійсню-
вати банківську діяльність. Ризик (з точки зору 
банку) – це потенційна можливість недоотри-
мання доходів або зменшення ринкової вартості 
капіталу банку внаслідок несприятливого впли-
ву зовнішніх або внутрішніх факторів.

У ринковій економіці процес відтворення 
національного продукту має особливість: через 
певні проміжки часу його нормальний хід пере-
ривається кризою (від грец. krіsіs – поворотний 
пункт, результат), що означає важкий перехід-
ний період. Періодичні кризи повторюються 
регулярно через певні проміжки часу. В XІ ст. 
і в першій половині ХХ ст. кризи періодично 
повторювалися приблизно через 10–12 років. 
Проте ці кризи не дають початку повного діло-
вого циклу та перериваються на якомусь етапі і 
є менш глибокими. Водночас нерегулярні кри-
зи мають особливі причини виникнення.

При фінансовій кризі в суспільстві порушу-
ються кредитні зв’язки, спостерігається волан-
тильність на ринку цінних паперів, падають 
курси акцій. Більшість підприємців потребує 
грошових коштів, зростають борги, і тому нор-
ма банківського процента суттєво зростає.

В умовах кризи спостерігається масовий від-
тік фінансових ресурсів та проблеми ліквіднос-
ті банків. Водночас відсутність кредитування 
реального сектора економіки та збільшення об-
сягів і частки проблемних активів негативно 
впливає на стабільність банківської системи. 

Відповідно, здійснюються такі заходи: введен-
ня тимчасових адміністрацій, рефінансування і 
рекапіталізація банків.

Економічна сутність ринкової системи по-
роджує негативні явища й процеси, проте не-
гативними вони є з позицій суспільства, яке 
прагне регулювати і розвивати економічну сис-
тему відповідно до своїх економічних інтересів. 
У квітневому випуску «Перспективи розвитку 
світової економіки» (2015 р.) зазначено, що по-
дії, які розвиваються в Російській Федерації та 
Україні, на Близькому Сході й у деяких краї-
нах Африки, можуть призвести до більшої на-
пруженості й порушенням у світовій торгівлі й 
фінансових операціях.

В умовах перманентної фінансової невизна-
ченості Міжнародний валютний фонд здійснює 
важливі заходи щодо відновлення власної сис-
теми нагляду. З 2012 р. МВФ здійснює інтегро-
ваний нагляд з метою модернізації правових 
засад для здійснення наглядової діяльності на 
двосторонній та багатосторонній основі у кон-
тексті розвитку світової економіки. Особлива 
увага приділяється ризикам та вторинним ефек-
там для досягнення фінансової і зовнішньоеко-
номічної стабільності. Фонд реалізує Стратегію 
фінансового нагляду й макропруденційної по-
літики щодо лібералізації потоків капіталу й 
управління ними, а також включення матриці 
оцінки ризиків [8].

У 2014 р. Консультативний комітет з управ-
ління ризиками продовжував підтримувати впро-
вадження системи управління ризиком МВФ. Ко-
мітет щорічно підготовлює доповідь про основні 
стратегічні й операційні ризики для МВФ. Деякі 
виконавчі директори відзначили, що в майбутніх 
доповідях доцільно розширити аналіз стратегій 
щодо зменшення ризиків [9, с. 74].

До основних функцій держави відносять 
регулювання валютно-фінансової сфери націо-
нального господарства, недопущення інфляції 
як основної протидії стабільному економічному 
розвитку та здійснення заходів щодо поперед-
ження ризиків. Стабільність макроекономічної 
системи потребує узгодження процесів відтво-
рення національного продукту, зайнятості пра-
цівників і грошового обігу. Основні внутрішні 
чинники інфляції: бюджетний дефіцит (пере-
вищення витрат над доходами); центральний 
банк здійснює надмірну емісію грошей (для 
покриття зростаючих потреб держави); банки 
здійснюють кредитну експансію (надають кре-
дити, визнаючи, що не всі боржники зможуть 
повернути борги).

В світовій практиці структурні реформи 
сприяють зміцненню впевненості щодо гаран-
тування потенційного зростання та створенню 
робочих місць. М’яка грошово-кредитна по-
літика має підтримувати попит і давати мож-
ливість проведення критично важливих для 
макроекономічного розвитку реформ, які спри-
ятимуть розвитку ринків праці й товарів; за-
лученню кредитів у реальний сектор; реалізації 
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податково-бюджетної політики та ліквідації не-
доліків в фінансовій інфраструктурі. Стійкість 
банківських установ визначається зовнішніми 
й внутрішніми факторами. Вважаємо, що зо-
внішні фактори доцільно підрозділити на такі 
самостійні групи: загальноекономічні; політич-
ні; фінансові; правові; соціально-психологічні; 
форс-мажорні.

Фахівці МВФ визнають, що епізоди нелік-
відності створюють вторинні ефекти для інших 
класів активів і країн з ринком, що формуєть-
ся, як відзначалося, на ринку казначейських 
паперів США та у випадках, викликаних захо-
дами політики нестабільності на валютних рин-
ках, зокрема після скасування нижньої границі 
коливань курсу швейцарського франка [1]. Ці 
події свідчать про важливість врахування чин-
ників уразливості на ринках капіталу та в ті-
ньовій банківській системі.

На практиці варто враховувати: по-перше, 
підвищення стійкості банків. Оскільки лібе-
ральні грошово-кредитні умови приводять до 
збільшення ринкових як ризиків, так ризиків 
ліквідності, особливо в тіньовому банківському 
секторі, то це може поставити під загрозу фінан-
сову стабільність. Дієве регулювання й нагляд 
за фінансовим сектором, у тому числі розробка 
й застосування макропруденційних інструмен-
тів, може хеджувати надмірні фінансові ризи-
ки. Доцільно здійснювати підготовку заходів 
для попередження менш сприятливих грошо-
во-кредитних умов. Активна грошово-кредитна 
політика в деяких розвинених країнах, стабіль-
ність економічної політики та інститутів змен-
шує потенційно негативні вторинні ефекти.

По-друге, досягнення узгодженості. Погли-
блення міжнародного співробітництва необхідне 
для здійснення рішучих заходів для підвищення 
фінансової стабільності й узгодження глобаль-
них дисбалансів. Дієвість діалогу і співробітни-
цтва в сфері економічної політики можуть спри-
яти збалансуванню світового попиту; мінімізація 
негативних вторинних і поворотних ефектів від 
асинхронного згортання ліберальної грошово-
кредитної політики сприятиме забезпеченню по-
слідовності фінансового регулювання.

Наявність у країнах з ринком, що формуєть-
ся, значних боргів в іноземних валютах озна-
чає, що для хеджування ризиків, пов’язаних з 
фінансовими потрясіннями, важливу роль віді-
грають попереджувальні мікро- і макропруден-
ційні заходи. Фінансові регулятори мають про-
водити стрес-тести для ризиків, пов’язаних з 
курсами іноземних валют і цінами на біржові 
товари, системно відстежувати рівень левери-
джу підприємств і їх відкриті валютні позиції, 
зокрема по похідних інструментах.

Традиційні фінансові продукти можуть ство-
рювати ризики для фінансової стабільності по 
двох каналах: при розбіжності стимулів між 
кінцевими інвесторами й керуючими портфелів; 
ризик масових вилучень ресурсів, пов’язаний 
з наявністю невідповідностей між ліквідністю 

активів і зобов’язань. Фінансовий ризик харак-
теризується тим, чим більше позикових коштів 
залучають банки, тим вищий ризик для їхніх 
акціонерів чи засновників.

Проблематика пошуку адекватного визна-
чення сутності ризику інвестиційної діяльності 
безпосередньо пов’язана з проблемами класифі-
кації банківських ризиків. Під класифікацією 
ризику розуміють розподіл ризику на відповід-
ні групи за певними ознаками для досягнення 
поставлених цілей. Необхідність квантифікації і 
систематизації ризиків інвестиційної діяльності 
викликана теоретичними та практичними по-
требами. Квантифікація повинна бути не лише 
змістовною, але й практичною. Вона є ефектив-
ною при розробці методів якісної та кількісної 
оцінки ступеня ризику, раціональної системи 
методів й інструментарію управління ним.

Квантифікація ризиків інвестиційної діяль-
ності має узгоджуватися з наявністю великої 
кількості ризиків, з якими банк постійно стика-
ється при прийнятті поточних і довгострокових 
рішень; неможливістю проведення межі між 
ризиками, оскільки вони тісно взаємопов’язані; 
відмінністю у динамічності та інтенсивності дії 
ризиків. Ризики інвестиційної діяльності фор-
малізують процес вимірювання та розрахунків 
за такими компонентами: рівень ризику (обсяг 
можливих втрат); ймовірність настання нега-
тивної події; тривалість періоду впливу ризику.

Банки є одними з основних учасників інвес-
тиційного процесу, забезпечуючи не тільки його 
інвестування, а й зв’язок між його учасниками: 
державою, інвестиційними інститутами та спо-
живачами. Для підвищення ефективності інвес-
тиційної діяльності банкам необхідно створюва-
ти та розвивати системи управління ризиками, 
що сприятиме виявленню, оцінці, локалізації 
та моніторингу ризиків.

До чинників, що підвищують ризик інвести-
ційної діяльності, можна віднести такі: неста-
більність економічної та політичної ситуації в 
країні; значний розмір сум, виданих вузькому 
колу позичальників; велика питома вага кре-
дитів, виданих клієнтам, що мають фінансові 
труднощі; постійне внесення змін у політи-
ку банку по наданню кредитів та формуванню 
портфеля цінних паперів; ліберальна кредитна 
політика, тобто надання кредитів без врахуван-
ня фінансового стану клієнтів і інформації про 
них. Зовнішні ризики на мікрорівні не зале-
жать від діяльності конкретного банку, проте 
впливають на формування внутрішніх ризиків.

Розвитку методик оцінки ризиків інвести-
ційної діяльності сприятиме дерегулювання 
банківського сектору для успішного просу-
вання банків на міжнародні фінансові ринки; 
розширення обсягів банківського кредиту-
вання та зростання кількості позичальників; 
розширення спектру операцій, пов’язаних із 
сек’юритизацією активів. Поява нових склад-
них моделей оцінки ризиків дозволяє моделю-
вати вплив численних факторів на позичаль-
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ників, а також визначати кореляційні зв’язки 
між ними [10, с. 593–606; 11; 12, с. 493–514; 
13, с. 2222–2235].

Для підвищення конкурентоспроможності 
національного фінансового ринку варто реа-
лізувати пріоритетні заходи для забезпечення 
інвестиційної діяльності банків: консолідацію і 
підвищення капіталізації інфраструктури фон-
дового ринку; формування сприятливого по-
даткового клімату для учасників ринку цінних 
паперів; зниження адміністративних бар’єрів і 
спрощення процедур державної реєстрації ви-
пусків цінних паперів; створення широких 
можливостей для сек’юритизації активів і емі-
сії нових фінансових інструментів; розширен-
ня спектру похідних фінансових інструментів і 
розвиток термінового ринку; впровадження ме-
ханізмів, що забезпечують широку участь роз-
дрібних інвесторів на фінансовому ринку, і за-
хист їх інвестицій; вдосконалення регулювання 
на фінансовому ринку.

Висновки. Важливо досягнути рівноваги 
основних пропорцій макроекономіки, які забез-
печують стійкість розвитку всієї економічної 
системи. При нормалізації розвитку товарного 
виробництва і ринку держава досягає позитив-
ного економічного й соціального ефектів. На 
практиці основна увага приділялася загально-
методологічним проблемам ризиків та приклад-
ним рішенням, пов’язаним з врахуванням ризи-
ків при укладанні кредитних та інвестиційних 
угод, а також при впровадженні новітніх фінан-
сових технологій.

Тривалий період низьких процентних ставок 
стимулює пошук деякими інвесторами дохід-
них вкладень на фінансових ринках. Емпіричні 
дослідження свідчать про існування багатьох 
механізмів, що створюють ризики на різних 
ринках активів. Формування системного ризи-
ку більше залежить від спрямованості інвести-
ційної діяльності банку.

Державним регуляторам банківських уста-
нов варто перейти до більш практичної моделі 
нагляду, що враховує міжнародні стандарти на-
гляду, більш якісні дані й індикатори ризику. 
Варто оцінити функції й достатність інструмен-
тів управління ризиками.

Система оптимізації банківських ризиків по-
требує визначення класифікації банківських 
ризиків, що відповідає особливостям виконува-
них банком операцій та надання послуг; дослі-

дження показників, що характеризують окремі 
види банківських ризиків; розрахунок загаль-
ного рівня ризику, що відбиває максимально 
можливий ступінь ризику для банку.
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