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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

АНОТАЦІЯ
В сучасних умовах, які характеризуються швидкими змінами 

внутрішнього та зовнішнього середовища, зростають фінансові 
та економічні ризики фінансових установ, діяльність яких су-
проводжується специфічними ризиками для цієї сфери. Події-
ризики є основним джерелом негативних фінансових наслідків 
для фінансової установи, які мають безпосередній вплив на її 
ліквідність. Ефективному способу управління ризиками передує 
найважливіший етап – їх правильна оцінка. У статті узагальнено 
теоретичні і методичні підходи до поняття та оцінки фінансових 
ризиків комерційного банку. Розкрито особливості кредитного, 
валютного та ризику ліквідності. Здійснено аналіз результатів 
оцінювання фінансових ризиків ПАТ «Сбербанк» відповідно до 
сучасних методик ризик-менеджменту задля наочного розумін-
ня стану одного з провідних комерційних банків України.

Ключові слова: фінансовий ризик, управління фінансови-
ми ризиками, цінові ризики, нецінові ризики, кредитний ризик, 
ризик ліквідності, валютний ризик, оцінка фінансових ризиків.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях, характеризующихся быстрыми из-

менениями внутренней и внешней среды, растут финансовые и 
экономические риски финансовых учреждений, деятельность ко-
торых сопровождается специфическими рисками для данной сфе-
ры. События-риски являются основным источником негативных 
финансовых последствий для финансового учреждения, которые 
имеют непосредственное влияние на ее ликвидность. Эффектив-
ному способу управления рисками предшествует важный этап –  
их правильная оценка. В статье обобщены теоретические и ме-
тодические подходы к понятию и оценке финансовых рисков ком-
мерческого банка. Раскрыты особенности кредитного, валютного и 
риска ликвидности. Осуществлен анализ результатов оценивания 
финансовых рисков ПАО «Сбербанк» в соответствии с современ-
ными методиками риск-менеджмента для наглядного понимания 
состояния одного из ведущих коммерческих банков Украины.

Ключевые слова: финансовый риск, управление финансо-
выми рисками, ценовые риски, неценовые риски, кредитный риск, 
риск ликвидности, валютный риск, оценка финансовых рисков.

АNNOTATION
Modern conditions are characterized by rapid changes in  

the internal and external environment. Today financial and eco-
nomic risks of financial institutions, whose activities are accom-
panied by specific risks, are growing. Risk events are the main 
source of negative financial implications for a financial institution 
and have a direct impact on its liquidity. This made it impossible for 
it to function properly. This is due to the significant risk of banking 
operations. Correct risk assessment is the first and most important 
stage in management. The article summarizes theoretical and me-
thodical approaches to the issue of the concept and evaluation of 
financial risks of a commercial bank. The characteristics of credit, 
currency and liquidity risk are given. The analysis of financial risk 
assessment results of PJSC “Sberbank” in accordance with mod-
ern methods of risk management was carried out.

Key words: financial risk, financial risk management, price 
risk, non-price risks, credit risk, liquidity risk, currency risk, finan-
cial risk assessment.

Постановка проблеми. Діяльність фінансо
вих установ завжди супроводжується специфіч
ними ризиками для цієї сфери. Вагому нішу в 
процесі вибору напряму діяльності фінансової 
установи на певному етапі її існування займає 
врахування чинників, які впливають на її лік
відність, що пов’язане із завбаченням настання 
подійризиків, які можуть призвести до зна
чних негативних фінансових наслідків.

Під впливом криз сучасна банківська сис
тема не може стабільно функціонувати, що 
пов’язане з високим рівнем ризику банківських 
операцій. Правильне оцінювання ризиків є пер
шочерговим завданням для визначення ефек
тивного способу управління ними. Тому і постає 
питання необхідності своєчасної оцінки ризиків 
провідних комерційних банків держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фінансові ризики є досить перспективною 
ланкою дослідження. Цьому питанню присвя
чуються роботи А.Т. Ковальчук, М.А. Рогова, 
Т.Г. Васильціва, В.Ю. Подчесової, О.І. Судако
вої, Ю.Н. Троніна та інших вчених.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте питання, пов’язані з 
процесом управління фінансовими ризиками 
банківських установ, залишаються недостатньо 
вивченими вітчизняними вченими, а особливо 
питання методики оцінювання фінансових ри
зиків з урахуванням вразливості банківської 
системи до чинників дестабілізації.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є узагальнення 
та відображення основних методів оцінювання 
фінансових ризиків на прикладі ПАТ «Сбер
банк». Під час проведеного дослідження для 
реалізації мети вирішувалися такі завдання: 
узагальнення теоретичних і методичних підхо
дів до питання поняття та оцінки фінансових 
ризиків комерційного банку, характеристика 
особливостей кредитного, валютного та ризику 
ліквідності, здійснення аналізу результатів оці
нювання фінансових ризиків ПАТ «Сбербанк».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах глобальної нестабільності, яка нині 
охоплює світові фінансові ринки, велике зна
чення має дослідження умов і причин виник
нення фінансових ризиків, а також обґрунту
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вання основних завдань суб’єктів ринкових 
відносин у процесі ефективного управління 
такими ризиками [1]. Яким би значним не 
був досвід сучасного ринку в управлінні ризи
ками, конкретні рекомендації щодо зменшен
ня фінансових ризиків знайти вкрай важко.  
Перш за все необхідно розглянути пояснення 
таких термінів, як фінансовий ризик і його ха
рактеристики, методи управління фінансових 
ризиків [2, c. 320].

Фінансовими ризиками називають ті ризи
ки, які виникають безпосередньо у сфері фі
нансового обігу та є вірогідністю виникнення 
негативних фінансових наслідків, які будуть 
виражені втратою прибутку чи капіталу за пев
них невизначених умов здійснення фінансової 
діяльності [3].

До фінансових ризиків належать валютний, 
кредитний, інвестиційний, ринковий, ризик 
ліквідності, ризик зміни процентних ставок, 
базисний тощо. Вони є ціновими та неціновими 
ризиками (рис. 1) [4].

Цінові ризики характеризуються вірогід
ністю зміни ринкових цін на фінансові інстру
менти та фізичні активи, які знаходяться на 
балансі або можуть обліковуватися на позаба
лансових рахунках суб’єктів господарювання.

Нецінові ризики визначаються потенційно 
вірогідними фінансовими втратами, які не ма
ють безпосереднього зв’язку зі зміною ринкових 
цін фінансових інструментів або ж фізичних ак
тивів. Це можуть бути збитки внаслідок втрати 
активів, неповернення кредитів, банкрутства 
партнерів або емітентів цінних паперів.

Останнім часом набуває актуальності ви
явлення та усвідомлення значного впливу фі
нансових ризиків. Це обумовлене виходом 
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Рис. 1. Структура фінансових ризиків

українських підприємств на 
міжнародні товарні і фінансові 
ринки [5].

Діяльність кожної фінансової 
установи завжди знаходиться на 
високому ступені ризикованості. 
Саме через халатне ставлення до 
своєчасної оцінки фінансових ри
зиків більшість українських ко
мерційних банків зіштовхнулася 
з фінансовими проблемами. Най
поширенішим способом уникнен
ня ризику є відмова від тих опе
рацій, які його спричиняють, що 
змушує відмовитися і від прибут
ку, який банк очікує [6, c. 971]. 
Таким чином, виникає аргумен
тована необхідність виявлення 
реального рівня фінансових ри
зиків, серед яких найбільш по
ширеними є валютний, кредит
ний та ризик ліквідності.

Кредитний ризик – наявний 
або потенційний ризик для над
ходжень і капіталу, який вини
кає через неспроможність сто

рони, що взяла на себе зобов’язання, виконати 
умови будьякої фінансової угоди з банком або 
інакше виконати взяті на себе зобов’язання [7].

Під час оцінювання кредитного ризику розріз
няють індивідуальний та портфельний кредитний 
ризик. Джерелом індивідуального кредитного ри
зику є окремий, конкретний контрагент банку, 
а саме позичальник, боржник, емітент цінних 
паперів [8]. Оцінка індивідуального кредитного 
ризику передбачає оцінку кредитоспроможності 
окремого контрагента, тобто його індивідуальну 
спроможність своєчасно та в повному обсязі роз
рахуватися за взятими зобов’язаннями.

Портфельний кредитний ризик виявляється 
у зменшенні вартості активів банку (іншій, ніж 
внаслідок зміни ринкової процентної ставки). 
Джерелом портфельного кредитного ризику є су
купна заборгованість банку за операціями, яким 
притаманний кредитний ризик, зокрема кредит
ний портфель, портфель цінних паперів, порт
фель дебіторської заборгованості. Оцінка порт
фельного кредитного ризику передбачає оцінку 
концентрації та диверсифікації активів банку [9].

Шляхом реалізації функції банківського на
гляду НБУ контролює кредитний ризик шляхом 
встановлення відповідних нормативів Н7–Н10.

Для наочної оцінки рівня кредитного ризи
ку розглянемо показники нормативів Н7–Н10  
ПАТ «Сбербанк» (рис. 2):

– норматив максимального розміру кредитно
го ризику на одного контрагента (Н7) – 11,26% 
(нормативне значення Н7 не перевищує 25%);

– норматив великих кредитних ризиків 
(Н8) – 32,08% (максимальне значення норма
тиву Н8 не перевищує 80%);

– норматив максимального розміру креди
тів, гарантій та поручительств, наданих одному 
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інсайдеру (Н9), – 0,24% (максимальне значен
ня нормативу Н9 не перевищує 5%);

– норматив максимального сукупного розміру 
кредитів, гарантій та поручительств, наданих ін
сайдерам (Н10), – 1,81% (максимальне значення 
нормативу Н10 не перевищує 30%) [10].

Таким чином, норматив Н8 має найбільший 
діапазон коливання (збільшився на 9,04% по
рівняно з 2015 р., а порівняно з 2012 р. – на 
21,81%). Водночас це істотно не впливає на стан 
кредитного ризику, оскільки йому ще далеко до 
максимального значення. Протягом п’яти про
аналізованих років банк щорічно дотримувався 
нормативів.

Ризик ліквідності – це наявний або потен
ційний ризик для надходжень та капіталу, 
який виникає через неспроможність банку ви
конати свої зобов’язання в належні строки, 
не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. 
Ризик ліквідності виникає через нездатність 
управляти незапланованими відтоками коштів, 
змінами джерел фінансування або виконувати 
позабалансові зобов’язання [7].

У своїй діяльності ПАТ «Cбербанк» для оці
нювання ризику ліквідності застосовує різнома
нітні методи та підходи, керуючись вимогами 
НБУ. Зокрема, на регулярній основі формують 
звіт про невідповідність між активами і пасивами 
за строками до погашення та досліджують відпо
відні розриви за часовими проміжками. Та такий 
звіт не відображає повною мірою 
реальні надходження та відтік 
грошових потоків. Банк додатко
во відстежує поведінку продуктів 
без заздалегідь визначеного стро
ку погашення (поточні рахунки 
клієнтів, кореспондентські ра
хунки банків), а також строкових 
продуктів, для яких можлива 
пролонгація з метою визначення 
впливу на ліквідність.

Проаналізуємо зміни нормати
вів ліквідності за 2012–2016 рр. 
за допомогою рис. 3:

– норматив миттєвої ліквід
ності (Н4) – 43,41% за норми не 
менше 20% (на початок року – 
48,22%);

– норматив поточної лік
відності (Н5) – 45,31% за нор
ми не менше 40% (на початок 
року –77,25%);

– норматив короткостроко
вої ліквідності (Н6) – 73,80% за 
норми не менше 60% (на поча
ток року – 77,29%).

Як бачимо, значної зміни на
був норматив поточної ліквід
ності, адже він зменшився по
рівняно з 2015 р. на 31,94%. 
Проте він ще знаходиться в 
допустимих межах. Протягом 
2012–2014 рр. норматив Н6 був 
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Рис. 3. Виконання нормативів ліквідності ПАТ «Сбербанк»
Джерело: побудовано на основі [10]

Рис. 2. Виконання нормативів кредитного ризику ПАТ «Сбербанк»
Джерело: побудовано на основі [10]

менший 60%, але тоді вимоги до цього норма
тиву були нижчими і становили не менше 20%.

Нині все більшої значущості для банківських 
установ набирає негативний вплив валютного 
ризику.

Валютний ризик – наявний або потенцій
ний ризик для надходжень і капіталу, який 
виникає через несприятливі коливання курсів 
іноземних валют і цін на банківські метали. 
Валютний ризик поділяють на ризик трансак
ції, ризик перерахунку з однієї валюти в іншу 
(трансляційний ризик), економічний валют
ний ризик [7].

Оцінка валютного ризику банку полягає 
в тому, що величина ризику визначається на 
основі кількісних значень ймовірності його ви
никнення і масштабу наслідків. Серед україн
ських банків найпоширенішою для оцінювання 
валютного ризику є VaRметодологія.

Показник VaR обчислюємо за формулою (1):

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑇𝑇 ± 𝑘𝑘𝑎𝑎 ∗ 𝜎𝜎 ∗ √𝑇𝑇 ,          (1)  
де m – середньоденна зміна валютного курсу;
σ – середньоквадратичне відхилення одно

денних процентних змін валютного курсу;
ka – поправочний коефіцієнт, значення яко

го залежить від рівня надійності α (наприклад, 
для α = 0,99 ka = 2,33);

Т – часовий період [4].
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Використання VaRметодів в умовах значної 
волатильності валют не дає змогу адекватно 
оцінити валютний ризик унаслідок того, що 
більшість економічних процесів розвивається 
не за законом нормального розподілу, на якому 
базується розрахунок VaR.

Для здійснення розрахунків показника VaR 
ПАТ «Сбербанк» використані такі параметри та 
припущення:

– часовий горизонт (1 день та 10 днів);
– рівень допустимого ризику (99% для бан

ків відповідно до базельських документів);
– базова валюта – національна валюта (укра

їнська гривня), в якій буде здійснено перераху
нок відкритої валютної позиції у доларах США, 
євро та фунтах стерлінгах;

– розмір валютної позиції, що представлена:
– доларом США – 211 275 тис. грн. у екві

валенті;
– євро – 74 506 тис. грн. у еквіваленті;
– фунтом стерлінгів – 44 602 тис. грн. у ек

віваленті;
– для інших валют у розмірі 2 123 тис. грн., 

структура яких є невідомою, а частка яких є 
несуттєвою, розрахунок VaR не здійснювався.

Розмір очікуваних збитків представлено на 
рис. 4.

З рис. 4 можна зробити висновок, що долар 
США є найбільш ризиковою валютою у порт
фелі банку, що пов’язане з його значною част
кою порівняно з іншими валютами. У зв’язку з 
цим для зменшення ступеня валютного ризику 
можливим шляхом може бути диверсифікація 
валютного портфеля.

Тому доцільним є запровадження CVaRметоду 
для доповнення інструментарію оцінюван
ня валютного ризику на основі VaRметоду.  
Цей метод дає змогу обчислити ризик винятко
вих втрат поза VaR та на цій основі сформувати 
алгоритми оптимізації, що можуть бути реалі
зовані за допомогою лінійного програмування.

ПАТ «Сбербанк» встановлюються ліміти і для 
кожної валюти окремо, і для загальної відкритої 

Рис. 4. Очікувані збитки в розрізі валют  
для 1-денного та 10-денного часового горизонту
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валютної позиції задля відповід
ності допустимому рівню валют
ного ризику. Для того щоб не 
зазнати відчутних збитків після 
переоцінки відкритої валютної 
позиції, щоденно ведуть контр
оль над доходами та витратами. 
Систематично досліджуються 
значення лімітів VaR для валют
ного ризику. Крім того, здійсню
ється аналіз коливань курсів іно
земних валют та їхнього впливу 
на звіт про ліквідність та капітал 
[10].

Виходячи з отриманих ре
зультатів оцінювання ризику 
комерційного банку ПАТ «Сбер
банк», можемо зробити висно
вки, що він веде дієву політику 
управління фінансових ризиків, 

яка дає йому змогу своєчасно уникати фінансо
вих втрат та виконувати свої зобов’язання пе
ред клієнтами.

Висновки. У сучасній економічній науці фі
нансовим ризикам приділяється багато уваги, 
втім, незважаючи на значну кількість наукових 
праць, присвячених теорії та практиці управ
ління ризиками, залишаються невирішені про
блеми, а з розвитком фінансового ринку вони 
тільки поглиблюються [5, c. 319].

Підбиваючи підсумок, слід сказати, що фі
нансовий ризик не є фатальним явищем, а є 
значною мірою керованим процесом. На його 
параметри, його рівень можна і потрібно впли
вати. Оскільки такий вплив можна надати 
тільки на реальний ризик, то до нього треба 
ставитися раціонально, тобто його треба ви
вчати, аналізувати прояви ризику в господар
ських ситуаціях, виявляти та ідентифікувати 
його характеристики, зокрема склад і значи
мість факторів ризику, масштаби і наслідки їх 
прояву.

Оцінка фінансових ризиків – важливий про
цес, що передує вибору ефективного шляху 
управління ними для ефективного функціону
вання комерційного банку. Вона є засобом за
побігання фінансових втрат.

Важливо зазначити, що здійснення правиль
ного оцінювання ризиків передує ефективному 
управлінню. Управляючи ризиками, банк збе
рігає свої кошти від непередбачуваних втрат 
внаслідок виникнення тих чи інших ризиків.  
ПАТ «Сбербанк» є одним із банків, який є ета
лоном у цій сфері.

Необхідно відзначити, що цю методику оці
нювання фінансових ризиків можна застосову
вати, але ж потрібно враховувати і специфіку 
банку.

В подальшому плануються дослідження на
прямів покращення методів оцінювання ри
зиків і пошук способів їх мінімізації, які не 
будуть змушувати комерційні банки відмовля
тися від очікуваного прибутку.
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FINANCIAL RISKS AND THEIR ASSESSMENT IN THE COMMERCIAL BANK

Modern conditions are characterized by rapid changes in the internal and external environment. 
Today financial and economic risks of financial institutions, whose activities are accompanied by 
specific risks, are growing. Risk events are the main source of negative financial implications for  
a financial institution and have a direct impact on its liquidity. Therefore, it is necessary to take into 
account and foresee such events in the activities of the institution at each stage. The banking system 
has experienced the effects of modern crises. This made it impossible for it to function properly.  
This is due to the significant risk of banking operations. Correct risk assessment is the first and 
most important stage in management. The application of the integrated approach allowed studying 
the main issues of assessing the financial risks of commercial banks. Methods of generalization and 
analysis were used to determine the conditions of activity of Sberbank PJSC. The graphical method 
is used for visual perception. Each bank constantly takes into account the high level of riskiness for 
carrying out of its activity. Currently, most banks use risk aversion (refusal to carry out operations 
that lead to it) as a basic and effective way. At the same time, the bank abandons potential profits. 
Thus, there is a real need to timely identify the true level of financial risks. The most common and 
important risks are currency risk, credit risk, and liquidity risk. Proper valuation and effective risk 
management are a guarantee of a stable functioning of the bank. They allow the banking institution 
not to suffer financial losses. The assessment of financial risks is a priority task in choosing an ef
fective way to manage risks for a fully functioning bank. It is also an effective means of preventing 
financial losses. The financial risk assessment method used in the article can be applied in a differen
tiated manner according to the specifics of an institution.


