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Стаття описує теоретичні аспекти організації управління банківськими ризиками при формуванні банками ресурсів.
З врахуванням існуючого законодавства та особливостей практичної діяльності кримських банків, розглянуте управлін-
ня найбільш суттєвими видами ризиків: відсотковим, ліквідності, валютним. Запропоновані основні напрями вдоскона-
лення управління банківськими ризиками при формуванні банківських ресурсів.
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ВСТУП
В економіці України особливу роль відіграють банківські установи, вони є багатофункціональ-

ними організаціями, які діють у різних сегментах фінансового ринку. Банки акумулюють кошти
фізичних та юридичних осіб і надають своїм клієнтам ряд фінансових послуг, таких як розрахун-
ково-касове обслуговування, кредитування, прийом депозитів, купівля-продаж та збереження
цінних паперів та інші види послуг.

Але банківські послуги мають властивість зростаючої вартості. Депозити, отримані від вклад-
ників, не є безкоштовними, тому їх використання спрямовується не лише на те, щоб повернути їх
власникам, але й на отримання прибутку, який би дозволив сплатити відсотки вкладникам, ком-
пенсувати усі витрати і отримати хоча б мінімальний прибуток для банківської установи. Загалом,
основний принцип роботи банківської установи — отримання якомога більшого прибутку. Але
обсяги можливого прибутку прямо пропорційні ризикам, які виникають.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю створення ефективної системи ри-
зик-менеджменту банку, що набуває особливо важливого характеру у посткризовий період. Якіс-
не управління банківськими ризиками на ряді з добре структурованою системою ризик-менедж-
менту дозволить банкам ефективно функціонувати та отримувати максимальні обсяги прибутку
за мінімальних витрат у ході своєї повсякденної діяльності. Залучення такої системи в процесі
залучення банківських ресурсів дозволяє зробити її більш ефективною та фінансово сталою.

Таким чином, виходячи з потреб практики, характеристика процесу управління ризиками при
формуванні банками ресурсів, представляється вкрай актуальним.

Проблемам сутності та процесу управління ризиками банку приділяється увага у працях бага-
тьох українських і зарубіжних науковців та практиків. Серед них: А.Г. Загородній, Т.Є. Андрєєва,
Л.О. Примостка, А.О. Єпіфанов, Т.В. Васильєва, А.Л. Мінін, Ф. Найт, І.А. Бланк, Т. Петровська,
П. Сорока, С.В. Мочерний та ін. Але це проблема потребує подальших досліджень в сучасних
умовах зростання ризиковості банківської діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд системи управління банківськими ризиками при формуванні банками

ресурсів та обґрунтування шляхів удосконалення системи ризик-менеджменту банку.
РЕЗУЛЬТАТИ
Загалом ризик розуміють як можливість настання певної несприятливої події, котра призво-

дить до різного виду втрат (наприклад, одержання доходів нижче очікуваного рівня, втрата майна,
одержання фізичної травми та ін.).

Сам ризик пов’язаний з тим, що неможливо абсолютно точно спрогнозувати ситуації у майбут-
ньому. Звідси й виділяють головну властивість ризику: ризик повинен відноситися лише до май-
бутнього, адже він нерозривно пов’язаний із прогнозуванням і плануванням, а отже і з прийнят-
тям рішень.

Ризик-менеджмент — це система управління ризиками, яка включає в себе тактику і стратегію
управління та спрямована на досягнення основних бізнес-цілей банку [3]. У більш широкому
розумінні ризик-менеджмент виступає як певна сукупність структурних підрозділів, на які покла-
дені функції ідентифікації, оцінки, контролю та управління ризиками [6]. Враховуючи, що відпо-
відальність за справну роботу системи, реакція на зміну ситуації з ризиками, а також прийняття
рішень — це повноваження менеджменту, можна говорити, що ризик-менеджмент виступає як
частина фінансового менеджменту, а значить і загального управління банку.
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Найбільш важливими видами ризиків, які виникають у процесі формування банківських ре-
сурсів, є відсотковий ризик, ризик ліквідності та валютний ризик.

У загальному випадку відсотковим ризиком вважають ризик зниження вартості власного капі-
талу банку, спричинений зміною ринкових ставок. Існують наступні прояви цього ризику:

а) зниження чистої відсоткової маржі унаслідок більш швидкого зростання відсоткових витрат
порівняно з відсотковими доходами;

б) зниження ринкової вартості активів банку при зростанні ринкової ставки.
Якщо перший прояв ризику впливає на капітал через зниження прибутку, то другий — через

безпосереднє зниження ринкової вартості капіталу банку.
В управлінні відсотковим ризиком найчастіше застосовуються дві методики його оцінки: GAP

аналіз та аналіз Duration. Перший надає можливість оцінити ймовірні зміни відсоткової маржі, а
другий надає можливість оцінити сумарну схильність до відсоткового ризику, а також дозволяє
порівнювати відсотковий ризик окремих проектів, особливо інвестиційних. GAP–аналіз зазвичай
використовують для оцінки ризику на найближчу перспективу — до 2–5 років. Він також є більш
простим у розумінні та реалізації, ніж аналіз Duration. Тому в теперішній час при оцінці відсотко-
вого ризику банками України GAP аналіз є більш доцільним. Проте, при необхідності вибору з
декількох окремих проектів Duration просто незамінний.

Модель GAP зосереджує увагу на управлінні чистим відсотковим доходом у короткостроковій
перспективі та спрямована на те, щоб стабілізувати або поліпшити його.

Термін GAP визначається як різниця між активами (RSA) та пасивами (RSL), чуттєвими до
зміни відсоткових ставок. GAP розраховується на окремих часових проміжках. Крім цього, розра-
ховується також кумулятивний GAP — сума GAP підсумком, що накопичується, від періоду до
періоду [7].

У процесі реалізації моделі GAP необхідне дотримання наступних етапів:
1 етап — поділ балансу на дохідну та недохідну частини. У першу частину потрапляють всі

активи, по яких нараховуються (і отримуються) відсотки, та всі пасиви, по яких нараховуються (і
сплачуються) відсотки. У моделі використовується тільки відсоткова частина балансу.

2 етап — рознесення відсоткових активів та пасивів за термінами переоцінки або погашення
та їх групування по визначених часових періодах. Доцільне виділення наступних періодів: до 15
днів; 15–30 днів; 1–2 місяця; 2–3 місяця; 3–6 місяців; 6 місяців — 1 рік; понад 1 року.

3 етап — обчислення GAP на різних проміжках часу; обчислення коефіцієнтів GАР (RSA/
RSL); GAP / Відсоткові активи.

За результатами розрахунку готується звіт про чутливість банку до змін відсоткових ставок.
Існують дві основні стратегії управління відсотковим ризиком:
1. Спекулятивна — коли свідомо підтримується ненульова величина GAP у надії отримати

додатковий прибуток за рахунок прогнозованої зміни відсоткових ставок.
2. Стратегія мінімізації GAP, при якій GAP свідомо зводиться до нуля з метою не ризикувати в

умовах зміни ставок.
Під Duration розуміють середньозважений по сумі термін погашення дисконтованих потоків

активів та (або) пасивів. Цей метод дозволяє коректно замінити сукупність потоків від різних
активів з різними термінами платежів, одним еквівалентним активом з відомою сумою та відо-
мим терміном погашення.

Формула розрахунку Duration (D):
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де t — номер періоду (року), змінюється від 1 до k;
і — ставка дисконтування;
Pt — сума потоку з номером t.
Вважається, що банк не схильний до ризику відсоткової ставки, якщо Duration за активами

(Da) та Duration за пасивами (Dп) помножений на капітальний коефіцієнт, рівні між собою:
Da = (Dп  Усі зобов’язання / Усі активи)  (2)
Різниця правої та лівої частин рівняння вважається дисбалансом Duration.
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У випадку, якщо ліва частина рівняння стає більшою за праву (дисбаланс позитивний), банк
несе збитки при зростанні ставок, оскільки ринкова вартість активів буде знижуватися швидше,
ніж ринкова вартість пасивів, і отже, ринкова вартість капіталу банку буде зменшуватися. При
позитивному дисбалансі, навпаки, ринкова вартість капіталу банку в умовах зростання ставок
буде збільшуватися. Знаючи величину дисбалансу, можна розрахувати зміни вартості капіталу
банку (DКапіталу) при зміні ставок на величину Ставок.

Капіталу = Дисбаланс  Ставок / (1 + iвих.)t (3)
Для розрахунку Duration необхідно по кожному рахунку (договору) знати: відсоткову ставку;

періодичність погашення (виплати) відсотків; періодичність та суми погашення основного боргу;
дату остаточного погашення основного боргу [9].

Необхідно відзначити, що для достовірного аналізу усі вищевказані показники повинні враховува-
ти: можливе дострокове погашення або вилучення коштів; можливі прострочення в платежах і т.д.

З огляду на вказані особливості, основним недоліком методу Duration є складність його розра-
хунку та вимогливість до вірогідності даних. Найчастіше цей метод застосовується при аналізі на
більш тривалих відрізках часу, ніж ті, що охоплюються моделлю GAP.

Ризик ліквідності — це небезпека виникнення проблеми недостатності власних, залучених та
позичених коштів для забезпечення виконання власних зобов’язань. Визначається величиною
недоотриманих доходів при вимушеному продажу активів за поточною вартістю для покриття
розриву ліквідності, або величиною надлишкових витрат, понесених у результаті вимушеного
залучення пасивів для вирішення проблем, пов’язаних з нестачею ліквідних коштів.

Управління ліквідністю може здійснюватися трьома способами: шляхом управління активами,
шляхом управління ліквідними позиковими коштами, шляхом збалансованого управління актива-
ми і пасивами.

У банківській практиці використовується декілька методів оцінки потреб банку в ліквідних
коштах:

1. Метод фондового пулу (метод визначення величини розриву ліквідності). Він є основним у
банківській практиці і полягає у визначенні величини розриву ліквідності протягом певного пері-
оду, що дорівнює різниці між очікуваними припливами та потенційними відтоками коштів, надає
можливість побудувати наочну модель руху майбутніх активів та пасивів банку.

Оцінка динаміки майбутніх вкладів та позичок зводиться до прогнозування зростання депо-
зитів та кредитів за трьома основними компонентами:

а) трендовий компонент, який визначається за допомогою побудови тренду, що характеризує
закономірну тенденцію або довгостроковий середній темп зростання;

б) сезонний компонент, який характеризує зміни в стані вкладів та кредитів протягом певного
періоду порівняно з їх рівнем за станом на кінець попереднього року, що викликані сезонними
чинниками;

в) циклічний компонент, який виражає позитивне або негативне відхилення від сукупного рівня
очікуваних вкладів та кредитів, обчислюється як сума трендового та сезонного компонентів, і
залежить від стану економіки цього року.

Реалізація описаного підходу припускає застосування в розрахунках методів статистичного
аналізу динаміки показників, прогнозування тенденцій, використання стандартних пакетів прог-
рам обробки статистичної інформації [5].

Різниця підсумків очікуваних потоків надходжень коштів та обсягів ресурсів для кредитуван-
ня складає плановий дисбаланс, який дозволяє більш точно спрогнозувати розмір підсумкового
розриву ліквідності. Коли джерела ліквідних коштів перевищують використання ліквідних коштів,
банк має позитивний розрив ліквідності. Цей надлишок ліквідних коштів повинен бути швидко
інвестований в активи, що приносять дохід, до виникнення необхідності покриття потреби в кош-
тах. Коли обсяг використання ліквідних коштів перевищує величину їх джерел, банк має дефіцит
ліквідних коштів, або негативний розрив ліквідності. І тоді він повинен отримати кошти з найде-
шевших та доступних за часом джерел.

Метод фондового пулу дозволяє менеджменту банку, з одного боку, здійснити прогнозування
стану ліквідності банку (філії) відповідно до запланованих та ймовірних операцій, а з іншого
боку — виявити відхилення та проаналізувати їх причини.

2. Коефіціентний метод.
Здатність банку залучати кошти під нормальні відсотки тісно пов’язана зі сприйняттям ринком

якості його активів. Банки з високоякісними активами та достатнім капіталом мають можливість
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залучати ресурси за найнижчими ставками у порівнянні з іншими банками — в силу довіри інве-
сторів до надійності такого банку. Банк зі стабільною базою основних депозитів може мати не-
значні непередбачені відтоки депозитів. Банки, що сильно залежать від придбаних зобов’язань,
повинні сплачувати вищі ставки і часто зустрічаються з відтоками таких коштів у пошуках більшої
прибутковості. Тому важливе значення має обчислення обов’язкових нормативів, встановлених
НБУ, та додаткових коефіцієнтів, які відображають стан банківської ліквідності. Найважливіші з
них представлені у табл. 1.

Таблиця 1. Загальні показники ризику ліквідності *

Назва показника та
його позначення Короткий зміст показника

Нормативне
чи орієнтовне

значення
Норматив миттєвої
ліквідності (Н4)

Відношення обсягу високоліквідних активів (каса, корраху-
нки) до суми зобов’язань за поточними рахунками

не менше
20%

Норматив поточної
ліквідності (Н5)

Співвідношення вимог та зобов’язань з кінцевими строками
погашення 30 днів

не менше
40%

Норматив короткостро-
кової ліквідності (Н6)

Співвідношення ліквідних активів та короткострокових зо-
бов’язань з початковим строком погашення до одного року

не менше
20%

Співвідношення акці-
онерного капіталу і
чистих активів (без
філійних)

Банк із більш високим значенням коефіцієнту може витримати
більшу кількість невиконаних зобов'язань по кредитах до того,
як стане неплатоспроможним і, таким чином, є менш ризико-
ваним. Тому високе значення коефіцієнту асоціюється з біль-
шою здатністю залучення коштів під нижчі відсотки

8%

Співвідношення ризи-
кових активів та всіх
активів

Ризиковані активи містять у собі кредитні вкладення та при-
рівняні до них активи (векселі і т.п.). Їх питома вага в зага-
льній масі активів повинна бути оптимальною з погляду ви-
правдання ризику

65%

Співвідношення непро-
дуктивних кредитів та
загальної суми кредитів

Непродуктивними є кредити, по яких прострочена основна
та відсоткова заборгованість. Чим більше значення коефіці-
єнту, тим гірша якість активів та вищий ризик ліквідності

1,07%

Співвідношення клю-
чових депозитів та за-
гальної суми активів

Ключовими депозитами є та частина депозитних рахунків
клієнтів і банків зі стабільними залишками, що не є чутли-
вою до зміни відсоткових ставок. Ретельне виділення клю-
чових депозитів із загальної маси рахунків особливо важли-
ве значення набуває в періоди зростання відсоткових ставок,
коли підвищується ймовірність перетікання чутливих депо-
зитів в більш дорогі для банку рахунки

73%

Співвідношення поку-
пних пасивів та зага-
льної суми активів

Покупними пасивами для сучасних банків є неключові де-
позити, депозитні сертифікати, міжбанківські позички. Чим
більше банк покладається на такі придбані кошти, тим мен-
ше його здатність займати додаткові кошти в такий спосіб
для покращення своєї ліквідності

7–17%

* Складено автором

Даний метод дозволяє виявити загальні тенденції зміни стану ліквідності банку і можливість
появи проблемних ситуацій, своєчасно реагувати на погіршення стану ліквідності у процесі опе-
ративного управління банком.

3. Метод структури коштів
Оцінка потреб банку в ліквідних коштах за методом структури коштів деякою мірою може

бути віднесена до прийомів прогнозування обсягу коштів на кореспондентському рахунку, необ-
хідного з погляду виконання зобов’язань перед клієнтами щодо повернення депозитних коштів та
майбутньої видачі кредитів. Даний метод може бути використаний в оперативному плануванні
поточної ліквідності в режимі «сьогодні на завтра».
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При цьому банк (філія) визначається на запланований день з обсягами:
а) зобов’язань по «гарячих коштах» — коштів, які точно повинні вилучатися з банку;
б) зобов’язань по «ненадійних коштах» — коштів, значна частина яких може бути вилучена

протягом дня; особливу увагу необхідно приділяти великим вкладам (у т.ч. і великим залишкам
на поточних рахунках);

в) зобов’язань по «стабільних коштах» — коштів, ймовірність вилучення яких найменша (клю-
чові депозити).

На наступному етапі варто визначити, у якому розмірі по кожному з зазначених видів зобов’я-
зань необхідно мати ліквідні кошти для їх виконання. Наприклад, практика кримських банків
свідчить, що по виду а) слід мати 95% ліквідних коштів, по виду б) — 25–30%, по виду в) — 11–
15%. Тоді загальний резерв ліквідних коштів може бути визначений у такий спосіб:

Резерв ліквідних коштів = 0,95  зобов’язання по «гарячих коштах» + 0,30 
 зобов’язання по «ненадійних коштах» + 0,15  зобов’язання по «стабільних коштах». (4)
Пропорції поділу маси зобов’язань на дані види і ступінь необхідного резервування ліквідних

коштів по кожному з них повинні визначатися банком з врахуванням накопиченого досвіду спо-
стереження за цими показниками протягом тривалого періоду.

Крім того, при наявності запланованих видач кредитів і при відомому на даний момент обсязі
погашення кредитів, банк повинен передбачити запас ліквідних коштів і для цього.

Тоді сукупні потреби банку в ліквідних коштах на запланований термін будуть визначатися за
такою формулою:

Резерв ліквідних коштів = 0,95  зобов’язання по «гарячих коштах» + 0,30 
 зобов’язання по «ненадійних коштах» + 0,15  зобов’язання по «стабільних коштах»
+ суми запланованих видач кредитів – суми запланованих погашень кредитів. (5)
Застосування даного методу дозволяє максимально знизити ризик ліквідності, обмежуючи в

той же час можливості одержання найбільшого прибутку, оскільки розраховані обсяги резервів
можуть не знадобитися, а витрати на їх підтримку будуть зроблені. Мінімізація цих витрат у такій
ситуації може бути забезпечена шляхом швидкої реалізації надлишкових резервів.

Ймовірність того, що зміна курсів валют призведе до появи в банку збитків унаслідок зміни
ринкової вартості активів та пасивів, називається валютним ризиком. Головним чинником, який
впливає на розмір валютного ризику, є стан валютної позиції банку. Помилки в визначенні валют-
ного ризику можуть викликати значне зниження ефективності роботи банку.

Це може призвести у кращому випадку до зниження його рентабельності, а в гіршому — до
неплатоспроможності. Сутність негативних проявів валютної невідповідності полягає в тім, що
для виконання своїх зобов’язань у валюті банк змушений в умовах відсутності валюти здійснюва-
ти залучення ресурсів у гривні. У випадку відсутності необхідної пропозиції банк стає неплато-
спроможним. При постійній же невідповідності «по термінах», підсумкова рентабельність банку
значно знижується. Тут можливо говорити про зв’язок валютного ризику з ризиком ліквідності та
відсотковим ризиком.

Найбільш дієвим методом управління валютною позицією в умовах нестійкості грошового
ринку є встановлення НБУ лімітів ризику валютної позиції і встановлення внутрішніх лімітів
самими банками. Ліміти обмежують обсяг ризику, пов’язаного зі зміною курсів валют, який банк
готовий утримувати. Вони визначаються для кожної валюти окремо, більш того, дозволяють уп-
равляти сукупною позицією для всіх видів валют. В основу методики розрахунку лімітів покладе-
ний принцип, за яким можливі ризики по операції повинні бути покриті мобільними власними
коштами, тобто власними коштами, які у випадку виникнення втрат можуть фактично бути спря-
мовані на їх погашення без збитку для інших операцій банку [8].

Управління валютним ризиком при щоденному активному проведенні валютних операцій зво-
диться до застосування двох різновидів лімітів:

 денний ліміт — гранично припустима величина відкритої позиції для дилера (управління,
банку) протягом робочого часу. Ліміт встановлюється таким чином, щоб дилер міг спокійно дове-
сти розмір позиції до рівня нічного ліміту.

 нічний ліміт — гранична межа, яка визначає припустимий розмір відкритої позиції для нічних
годин, вихідних, а також інших періодів, коли дилери не працюють.

Кожний дилер повинен мати власні ліміти, встановлені в межах загальних лімітів. Додатково
можуть лімітуватися як окремі види операцій, так і розмір позиції по конкретній парі валют.
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Як способи захисту від можливих втрат валюти в результаті її знецінення в Україні можуть
використовуватися строкові контракти: форвардні, ф’ючерсні угоди, опціони та ін.

Таким чином, будь–яке управлінське рішення в банківській діяльності є ризикованим та важко
передбачуваним, тому що фінансова сфера дуже чутлива до різних внутрішніх та зовнішніх чин-
ників впливу. Головне завдання управління банківськими ризиками при формуванні ресурсів банків
полягає в тім, щоб правильно оцінювати рівень ризику при проведенні тієї чи тієї операції та
зводити його до мінімального рівня.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сутність ризиків, що впливають на формування банківських ресурсів, полягає у

змінах вартості активів та зобов’язань банків під впливом різноманітних чинників.
Ризик-менеджмент — це система управління ризиками, яка включає в себе тактику і стратегію

управління та спрямована на досягнення основних бізнес-цілей банку
Ключове місце в системі цих ризиків займають фінансові ризики (ліквідності, відсотковий,

валютний).
В управлінні відсотковим ризиком найчастіше застосовуються дві методики його оцінки: GAP

аналіз та аналіз Duration. Основним недоліком методу Duration є складність його розрахунку та
вимогливість до вірогідності даних. Найчастіше цей метод застосовується при аналізі на більш
тривалих відрізках часу, ніж ті, що охоплюються моделлю GAP.

Управління ліквідністю може здійснюватися трьома способами: шляхом управління активами,
шляхом управління ліквідними позиковими коштами, шляхом збалансованого управління актива-
ми і пасивами.

Найбільш дієвим методом управління валютною позицією в умовах нестійкості грошового
ринку є встановлення НБУ лімітів ризику валютної позиції і встановлення внутрішніх лімітів
самими банками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
2. Бизнес–планирование в коммерческом банке / Н.Н. Куницына, Л.И. Ушвицкий, А.В. Малее-

ва. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 304 с.
3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник / О.В. Васюренко. — К.: Т–во

«Знання», КОО, 2000. — 243 с.
4. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник / О.В. Васюренко. — К.: Видавничий

центр «Академія», 2001. — 320 с.
5. Васюренко О. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових

потоків / О. Васюренко, Г. Лазаренкова // Банківська справа. — 2003. — №1. — С. 60–63.
6. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків / А.П. Вожжов // Фінанси України.

— 2003. — №1. — С. 116–129.
7. Дзюблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку / О.В. Дзюб-

люк // Фінанси України. — 2002. — №5. — С. 129–137.
8. Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків / С.Л. Коваль // Фінанси

України. — 2004. — №7. — С. 110–115.
9. Купчинский В.А. Система управления ресурсами банка / В.А. Купчинский, А.С. Улинич. —

М.: «Экзамен», 2000. — 224 с.
10. Никитина Т.В. Банковский менеджмент / Т.В. Никитина. — СПб.: Питер, 2002. — 160 с.
11. Коцовська Р. Операції комерційних банків: Навчальний посібник / Р. Коцовська. — К.: Алерта;

Львів: ЛБУ НБУ. — 2003. — 500 с.
12. Парасій–Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост.

вивч. диск / І.М. Парасій-Вергуненко. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с.

Стаття надійшла до редакції 14 травня 2014 року

Землячов С.В. Управління банківськими ризиками при формуванні банками ресурсів


