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Анотація
Проаналізовано підходи до кількісного оцінювання ризиків, що виникають у процесі функціонування
фінансових ринків. Сформульовано переваги використання кванти.льної міри ризику Valиe-at-Risk для

оцінювання фінансових ризиків, а саме, здатність: оцінювати ризик можливих втрат відповідно до
ймовірності іх виникнення; агрегувати ризики окремих активів у єдину вмичину д.ІІЯ портфеля,
ураховуючи інформацію про іх кількість, волати.льність і період часу; оцінювати і порівнювати між собою
ризики за різними фінансовими інструмента.ми, за різними портфелями фінансових інструментів, різні

види фінансових ризиків на одному та на різних ринках. За умови відомих параметрів розподілу
ймовірностей випадкової величини дохідності {збитковості] фінансових інструментів, запропоновано
використовувати оцінки ефективних значень, у підtрунті яких лежить поняття кванти.ІІЯ розподілу.

Запропоновані оцінки ураховують об'єктивно-суб'єктивну структуру ризи1w, а саме,

-

рівень дохідності

або збитковості {середній, очікуваний, бажаний тощо], показник відхилення від вказаного рівня дохідності
або збитковості, а також рівень несхи.льності {схи.льності] суб'єктів прийняття рішень до ризику у
виг.ляді заданої ймовірності ~ що відображає особисте ставлення. Проведено аналіз та визначено умови,

за яких надаються переваги певній оцінці.
Ключові слова: квантиль розподілу; кванти.льна міра ризику; методмогія Valиe-at-Risk; ефективне
значення показника; об'єктивно-суб'єктивна структура ризику.

Галина Ивавовна ВЕJІИКОИВАНЕНКО

АНАЛИЗ КВАНТИЛЬНЬІХ МЕР ОЦЕНИВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА
Анноmация
ПроанализированЬІ подходь1 к количественной оценке рискав, возникающих в процессе функционирования

финансовь1х рЬІнков. СформулированЬІ преимущества использования кванти.льной .мерЬІ риска Valиe-at

Risk для

оценки финансовЬІх рисков, а именно, способность: оценивать риск воз.можнь1х потерь согласно

вероятности их возникновения; агрегировать риски отдмьньtх активов в единую величину д.ІІЯ всего

портфеля, учить1вая информацию о количестве активов,

их волатильности и

периоде вре.мени;

оценивать и сравнивать между собой риски по раЗ.ІІичньLМ финансовьLМ инструмента.м, по разньLМ

портфелям финансов&ІХ инстру.ментов, различнь1е видь1 финансовь1х рискав на одном и на различнЬІХ
рьтках. При известнЬІХ пара.метрах распределения вероятностей случайной вмичинь1 доходности
{убь1точности) финансовь1х инструментов, предложено использовать оценки зффективнЬІх значений, в

основе

которЬІХ

лежит

понятие

кванти.ІІЯ

распредмения.

обьективно- субьективную структуру риска, а именно,
ожидаемЬІй,

желае.мЬІй

и

т.

д.},

- уровень

показатель отКІlонения

ПредложеннЬІе

оценки учить1вают

доходности илиубь1точности {средний,

от указанного уровня доходности

или

убь1точности, а также уровень несК/lонности {сК/lонности) суб'Ьектов принятия решений к риску в виде

заданной вероятности ~ отражающий личное отношение. Проведен анализ и определень1 условия, при
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которь1х отдаеmся предпочтение определенной оценке.
Ключевь1е

слова:

квантиль распределения;

квантильная

.мера риска; .методология

Value-at-Risk;

зффективное значение показаmеля; об-ьективно- суб-ьективная структура риска.
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ANALYSIS OF QUANTILE MEASURES OF EVALUATION OF FINANCIAL RISK
Abstract
Тhе approaches to the quantitative assessment of the risks arising from the operation of financial markets are
aпalysed. Тhere have beeпformulated the beпefits ofusiп9 of quaпtile тeasures ofrisk Value-at-Risk to assess the
fіпапсіаІ risks, namely, the ability to: assess the risk of potential losses іп accordance with their occurrence;
ag9regate risks of iпdividual assets іпtо а single value for the portfolio, takiпg іпtо ассоипt inforтatioп about
assets quaпtity, volatility апd time; to evaluate апd compare the risks о/ differeпt fіпапсіаl iпstrumeпts /от various
portfolios of fіпапсіаl iпstrumeпts, various types offіпапсіаl risks оп опе апd іп dijferent markets. Таkіп9 іпtо
coпsideratioп the known parameters ofthe probability distributioп ofthe raпdom variable returп (loss) offiпaпcial
instruments there has Ьееп proposed to use effective assessment of values which are based оп the notion of quantile
distributioп. The proposed estimatioпs take іпtо ассоипt the objective- subjective structure of risk, патеlу, level of
profitability or unprofitability ( average, expected, desired etc.), the rate of deviation from that level of profitability
or losses and the level of aversion (tendency) of the decision solutions to the risk of а giveп probabШty а, which
reflects the persoпal attitud. Тhere has Ьееп carried out the analysis апd have Ьееп determiпed the coпditioпs uпder
which preferred specific assessment is provided.
Keywords: quaпtile distributioп; quantile measures ofrisk; methodology Value-at-Risk; effective value ofthe іпdех,
the objective- subjective structure risk
JEL classificati.on: С13
видами ринків притаманні власні закономірності

роботи,
актуальною
проблемою
залишається вибір моделей та методів кількісного

функціонування та розвитку. Суттєве збільшення

оцінювання

кількості

дослідження, прийнятій системі гіпотез, наявній

Світовій

фінансовій

фінансових

системі

з

сучасними

криз та їх масштабів на

провідних фондових ринках мали шоковий вплив
на

економіку

західних

країн.

науковцями

ризику,

адекватних

цілям

інформації тощо.

Світове

Метою

роботи

є

дослідження

показників

співтовариство виявляє все більшу зацікавленість

кількісної оцінки ризику, у підtрунті яких лежить

у

і

поняття квантиля розподілу. Основним завданням

останніми

статті є аналіз та визначення кращих. відповідно

створенні

прозорості

стабільної
ринку

фінансової

капіталів.

системи

Тому

роками виникла потреба у наукових дослідженнях,

до

що стосуються розроблення моделей і методів

показників дохідності чи збитковості фінансових

кількісного

інструментів,

оцінювання

фінансових
механізму

ринках,

ступеня

розвитку

моніторингу,

контролю

ризику

на

наявних умов,

оцінок

ефективних

значень

відповідного

Виходячи зі змістового означення ризику [З],

фінансових

його ієрархічності, множинності чинників тощо,

ризиків і управління ними на основі системного

можна

аналізу.

неможливість вичерпного вимірювання ризику за

Вирішенню
присвячено

окремих аспектів
чимало

праць

цієї проблеми

вітчизняних

та

стверджувати

про

принципову

окремою його емпіричною властивістю. Кількісна
оцінка

повинна

відображати

міру

(ступінь)

зарубіжних дослідників, зокрема І. О. Бланка[l],

відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного)

Є. Брігхема[2],

результату,

В. В. Вітлінського[З],

П. І. Верченка[4],

А. Б. Камінського

А. А. Первозванського,
О. І. Ястремського
Незважаючи

[7]
на

Т. М. Первозванської

[5],
[6],

та інших.
значний
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некерованих
прямих

обсяг

проведеної

Економічний аналіз.

ступінь

урахуванням

оцінка

2013 рік.

і

(збитків)

ризику

є

з

(контрольованих)

(неконтрольованих)

зворотних

Том

невдачі,

керованих

зв'язків.

чинників,

Тобто

векторною

кількісна

величиною,
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компоненти якої відображають різні грані ризику і
формуються

залежно

(оцінювання,
гіпотез,

від

цілей

управління),

наявної

прийнятої

інформації,

ризику до невизначеності,

дослідження

системи

ставлення

Дослідженню
роботи

науковців

суб'єкта

конфліктності. Тому

як

властивостей

українських

[10],

присвячено

VaR
так

і

зарубіжних

[11].

Методологія
дозволяє:

має

VaR

оцінити

низку

ризик

переваг.

можливих

Вона
втрат

важливою задачею є визначення та обtрунтування

відповідно

вибору множини тих чи інших показників у якості

агрегувати

кількісних оцінок ступеня ризику.

величину для портфеля, ураховуючи інформацію

Кількісна

оцінка

ризику

ймовірності
окремих

їх

виникнення;

активів

у

єдину

на

про кількість активів, їхню волатильність і період

результатах його якісного та кількісного аналізу. У

часу; оцінювати і порівнювати між собою ризики

процесі

за

кількісного

rрунтується

до

ризики

оцінювання

ризику

вони

різними

фінансовими

інструментами

системно взаємодіють і доповнюють один одного.

(активами), за різними портфелями фінансових

Кількісний аналіз може rрунтуватися лише

інструментів

на

якісно встановлених цілях, гіпотезах, критеріях,
чинниках,

умовах,

альтернативах,

(активів),

різні

види

фінансових

ризиків на одному ринку, ризики на різних ринках.

відображати

є

VaR

досить

універсальним

підходом

до

ставлення до ризику його суб'єкта. Якісний аналіз

оцінювання

можна вдосконалити, використовуючи результати

використовується

кількісного аналізу. Зокрема, якщо в результаті

цінового ризику, валютного ризику, кредитного

кількісного

ризику, ризику ліквідності тощо.

аналізу

чинників

ризику

вдалося

різних

видів

для

ризиків

оцінювання,

і

зокрема,

У випадках, коли закон розподілу ймовірностей

встановити недостатню достовірність їх впливу,

висновків

випадкової

величини

якісного аналізу й проведення більш І'рунтовних

невідомим,

але

досліджень

параметри розподілу ймовірностей цієї випадкової

то

це

є

підставою
з

для

метою

перегляду

встановлення

реально

суттєвих чинників ризику (ключових параметрів).
Зазначимо,

що

існує

ціла

низка

показників

кількісної оцінки ступеня ризику в економіці
Кількісні

показники

абсолютному

ступеня

вираженні

[8].

ризику

можуть

в

визначатися

сподіваною величиною можливих збитків, якщо
в

абсолютному

(чи

доходів)

можливість

є

оцінити

величини на підtрунті статистичної інформації, ми
пропонуємо
величини

у

VaR

ефективне

якості

статистичної

використовувати

значення

оцінки

так

(в-, в+ )

економічного показника

зване

відповідного

[8].

При формуванні ефективного значення (в-, в+)

збитки підлягають такому вимірові. Також, як міру
ризику

втрат

існує

вираженні,

ураховується

результату

ризику, а саме ураховується рівень дохідності або

(наприклад, дохідності фінансового інструменту):

збитковості (середній, очікуваний, бажаний тощо),

дисперсію,

показник

використовують

оцінки

мінливості

середньоквадратичне

відхилення,

семіваріацію, семіквадратичне відхилення тощо.

У

відносному

від

вказаного

рівня

дохідності або збитковості (можуть враховуватись

може

двосторонні, або ж односторонні відхилення), а
також рівень несхильності (схильності) суб'єктів

збитків, віднесена до деякої бази, наприклад, до

прийняття рішень до ризику у вигляді заданої

обсягу власних фінансових ресурсів інвестора. У

ймовірності а (що відображає ставлення

випадку, коли оцінюється ризик як варіабельність

прийняття рішення до ризику).

скажімо,

як

ризик

відхилення

структура

можливих

визначатись,

вираженні

об'єктивно-суб'єктивна

величина

щодо отримання доходів, то для його оцінки у
відносному

вираженні

використовується

коефіцієнт варіації або ж коефіцієнт семіваріації.
Останнім

часом

популярним:

підходом

особи

Приймемо гіпотезу, що деякий досліджуваний

показник дохідності

(збитковості)

фінансового

інструменту (активу) є випадковою величиною,
до

яку ми позначимо через

оцінювання фінансових ризиків є використання

R.

Згідно з нерівністю Чебишева

[8],

за заданим:

так званих квантильних мір. У якості кількісної

рівнем значущості (ризику) а можна знайти

оцінки

використанні,

таке, що з імовірністю не меншою, ніж у, у=1-а, чи з

беруться певні квантилі розподілу функції втрат.

ризиком не більшим, ніж а, можна стверджувати,

ступеня

ризику,

при

їх

Однією із найвідоміших квантильних мір ризику є

Value-at-Risk (VaR),
ризиків,

в

банківській

діяльності

відповідно до рекомендаційної програми

VaR

належить

вимірювання
рівнем

до

ризику

довіри

а.

асиметричних
і

методів

визначається

Математично

VaR

Basel 11.

є

певним
(1-а)

-

квантилем розподілу вартості активу, портфеля
активів тощо. Тобто для випадкової величини
збитків

VaR

розраховує максимальні збитки, які

можуть виникнути за заданого рівня ймовірності а
у визначеному періоді часу

60

що

яка є базовою для оцінювання

зокрема,

[9].

k=k(a)

m(R)-ku(R) < R < m(_R) + ku(R),
де

випадкова

R

(збитковості)
(активу),

деякого

m(R)

випадкової величини
коефіцієнт

(ціна

величина

інструменту

математичне

сподівання

R, k -

ризику),

заданої ймовірності а,

дохідності

фінансового

a(R) -

певний постійний

який

залежить

відхилення (міра ризику) випадкової величини
Якщо

досліджуваний

позитивний

інгредієнт,

від

середньоквадратичне
показник

тобто

його

R

R.
має

прагнуть

максимізувати, то його ефективне значення (В~)

Покладемо

обчислюється за формулою:

В~

у

лемі

можна тлумачити

1
k2

-=а

у=1-а. чи з ризиком не більшим, ніж а., можна

(наприклад,

що

значення

дохідності

показника

деякого

R

фінансового

інструменту) буде більшим за величину В~, тобто

Або, інакше, можна сказати, що величина В~
визначає рівень мінімальної дохідності, яку можна
отримати за заданого рівня ризику а.

ж

досліджуваний
інгредієнт,

показник

тобто

його

В~

можна

тлумачити

у=1-а чи з ризиком не більшим, ніж а, можна
що

значення

збитків

від

фінансовим

інструментом)

показника

операцій
буде

за

R

деяким

меншим

за

величину в~, тобто виконується співвідношення:
P{R<B~};?:1-a.

рівень

максимальних

збитків,

яких

будемо

проводити

дослідження

для

показників, які мають позитивний інгредієнт. Для
показників,

які

мають

для

позитивним

досліджуваного

інгредієнтом

показника

ефективне

з

R

значення

(В~) можна обчислити за формулою:
В~ =C-kuc(R).
Зауважимо,

що

із

співвідношення

1
k2

-=а

(З)

використана, зокрема, мода чи медіана випадкової
величини.

Проаналізуємо,

за

яких

умов

оцінка

ефективного значення в: (2) буде кращою за

оцінку ефективного значення в~ (8).
По-перше, для будь-яких значень С виконується
нерівність:

негативний

Дійсно,

ст 2 (R) =M[(R-m(R)) 2 ] =M[(R-C + C-m(R)) 2 ] =

=M[(R-C)2 +2(R-C)(C-m(R)) +(C-m(R)) 2 ] =

можна зазнати за заданого рівня ризику а.
Надалі

Отже,

и(R) <ис(R).

Або інакше можна сказати, що величина В~
визначає

наступна

Наголосимо, що в якості константи С може бути

наступним чином: з імовірністю не меншою, ніж у,

(наприклад,

виконується

k>l.

В~ =m(R)+kcт(R).

стверджувати,

що

умови а< 1 випливає, що має виконуватись умова:

обчислюється за формулою

значення

стверджувати,

має

прагнуть

мінімізувати, то його ефективне значення (в~)

Ефективне

що з імовірністю не меншою, ніж

k,

C-kac(R) <R < С + kac(R).

P{R>B~};?:1-a.

Якщо

Тобто існує

у, у=1-а., чи з ризиком не більшим, ніж а., можна
нерівність:

виконується співвідношення:

негативний

(2)

P~R-cj>kuc(R)}=P{(R-C) 2 >k2u~(R)} ~

наступним чином: з імовірністю не меншою, ніж у,
стверджувати,

Маркова

Х =IR-CI, в= kcтc(R), отримаємо

В~ =m(R)-ka{R).

Ефективне значення

Р{х>є}~М[Х]/є.

інгредієнт,

2

2

=M[(R-C) ]+ 2(M[R]-CXC-m(R)) + M[(C-m(R)) ] =

=ст~ (R)-2(C-m(R)) + (C-m(R)) =О'~ (R)-(C-m(R))
2

2

2

,

можна отримати аналогічні результати.

Зауважимо,
сподівання

що

на

не

практиці

завжди

математичне

є

адекватною

характеристикою випадкової величини

R,

і тому

його доцільно було б замінити, зокрема, модою чи
медіаною,

а

іноді

-

взагалі

деякою

довільною

фіксованою величиною.
Розглянемо

у

якості

показника

відхилення випадкової величини

R

середньоквадратичне

відхилення)

заданої

Позначимо

константи

С.

середньоквадратичне

відхилення

ризику

(дисперсію чи
від

через

деякої

ac(R)

випадкової

величини R від заданої константи С, тобто

де М[•] - оператор математичного сподівання.
зміст

u~(R) =и2(R)+(C-m(R)) 2 •
З рівності

(11) і випливає нерівність (10).
С < m(R), з

Зазначимо, що у випадку, коли
урахуванням

нерівності

(10)

виконується

нерівність:

в~ =C-kuc(R) <m(R)-ku(R)=в;.

А, отже, оцінка ефективного значення В~ (2)
краща за оцінку ефективного значення В"і; (В),
оскільки підвищує рівень мініма~ьної дохідності,(б)

~(R)=М[(R-C) 2 ],
Нагадаємо

або

леми

Маркова:

якщо

випадкова величина Х приймає лише невід'ємні
значення, то для будь-якого невід'ємного числа є
буде справедливою нерівність:

ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649.

Економічний аналіз.

яку можна отримати за заданого р1вня ризику а.

Тепер

розглянемо

випадок, коли

С > m(R).

Дослідимо умови, за яких виконується нерівність

C-kac(R) <m(R)-ka(R).
Перепишемо

2013 рік.

Том

нерівність

(12)

у

наступному

14. № 2.
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вигляді:

С-

(14),

m(R) + ku(R) < kuc(R).

Введемо
перепишемо

рівності

о;;;;;; С- m(R) >О

(13)

з

Проведене

урахуванням

ефективних

(11) наступним чином:

допомогою

кращою

оцінкою

буде

(13)

у

статті

значень

дослідження
показників

оцінок

дохідності

(збитковості) фінансових інструментів (активів), у

б+ku(R)<kJи2 (R)+б2 •
За

відповідно

ефективнезначення В~.

позначення
нерівність

то

підtрунті

рівносильних

яких

лежить

поняття

розподілу, дає можливість обирати

перетворень

буде

отримаємо:

більш

адекватною

поставленим цілям,

о2 +2k&т(R)+k2 a2(R) <k 2 (cт 2 (R)+o2 ),

наявюи

обраній

квантиля

оцінку, яка

інформації,

системі гіпотез та

ставленню суб'єкта прийняття рішення до ризику.
Для формування оцінок ефективних значень

o+2kcт(R)<k 2o,

показників

2kcт(R) < (k 2 - l)o.
Оскільки виконується умова (9), отримаємо

дохідності

(збитковості)

фінансових

інструментів (активів) у якості показника ризику,
окрім

використаних

у

нашій

роботі,

можна

використовувати семіваріацію чи семіквадратичне

2ku(R) <б·
(k 2 -1)

відхилення, обираючи за базу як математичн,14)
сподівання, так і моду, медіану, чи деяку фіксовану

Отже, можемо зробити висновок, що у випадку

сталу величину. Надалі планується проаналізувати

С > m(R) за умов (9) і (14) ефективне значення В~

умови, за яких такі оцінки можуть покращити
результати

є кращою оцінкою за ефективне значення В~.

оцінювання, запропоновані у статті.

Якщо виконується умова, протилежна до умови
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