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Актуальність полягає у необхідності підвищення 
якості оцінювання операційних ризиків на 
комерційних підприємствах, у зв’язку із 
зростанням частки ОР серед всіх інших видів 
ризиків. 

 



 Об’єкт дослідження: операційні ризики у 
фінансовій системі. 
 

 Предмет дослідження: математичні моделі і 
методи опису та оцінювання операційних 
ризиків. 
 

 Мета дослідження: розробка математичної 
моделі ОР у формі розподілів випадкових 
величин та її застосування для оцінювання 
можливих втрат та розробка ПЗ, що її 
реалізує. 



Операційний ризик – це ризик прямих або 
непрямих витрат, викликаних помилками або 
недосконалістю процесів, систем в 
організації, помилками або недостатньою 
кваліфікацією персоналу організації або 
несприятливих зовнішніх подій нефінансової 
природи (наприклад, шахрайство або 
стихійне лихо).  



1. Внутрішнє шахрайство 

2. Зовнішнє шахрайство 

3. Практика найму персоналу і безпека праці 

4. Клієнти, продукти і стандарти ведення 
бізнесу 

5. Збиток, нанесений фізичним активам 

6. Дестабілізація господарської діяльності і 
збій системи 

7. Виконання операцій та управління 
процесом 



Ключові етапи ризик-менеджменту: 

 Виявлення ризику та оцінка ймовірності його 
реалізації та масштабу наслідків. Визначення 
максимально-можливого збитку; 

 Вибір методів та інструментів управління 
виявленим ризиком; 

 Розробка ризик-стратегії з метою зниження 
ймовірності реалізації ризику і мінімізації 
можливих негативних наслідків; 

 Реалізація ризик-стратегій; 

 Оцінка досягнутих результатів і коригування 
ризик-стратегії. 



Підхід на основі 
базового індикатора 

(BIA)  

ORC = α * GI, 

де GI – валовий дохід; 
     α – коефіцієнт 
резервування капіталу 

Стандартний підхід 
(TSA) 

де GI𝑖 – середній валовий 
дохід i-го виду діяльності 
за три останні роки; 
      𝛽𝑖 – рівень резервного 
капіталу для i-го виду 
діяльності 

Передові підходи 
оцінки операційних 

ризиків (AMA) 

ORC =  (𝛽𝑖 ∗ GI𝑖)𝑖 , 



Направлення діяльності 

 Корпоративні фінанси 

 Торгові операції 

 Роздрібне банківське 
обслуговування 

 Комерційне банківське 
обслуговування 

 Послуги зі здійснення 
платежів і розрахунків 

 Агентські послуги 

 Управління активами 

 Брокерські операції 

Типи ризикових подій 
 Внутрішнє шахрайство 
 Зовнішнє шахрайство 
 Практика найму і 

безпека праці 
 Клієнти, продукти і 

ділова практика 
 Збиток, нанесений 

фізичними активами 
 Дестабілізація 

господарської 
діяльності і збій системи 

 Виконання, поставка та 
управління процесом 

Матриця 𝑀𝑖∗𝑗  



Величина і число 
збитків категорії: 
𝐿𝑘(𝑖, 𝑗)   ̴ LogN(a, 𝜎) 
𝑁(𝑖, 𝑗)   ̴̴ Poiss(λ) 

Сумарний збиток 
категорії за 

останні 3 ріки 

𝑆𝑛 i, j =   𝐿𝑘 𝑖, 𝑗

𝑁 𝑖,𝑗

𝑘=1

 

Математичне 
сподівання 

сумарного збитку 
E{S(i, j)} = 

=
𝑆1 i,j +𝑆2 i,j +𝑆3(i,j)
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Value at Risk 
VaR(S(i, j)) =  

sup{x: P(S ≥ x) ≤ α} 

Капітал на покриття 
збитків категорії  

K(i, j) =  
VaR(S(i, j)) – E{S(i, j)} 

Capital at Risk 

CaR =  𝐾(𝑖, 𝑗)
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𝑗=1
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𝑖=1

 



Збір даних і експертних оцінок 

Статистичний аналіз даних 
 (вибіркове середнє, дисперсія, медіана) 

Належність до нормального розподілу  
(коефіцієнт асиметрії, ексцес) 

Розширення вибірки (нормальний розподіл,  
логнормальний розподіл, розподіл Пуассона) 

Статистичний аналіз втрат (тип розподілу втрат, параметри 
розподілу (середнє, дисперсія, медіана), статистичні 

характеристики (АКФ, ЧАКФ, кореляційна матриця), VaR і CaR) 

Прийняття управлінського рішення 





 Параметри розподілу  
середнє 
дисперсія 
медіана 

 Належність до нормального розподілу  
коефіцієнт асиметрії  
ексцес 
статистика Жака-Бера 

 Статистичні характеристики 
АКФ 
ЧАКФ 
кореляційна матриця 

 



Ймовірність,% 90 95 99 

CaR, грн. 1964805 2369016 3041165 

Капітал на покриття ОР із заданими рівнями довіри 

CaRBIA = α · GI = 
=25000000грн.·0.15= 

 =3750000грн. 





 На основі експертних даних побудовано модель 
операційного ризику фінансової установи за передовим 
підходом для оцінювання можливих у результаті 
здійснення ризику втрат. 

 Розроблено програмне забезпечення для моделювання та 
оцінювання операційних ризиків. 

 Проведено аналіз результатів моделювання ОР у фінансовій 
установі. 

 Обґрунтовано переваги використання передових методів 
оцінювання у порівняння з базовими методами. 

 У подальших дослідженнях варто створити удосконалений 
програмний продукт, який на основі описових статистик та 
результатів буде будувати сценарії для мінімізації ризиків, 
розраховувати критичні стани, при яких неминуче 
розорення. 




