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Вступ та постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
інформаційних та комунікаційних технологій на фінансо-
вому ринку призвів до виникнення інноваційних фінан-
сових продуктів, специфічні умови функціонування яких 
почали формувати нові тенденції, які прямо чи опосеред-
ковано впливали на розвиток діяльності банків.

Банки в умовах посилення конкурентної боротьби 
на фінансових ринках, допускаючи у своїй традиційній 
діяльності високі ризики, для захисту від них починають 
використовувати похідні фінансові інструменти. Але, як 
з’ясувалося потім, цим інструментам теж властиві свої, 
специфічні ризики, визначення рівня яких при відсут-
ності ефективних методів регулювання нових продуктів 
є досить складним завданням. Одним із таких ризиків є 
операційний. Його виникнення пов’язано зі зростанням 
обсягів операцій банків з деривативами, складність яких 
є причинами помилок персоналу, а також є результатом 
технологічних помилок, збоїв у роботі комп’ютерного 
обладнання.

Зазначене призвело до необхідності виокремлення 
операційних ризиків у окрему категорію ризиків сучас-
ного банку, а їх природа, сутність та особливості, які при-
таманні похідним фінансовим інструментам призвели до 
необхідності формування методологічних засад щодо їх 
управління, що підтверджує актуальність пропонує мого 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням теоретичних та практичних проблем управління 
операційними ризиками присвячена велика кількість нау-
кових праць. Вагомий внесок у розробку теоретико-мето-
дологічних засад управління банківськими операційними 
ризиками зробили дослідження іноземних та вітчизняних 
науковців, серед яких праці С. Дмитрова [1], І. Ларіонової 
[2], О. Лаврушина [3], Л. Примостки [4], Б. Сазикіна [5] 
та ін. Незважаючи на достатню кількість публікацій, при-

свячених проблемам управління операційними ризиками 
банків, постійні зміни умов діяльності банків на фінан-
совому ринку, посилення глобальних дисбалансів у світо-
вій та національних економіках потребують розробки та 
впровадження нових методологічних підходів до управ-
ління зазначеними ризиками.

Метою дослідження є розробка методичних підходів 
до формування системи управління операційними ризи-
ками, які притаманні банкам при здійсненні діяльності на 
ринку похідних фінансових інструментів. Для досягнення 
мети у статті вирішені такі завдання: класифіковано під-
ходи до визначення сутності операційного ризику банку, 
визначено мету, принципи та специфіку організації про-
цесів управління операційними ризиками.

Результати дослідження. Проведений аналіз науко-
вих праць свідчить, що не існує єдиної думки щодо сут-
ності понять «операційний ризик» та «управління опе-
раційними ризиками» банків, які притаманні операціям 
з деривативами". Тому проведемо спочатку дослідження 
наукових підходів до визначення сучасними науковцями 
сутності дефініцій «операційний ризик» та «управління 
операційними ризиками».

У сучасних дослідників не існує загально прийнятого 
визначення операційних ризиків, тому, на наш погляд, 
необхідно використовувати визначення, яке запропо-
новане Базельським комітетом з банківського нагляду, 
згідно якого операційний ризик – це ризик виникнення 
збитків у результаті недоліків та помилок у внутрішніх 
процесах банку, допущених з боку співробітників, через 
інформаційні системи, а також зовнішніх подій [3, с. 168].  
А управління операційними ризиками більшість дослід-
ників визначає як процеси, спрямовані на обмеження 
істотних операційних ризиків, зниження негативних 
наслідків їх реалізації та забезпечення цілей розвитку 
банку [1, с. 39; 2, с. 289; 4, с. 19, с. 29].
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Предметом нашого дослідження є операційні ризики 
банків, які виникають при здійснення операцій з похід-
ними фінансовими інструментами, тому наступним ета-
пом дослідження є класифікація видів операційних ризи-
ків з похідними.

Проведений аналіз підходів сучасних дослідників 
до класифікації операційних ризиків на ринку похідних 
фінансових інструментів призводить до висновку, що сут-
тєвих розбіжностей у визначенні їх видів не існує.

Так, виокремлюються три основні види операційних 
ризиків на ринку деривативів, а саме:

- транзакційний ризик – ризик втрат, який виникає 
внаслідок здійснення банками операцій з похідними 
та є результатом помилок персоналу при їх виконанні, 
а саме: помилок, що виникають унаслідок складності 
інноваційних продуктів, обліку таких операцій, здій-
сненні розрахунків, відсутністю адекватної юридичної 
документації;

- ризик операційного контролю – ризик втрат, які 
виникають унаслідок проведення неякісного контролю 
діяльності персоналу фронт-, мідл- та бек-офісів бан-
ків, а саме: порушень у системах управління, організа-
ції та контролю якості виконання завдань працівниками, 
несанкціонованого доступу до комп’ютерних та телеко-
мунікаційних систем;

- технологічний ризик – ризик втрат, які виникають 
унаслідок допущення технічних та технологічних поми-
лок та збоїв у інформаційних системах, а саме: помилок у 
розробці програмного забезпечення, формулюванні мате-
матичних моделей, формуванні неадекватних обсягів та 
якості вхідної інформації, технічних порушень [2, с. 328].

Наведений перелік класифікаційних ознак не є 
вичерпним та може доповнюватися залежно від мети 
дослідження.

Для організації ефективного управління операцій-
ними ризиками деривативів важливою є їх класифі-
кація за характером наслідків та частотою прояву. За 
означеним критерієм визначають операційні ризики, 
що виникають рідко і спричиняють невеликі збитки або 
виникають часто, але спричиняють невеликі збитки; 
спричиняють суттєві збитки, але трапляються з малою 
ймовірністю; трапляються вкрай рідко, призводять до 
великих збитків та банкрутства банку. Це дає змогу 
класифікувати операційні ризики як незначні, помірні, 
значні, катастрофічні.

Підсумовуючи наведені вище результати дослідження, 
вважаємо, що для побудови ефективної методики управ-
ління операційними ризиками, які виникають при діяль-
ності банків на ринку похідних фінансових інструментів, 
зазначені ризики доцільно класифікувати щонайменше за 
такими ознаками:

- за сферою виникнення: внутрішні, що виникають 
безпосередньо у зв’язку з діяльністю конкретного банку, та 
зовнішні, що виникають у зовнішньому щодо банку серед-
овищі і безпосередньо не залежать від його діяльності;

- за джерелом виникнення – ризики персоналу, 
ризики процесів, технологічні ризик;

- за наслідками впливу – незначні, помірні, значні, 
катастрофічні.

Для формування ефективної методики управління 
операційними ризиками банків необхідно визначити 
завдання. Основними завданнями системи управління 
операційними ризиками банків, у тому числі і при управ-
лінні ризиками похідних фінансових інструментів, є:

- встановлення ефективної системи підтримки при-
йняття управлінських рішень з урахуванням рівня ризи-
ків, на які наражається банк;

- забезпечення проведення банківських операцій з 
похідними фінансовими інструментами відповідно до 
встановлених банком політик, процедур і регламентів;

- забезпечення фінансової стійкості банку в кризових 
ситуаціях як на ринку деривативів, так і в разі системної 
кризи;

- оптимізація очікуваних прибутків та збитків від 
операцій з похідними фінансовими інструментами, зни-
ження рівня неочікуваних збитків;

- прогнозування передкризового стану банку для 
своєчасного виявлення ознак кризи та визначення ефек-
тивних засобів та методів управління операційними ризи-
ками з похідними, з метою зниження їх впливу на фінан-
совий результат банку;

- виявлення причин, що провокують операційні 
ризики банків та втрати за ними, пошук засобів їх мінімі-
зації та усунення.

Реалізація завдань методики управління операційними 
ризиками банків при здійсненні операцій з похідними фінан-
совими інструментами відбувається шляхом виконання вимог 
сукупності функцій управління ризиками. Формувати мето-
дичні підходи, на нашу думку, необхідно враховуючи вимоги 
таких загальних функцій: прогнозування, планування, органі-
зації, регулювання, координації, обліку та контролю.

Функція прогнозування. Потреба у прогнозуванні 
виникає із самої природи управління ризиками, бо воно 
має розв’язувати як повсякденні завдання, так і перспек-
тивні проблеми, що виникають у діяльності як персоналу 
банка, так і його технологічних програм та устаткування. 
Функція прогнозування – це наукове передбачення, сис-
тематичне дослідження стану, структури, динаміки та 
перспектив управлінських явищ і процесів, властивих 
суб’єкту управління операційними ризиками.

Функція планування є на всіх рівнях ієрархії системи 
управління ризиками. Вона полягає у визначенні мети, 
напрямів, завдань, засобів реалізації тих чи інших про-
цесів, розробленні заходів, за допомогою яких має бути 
досягнута мета – своєчасна ідентифікація ризиків на 
ринку деривативів та прийняття превентивних заходів.

Функцію організації пов’язано зі створенням органі-
заційного механізму та ефективної методики управління 
операційними ризиками операцій з деривативами. Мета 
цієї функції – сформувати керуючі та керовані підсис-
теми, а також зв’язки й відносини між ними.

Функція регулювання – це досягнення необхідного 
стану впорядкування та мінімізації можливих збитків від 
операційних ризиків при здійсненні банками операцій з 
фінансовими похідними інструментами в умовах сталого 
розвитку, невизначеності та кризи. За допомогою регулю-
вання здійснюється безпосереднє керівництво поведінкою 
суб’єктів при управлінні об’єктами (похідні фінансові 
інструменти, та операційні ризики, що пов’язані з ними).

Функція координації – забезпечує узгодження функці-
онування підсистем управління. Завдяки координуванню 
узгоджуються дії керівників не тільки всередині управлін-
ської ланки, а й дії керівників інших управлінських струк-
тур, які пов’язані з можливістю виникнення операційних 
ризиків за операціями з похідними.

Функція обліку – збирання, передача, зберігання і 
перероблення даних, реєстрація та групуванням відомос-
тей про допущені помилки персоналу, збої програмного 
забезпечення тощо.

Функція контролю має свої особливості щодо інших 
функцій. Так, якщо планування ставить завдання, органі-
зація приводить систему управління операційними ризи-
ками в стан можливості виконання цього завдання, то 
контроль покликаний постійно надавати інформацію про 
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результати виконання завдань управління операційними 
ризиками операцій банків з деривативами з метою кори-
гування планів (якщо це необхідно).

Наступним елементом методики управління опера-
ційними ризиками банків є принципи. Зауважимо, що у 
сучасних дослідників відсутні єдині підходи до визна-
чення таких принципів.

Вважаємо, що система управління операційними 
ризиками повинна базуватися на принципах, визначених 
Базельським комітетом [6], основними з яких є:

- відповідальність керівництва банку за впровадження 
системи управління операційними ризиками деривативів 
та своєчасну й кількісну їх ідентифікацію;

- постійний процес управління та контролю операцій-
них ризиків як за існуючими видами похідних фінансових 
інструментів, так і за тими, що плануються до впровадження;

- здійснення постійного моніторингу рівня операційного 
ризику банку за похідними фінансовими інструментами.

Важливою складовою методики управління є оцінка 
як окремих операційних ризиків, так і здійснення загаль-
ної оцінки потенційних збитків, для покриття яких банк 
повинен мати достатній розмір власного капіталу.

У банківській практиці оцінювання операційних ризи-
ків існує значна кількість методів, які можна згрупувати у 
такий спосіб:

- методи, що базуються на експертному судженні (сце-
нарний аналіз, причино-наслідкові моделі, мультифак-
торні моделі, нечітка логіка, байєсовські мережі, бально-
ваговий метод);

- статистичні методи, які базуються на використанні 
статистичного аналізу розподілу фактичних збитків, що 
дає змогу зробити прогноз щодо потенційних збитків у 
майбутньому [2, с. 292-297].

На основі двох попередніх етапів – ідентифікації та 
оцінки наявних операційних ризиків – має бути визначе-
ний комплекс заходів, спрямованих на зниження ймовір-
ності настання подій, або вплив на обставини, що можуть 
призвести до операційних збитків, та (або) зменшення 
(обмеження) розміру потенціальних операційних збитків.

Необхідно зазначити, що, Базельський комітет із бан-
ківського нагляду пропонує такі підходи до оцінки опера-
ційних ризиків, згруповані за складністю впровадження:

- базовий індикативний підхід, який вважається 
основним і ґрунтується на розподілі коефіцієнта опера-
ційного ризику при використанні єдиного індикатора як 
орієнтовного показника для всієї «сфери дії» операцій-
ного ризику (діяльності банку взагалі). Таким індикато-
ром пропонується взяти показник валового прибутку, а 
операційний ризик розраховувати як відсоток (15%) від 
середнього показника валового доходу за останні 3 роки;

- стандартизований підхід, він відрізняється від 
методу базового індикатора тим, що передбачає поділ 
діяльності банку на певну кількість стандартизованих 

бізнес-напрямів; для кожного бізнес-напряму визнача-
ється індикатор, що слугує приблизним показником суми 
операційного ризику в межах кожного із напрямів бізнесу 
банку, та коефіцієнт, який використовується для розра-
хунку резерву під операційні ризики (за бізнес-напрямом –  
у нашому випадку – операції з ПФІ, зазначений коефіці-
єнт складає 18%); 

- методи внутрішнього виміру ризиків, або «пере-
дові», підходи на основі власних моделей оцінки опе-
раційних ризиків, які базуються на внутрішніх оцінках 
потенційних втрат [4, с. 457; 5, с. 88-89].

Варто зазначити, що рекомендації Базельського комі-
тету необхідно враховувати при формуванні системи оці-
нювання операційних ризиків у вітчизняних банках.

Наступним елементом методики управління операцій-
ними ризиками фінансових похідних інструментів є визна-
чення ефективності використаної системи управлінських 
рішень. Для вирішення цього завдання використовують:

- порівняння ключових показників індикаторів опера-
ційного ризику поточного періоду з показниками попере-
днього, їх відповідність визначеному ліміту (максимально 
припустимому значенню); 

- оцінку кількісних наслідків реалізації операційних 
ризиків (кількість інцидентів та суми витрат);

- оцінку якості впровадження обраних заходів (чи 
вони дійсно впроваджені, або є тільки задекларованими) 
та якості превентивних заходів управління операційними 
ризиками. 

За наслідками моніторингу складаються звіти для 
вищого керівництва банку, на основі яких приймаються 
рішення щодо змін в управлінні операційними ризиками 
на стратегічному рівні.

Висновки. Управління операційними ризиками є важ-
ливою складовою загального управління операційними 
ризиками в банках, тому необхідно, щоб визначення бан-
ківських ризиків на ринку похідних фінансових інстру-
ментів, їх класифікація та повний перелік були розкриті 
у відповідних загально банківських документах. На рівні 
функціональних підрозділів зазначені показники мають 
бути відображеними у технологічних картах бізнесі-про-
цесів, визначені у звітних формах тощо.

Керівництво банків повинно розробити та впровадити 
структуру управління операційним ризиком з визначен-
ням рівнів відповідальності, при цьому вище керівництво 
банку несе відповідальність за послідовне впровадження і 
підтримку складових політики управління операційними 
ризиками, процесів і систем управління операційним 
ризиком відповідно до визначених процедур та показ-
ників, які характеризують схильність банків до ризику. 
Використання запропонованих рекомендацій вітчизня-
ними банками буде сприяти зменшенню їхніх збитків за 
ризиками та посилять їхню конкурентоспроможність на 
ринку банківських послуг.
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Аннотация. В статье рассмотрены научно-методические подходы к формированию эффективной системы управ-
ления операционными рисками банков при осуществлении операций с производными финансовыми инструментами. 
Классифицированы операционные риски банковских операций с деривативами. Предложены составляющие элементы 
методики управления операционными рисками: определены основные задачи управления, функции и принципы орга-
низации, основные методы оценки операционных рисков. Раскрыты подходы к определению эффективности использо-
ванной системы управленческих решений руководства банка по идентификации и оценке операционных рисков банков 
при осуществлении операций с производными финансовыми инструментами. Предложено отражать в технологических 
картах бизнес-процессов и в соответствующих формах отчетности показатели, характеризующие наличие и возможный 
уровень операционных рисков.

Ключевые слова: рынок, банк, кризис, управление, операционный риск, производные финансовые инструменты, 
методика.

Summary. Methodological approaches to the formation in effective system of operational bank risks administration by the 
performance of operations with derivate financial tools are considered in the article. It’s classified the kinds of operational risks 
which are typical for bank operations with derivates. It’s offered the elements of administrational methodology of risks admin-
istration: it’s defined the main tasks of administrations, functions and organizational principles, the main methods of operational 
risks estimation. It’s opened the approaches to defining of used system efficiency in administrative decisions of bank authority 
about identification and estimation of operational bank risks by the performance the operations with derivate financial tools. It’s 
offered the  indicators displaying characterize the existence and possible level of operational risks in the technological cards of 
business process and in the correspond forms of bank rapports.

Key words: market, bank, crisis, administration, operational risk, derivate financial tools, methodology.
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ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ ПРОТЯГОМ 2005–2015 РОКІВ

POSITIONS OF UKRAINE IN THE GLOBAL RANKING OF COMPETITIVENESS 
INDEX AND ECONOMIC FREEDOM DURING 2005–2015 YEARS

Аннотація. У статті розглянуто місце України у світових рейтингах. Здійснено аналіз тенденцій розвитку України на 
міжнародній арені. Основне завдання при написанні статті полягає у визначенні конкурентоспроможності національної 
економіки та економічної свободи в Україні. Досліджено індекси глобальної конкурентоспроможності та економічної сво-
боди. Проаналізовано базові складові цих рейтингів та доведено взаємозв’язок місця країни в рейтингу та її добробуту.

Ключові слова: національна економіка, конкурентоспроможність, свобода, бізнес, корупція, рівноважний розвиток, 
стійкість, гомеостазис.

Постановка проблеми. Кожна держава обирає влас-
ний шлях розвитку, надаючи перевагу або особистій сво-
боді з високим ступенем господарського ризику, або еко-
номічній безпеці з високим ступенем несвободи.

Пошук найбільш прийнятних способів переходу еконо-
міки України на випереджаючий темп розвитку базується 
на світовому досвіді, який доводить, що основною умовою 
процвітання країн та націй стало суттєве підвищення рівня 
економічної свободи. Ознайомлення зі світовою практикою 
визначення рівня економічної свободи та обґрунтування 
необхідності розробки заходів щодо її підвищення в Укра-
їні зумовили актуальність теми цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розвитку національного господарства, економіч-
ного потенціалу та інноваційного розвитку економічних 
систем присвячено праці відомих вітчизняних учених: 
В.М. Гейця, С.А. Єрохіна, М.М. Єрмошенка, Г.К. Ялового, 
В.Я. Шевчука та зарубіжних: В. Парето, Й. Шумпетер, 
Д. Сакс. Але плинність часу та нестабільність зовнішніх 
та внутрішніх економічних умов зумовлюють необхід-
ність постійного відслідковування стану та тенденцій роз-
витку України на світовій арені. Індикаторами розвитку є 
відповідні рейтингові місця, якими відзначають Україну 
світові організації.


