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ВИСОКА ЗНАЧИМІСТЬ УЧАСТІ БАНКІВ У 
РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

КРАЇНИ ПОСИЛЮЄ РОЗУМІННЯ 
БАНКІВСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА, ЩО 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СТАЄ 
ВИРІШАЛЬНИМ ФАКТОРОМ 
ПІДВИЩЕННЯ І ПІДТРИМКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
КОЖНОГО БАНКУ 

Актуальність
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вирішення комплексу 
теоретичних і 

практичних питань 
управління кредитним 

ризиком банків та 
розробки концепції 

щодо вирішення 
поставлених проблем 

Мета роботи

 дослідити економіко-правові  
засади управління кредитним   
ризиком;

 дати оцінку кредитного ризику          
ПАТ АБ «Укргазбанк»;

 розробити концепцію    
вдосконалення управління  
кредитним ризиком банків.

Основні завдання:
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Кредитний ризик 
це ймовірний ризик для 
надходжень та капіталу, 
який проявляється через 
неспроможність сторони, 
виконати умови будь-якої 
фінансової угоди з банком 

або іншим способом 
виконати взяті на себе 

зобов'язання
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Науковці, які
досліджували дану

тематику:
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68%

24%

7%
1%

Показники кредитного портфелю ПАТ АБ «Укргазбанк» за 2017 р., млн. 
грн. (непрострочені та незнецінені кредити)

Великі позичальники з кредитною 
історією більше 2 років

Великі нові позичальники з 
кредитною історією менше 2 років

Кредити середнім позичальникам

Кредити малим позичальникам
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18%

52%

30%

Показники кредитного портфелю ПАТ АБ «Укргазбанк» за 2017 р., млн. 
грн. (прострочені але незнецінені кредити)

Прострочені менше ніж 30 днів

Прострочені від 31 до 90 днів

Прострочені більше ніж 91 день



Методи управління ризиком 
окремого кредиту

В ПАТ АБ «Укргазбанк»

Аналіз 
кредитоспроможності 

позичальника

Аналіз та оцінка 
кредиту

Структурування 
позик

Контроль за 
наданим кредитом і 

станом застави
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Мета: Підвищення ефективності системи управління кредитним ризиком задля зміцнення

фінансової стійкості банків

Способи досягнення мети

Зростання конкурентоспроможності 
банку на ринку

Мінімізація збитковості банку
Формування якісного 
кредитного портфелю

Результати

Мінімізація кредитних 
ризиків

Оптимізація фінансових 
ресурсів банків
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Об’єктивність Комплексність Достовірність Наукова обгрунтованість

Принципи
Концепція удосконалення управління кредитними ризиками банків

Запровадження нових 
видів банківських 
продуктів як для 

фізичних осіб, так і для 
юридичних осіб

Розширення 
фінансових 

коефіцієнтів для 
аналізу клієнтської 

бази

Впровадження 
ефективної 

маркетингової 
політики

Використання моделі 
лімітування розміру 

допустимого 
кредитного ризику

Критерії досягенення цілі
Мінімізація кредитних

ризиків
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Управління банківськими ризиками шляхом використання інструментів маркетингу 
та менеджменту

Фінансова стійкість банку

Комплекс менеджменту
(приріст капіталу )

Комплекс маркетингу
(формування умов отримання

стабільного доходу)
Створення фінансового

потенціалу банку 
(забезпечення капітальної

стійкості: платоспроможність

банку та структура капіталу)

Забезпечення ресурсної
стійкості банку (ризик

незбалансованої ліквідності, 
зокрема депозитні ризики)

Виконання функцій з 
мінімальним ризиком

Забезпечення
можливості

залучення капіталу

Забезпечення
фінансової стійкості і 

ринковому
середовищі

Процес
трансформування

банківських ресурсів

Врахування ринкового, 
операційного та ризику

ліквідності банку 

Забезпечення стабільного розвитку банку, 
стійкості щодо фінансових криз

Управління фінансовими операціями
банку(зниження ризику окремого виду 

операцій)

Прибуток



ІНТЕГРAЛЬНИЙ ПОКAЗНИК
БAГAТОФAКТОРНОЇ̈ МОДЕЛI

Q = a1К1 + a2К2 + a3К3 + a4К4 + a5К5 + anКn – a0

Q – бaзовий 
iнтегрaльний 

покaзник
фiнaнсового стaну

боржникa

К1, К2 ... Кn – фiнaнсовi
коефiцiєнти, що 
розрaховуються нa бaзi
фiнaнсової звiтностi
боржникa

a1, a2.... an – пaрaметри, що 
визнaчaються з урaхувaнням
вaгомостi тa розрядностi
фiнaнсових коефiцiєнтiв

a0 – вiльний
член 
дискримiнaн
тної моделi
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Уникнення 
кредитного 

ризику 
банку 

Прийняття 
кредитного 
ризику банку

Використання 
інструментів 

мінімізації 
кредитного 

ризику

Стратегії управління кредитним
ризиком банку
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де Kl – коефіцієнт лімітування;
PV – поточна вартість певного активу 

позичальника.

Ліміт кредитного 
ризику 

Lk = kl * PV 
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I Базовий ліміт для позичальника:
IBL = 2050*24* (91.2 /2050) =
2188.8 тис. грн.

IBL= ARс * N * kr

де ARc – середньомісячна виручка позичальника від

реалізації продукції;

N- строк кредиту в місяцях;

kr – коефіцієнт рентабельності.

II
Показник ефективності діяльності:
Kb= (1/2-1) * (27900 /27752) * (28141/27900) =
1,013;
Kvk= (1/2-1) *(6245 /6197) * (6252/6245) =1,008;

Ia=1,008*1,013=1,021

де Kb - коефіцієнт росту

балансу;

Кvk - коефіцієнт росту

власного капіталу.

Ia = Kb * Кvk,
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Показник платоспроможності:
Q = 0,02*1,2+1,3*0,62+0,03*0,89+0,61*(-

0,001)+0,75*0,035+2,5*(-0,012)-0,2=0,66ІІІ

ІV
Клас позичальника згідно з таблицею «Класи 

боржника»: Ip=1

V
Показник дохідності:

Іу = (2050/1077)-1 = 0.90

Limit = 2188.8 * 
1,021 * 1 * 0,90 =

= 2011,3 (тис. грн) 
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Недостатня 

диверсифікація 

кредитних вкладень

Збільшення суми 

зважених 

класифікованих позик

Занадто ризикова 

кредитна політика

Недостатня увага 

при оцінюванні 

платоспроможності 

позичальників на 

стадії надання 

кредитів

Послаблена увага по 

цільовому використанню 

наданих позик та 

контролю за діяльністю 

позичальника з метою 

своєчасного виявлення 

негараздів та запобігання 

можливих втрат за 

позиками

Недостатнє 

забезпечення позик

Послаблення 

захищеності позик 

власним капіталом

Недоліки  кредитної діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» 
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Запровадження нових банківських продуктів для 
юридичних та фізичних  осіб

Створення програми кредитування стартового капіталу

Удосконалення маркетингової політики (створення 
позитивного іміджу комерційного банку)

Розширення складу фінансових коефіцієнтів

Збір проблемної заборгованості

Шляхи вдосконалення 

управління кредитними 

ризиками ПАТ АБ 

«Укргазбанк»

16



17

З'ясовано економіко-правові засади управління кредитними 
ризиками банку, що трактуються, як ризики виникнення у банку 
збитків в результаті невиконання, несвоєчасного або неповного 
виконання боржником фінансових зобов'язань перед банком 

відповідно до умов договору

За результатами оцінки кредитних ризиків та методів 
їх управління  АБ «Укргазбанк», виявленно можливості 

управління банківськими ризиками шляхом використання 
інструментів маркетингу та менеджменту, направлені на 

зміцнення фінансової стійкості банків

Побудовано концепцію удосконалення управління 
кредитними ризиками банків, що спрямована на 

підвищення ефективності системи управління 
кредитними ризиками для мінімізації збитків за 

допомогою використання методу лімітування

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


