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СТАТиСТиЧнА ОЦІнКА ЯКОСТІ КРеДиТнОї ДІЯЛьнОСТІ БАнКІВ УКРАїни
у статті наведено економіко-статистичний аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків україни та основні тенденції її розвитку. 
обґрунтована актуальність статистичного дослідження кредитної діяльності банків. Запропонована комплексна система оцінки банківського 
кредитування на двох рівнях: банківської системи та окремого банку. використання системного аналізу дозволяє відобразити взаємозв’язок 
між ефективністю функціонування банківської системи та якістю кредитного портфеля. розглянуто основні аспекти управління якістю кредит-
ного портфеля ? рівень проблемної заборгованості та кредитний ризик. піднято проблему адекватної кількісної оцінки проблемних кредитів у 
кредитному портфелі банків, оскільки методології національного банку україни та міжнародних рейтингових агентств суттєво відрізняються. 
теоретично та на конкретних прикладах представлено систему методів управління кредитним ризиком у розрізі попередження виникнення 
ризикових ситуацій та подолання їх наслідків.
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СТАТиСТиЧеСКАЯ ОЦенКА КАЧеСТВА КРеДиТнОЙ ДеЯТеЛьнОСТи БАнКОВ УКРАины

в статье приведен экономико-статистический анализ современного состояния кредитной деятельности банков украины и основные тен-
денции ее развития. обоснована актуальность статистического исследования кредитной деятельности банков. предложена комплексная 
система оценки банковского кредитования на двух уровнях: банковской системы и каждого отдельного банка. использование системного 
анализа позволяет отобразить взаимосвязь между эффективностью функционирования банковской системы и качеством кредитного порт-
феля. рассмотрены основные аспекты управления качеством кредитного портфеля ? уровень проблемной задолженности и кредитный риск.  
Затронута проблема адекватной количественной оценки проблемных кредитов в кредитных портфелях банков, поскольку методологии ее 
расчета национальным банком украины и международными рейтинговыми агентствами существенно расходятся. теоретически, а также на 
конкретных примерах представлена система методов управления кредитным риском в разрезе предупреждения возникновения рисковых 
ситуаций и предотвращения их последствий.
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Постановка проблеми. Ситуація, що склалася на 
ринку банківського кредитування на початку 2013 року в 
україні, вважається стабільною, проте говорити про від-
новлення ще зарано. до основних перешкод у розвитку 
кредитування українськими банками належать значний 
обсяг проблемних кредитів, зниження довіри у населення 
до банківської системи, нестабільність законодавчої бази, 
та інші. За результатами оцінки міжнародного рейтингово-
го агентства  Standart&Poors, питома вага проблемних кре-
дитів українських банків знаходиться на рівні 40% (вклю-
чаючи нестандартні, сумнівні та безнадійні кредити) [8]. 
Більшість експертів розцінюють рівень платіжної культури 
та дотримання принципу верховенства закону як слабкі. 
у таких умовах для комерційних банків одним із найваж-
ливіших питань є питання аналізу кредитного портфеля, 
оскільки від нього залежить у подальшому рівень дохід-
ності банківських активів. тому постає необхідність у  роз-
робці методологічного забезпечення для аналізу кредит-
ної діяльності комерційних банків, а висновки, отримані 
у результаті аналізу,  дозволять розробити рекомендації 
щодо управління якістю кредитного портфеля. це забез-
печить ефективну роботу банків, підвищить ступінь їх при-
бутковості та надійності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дження проблем подальшого вдосконалення функціону-
вання банківської системи, зокрема процесу управління 
кредитним портфелем банку, привертає увагу багатьох 
учених: а. м. герасимовича, м. п. денисенко,  о. і. лавру-
шин, м. і. Савлука [3–6] та інших. досягнення українських 
та зарубіжних учених у галузі банківської справи, теорії 
кредиту, банківського менеджменту, теорії економічного 
ризику є теоретичною та методологічною основою по-
ставленої проблеми. дослідження цих науковців, зокрема, 
присвячені визначенню поняття проблемного кредиту 
і  кредитного ризику, методам управління кредитним порт-
фелем, аналізу системи показників платоспроможності 
позичальників тощо. проте, на сьогоднішній день не існує 
єдиного підходу щодо оцінки якості кредитного портфеля. 
у зв’язку з багатофакторністю даного питання воно потре-
бує подальшого розвитку. 

Постановка завдання. метою статті є формування ці-
лісної системи оцінки якості кредитного портфелю банків 
україни з урахуванням її складових, визначення основних 
її показників та методів управління.

Виклад основного матеріалу. говорячи про управ-
ління кредитним портфелем, необхідно відзначити голо-
вну його проблему − забезпечення якості кредитного 
портфелю. під якістю кредитного портфеля можна розу-
міти таку властивість його структури, що має здатність за-
безпечувати максимальний рівень прибутковості при до-
пустимих рівнях кредитного ризику. а, як відомо, доходи 
від здійснення кредитної діяльності банками складають 
найбільшу питому вагу з усіх доходів банку.

важливу роль у прийнятті оптимальних рішень, спря-
мованих на досягнення максимального прибутку, змен-
шення кредитних ризиків відіграє наявність достовірної, 
вичерпної, своєчасної і зрозумілої інформації, від неї на-

пряму залежить ефективність банківського менеджменту. 
Саме тому гостро постає питання комплексного аналізу 
якості кредитного портфеля, тобто оцінка зовнішнього 
та внутрішнього середовища, в якому він формується. 
розробка забезпечення аналізу в частині формування та 
управління кредитним портфелем банку передбачає, пе-
редусім, врахування усіх можливих факторів впливу та 
кількісно-якісну оцінку кредитних операцій. найбільші 
проблеми при кредитуванні виникають під час управління 
окремими етапами кредитного процесу. у статті пропону-
ється розглянути методи оцінки якості кредитного портфе-
ля та методи управління ним. особливість запропонованої 
системи методів полягає у тому, що аналіз та управління 
кредитним портфелем здійснюється на кількох рівнях, 
з використанням системного підходу (рис. 1).

першим та найбільш загальним є макрорівень − рі-
вень банківської системи. даний етап дослідження кредиту 
включає аналіз ситуації, що склалася на ринку банківських 
послуг в україні на певну дату та в динаміці. розглядаються 
різноманітні фактори впливу на кредитну діяльність бан-
ківської системи, наприклад: розвиток національної еко-
номіки, грошово-кредитна політика нБу, діяльність міжна-
родних фінансових організацій та інші. на цьому етапі про-
водиться дослідження законодавчої бази та статистичний 
аналіз показників ефективності кредитної та фінансової 
діяльності банків на загальнодержавному рівні.

другим системним блоком для аналізу банківського 
кредитування в україні є рівень банку. цей рівень дослі-
дження передбачає більш детальний аналіз кредитного 
портфеля, як результату втілення кредитної політики бан-
ку, основних методів управління ним, а також оцінки кож-
ної складової портфелю − конкретного кредиту. у блоці 
кредитування на рівні банку особлива увага приділяється 
аналізу проблемної заборгованості, оскільки вона є голо-
вним індикатором якості кредитного портфеля. проблема 
низької якості кредитного портфеля напряму впливає на 
основні показники банківської діяльності, саме тому необ-
хідно їх розглядати у взаємозв’язку. 

Більш детально кожний із блоків системи пропону-
ється розглянути з демонстрацією конкретних прикладів 
аналізу. для фінансової оцінки кредитної діяльності банків 
за 2007–2012 роки використовуються публічні дані банків-
ської статистики, розміщені на сайті нБу [7].

Статистичний аналіз на першому рівні передбачає 
оцінку ряду абсолютних та відносних показників кредит-
ної діяльності банків. до абсолютних, наприклад, належать 
розмір активів банківської системи, скоригованих на об-
сяг сформованих резервів, обсяг кредитного портфелю та 
довгострокові кредити банків (рис. 2). 

За результатами станом на 01.01.13 активи банків-
ської системи за вирахуванням сформованих резервів, 
збільшилися на 6,92% (або на 72912 млн грн) у порівнянні 
із показниками початку 2012 року. кредитний портфель 
банків україни має тенденцію до скорочення на початку 
2013  року на 1,21% (або на 9993 млн грн). 

у порівнянні із докризовим 2008 роком спостерігаєть-
ся приріст на 2,91% (або 23083 млн грн). проте, такі показ-
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Рис. 1. Система поетапної оцінки кредитної діяльності банків з метою управління якістю кредитного портфеля

Рис. 2. Абсолютні показники кредитної діяльності на рівні банку 
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ники ще не свідчать про досягнення рівня кредитування 
2005–2007 років, адже до уваги не береться обсяг інфля-
ції. а як відомо, під час інфляції банківські активи можуть 
швидко рости, навіть у реальному вираженні. 

на думку багатьох експертів, довгострокове кредиту-
вання є головним прискорювачем розвитку економіки та 
одним із індикаторів, що відображає ставлення населення 
до банківської системи [3; 5]. так, питома вага довгостроко-
вих кредитів у кредитному портфелі банків україни станом 

на 01.01.2013 становить лише 48,35%  (для порівняння ста-
ном на 01.01.2009 − 64,09%). З наведених результатів мож-
на зробити висновок про те, що проблеми банківського 
кредитування продовжують впливати на загальний фінан-
совий стан банківської системи україни.

відносними показниками кредитної діяльності банків 
на макрорівні є рентабельність активів та капіталу, норма-
тив адекватності капіталу (н2) та чиста процентна маржа. 
результати розрахунку наведені в табл.1.

Таблиця 1

Показники станом на Рентабельність активів 
банків України (ROA), %

Рентабельність 
капіталу банків України 

(ROE), % 

Адекватність капіталу 
банків України (н2), %

Процентна маржа 
банків України, %

01.01.2007 0,79% 4,52% 19,13% 2,68%

01.01.2008 0,79% 4,56% 18,27% 2,77%

01.01.2009 0,68% 3,66% 21,06% 3,45%

01.01.2010 -1,90% -37,75% 23,52% 3,70%

01.01.2011 -0,85% -10,63% 22,01% 3,65%

01.01.2012 -0,41% -31,73% 21,74% 3,49%

01.01.2013 -0,11% 1,25% 23,77% 4,03%

основними показниками, що характеризують рента-
бельність банківської діяльності, є ROA та ROE. рентабель-
ність − це відносний показник економічної ефективності, 
який комплексно відображає рівень ефективності вико-
ристання ресурсів і капіталу банку [2].

найбільш яскраво вплив економічних факторів на 
банківське кредитування відображає показник рентабель-
ності активів банку або ROA (рис. 3).  він  використовується 
для оцінки діяльності управління банку, оскільки характе-
ризує здатність менеджменту ефективно управляти акти-
вами банку. оптимальне значення коефіцієнту дорівнює 
1% і вище [3; 6].

як бачимо на графіку, початок 2013 року свідчить про 
позитивні зміни у фінансовому стані банківських активів, 
рентабельність активів уперше після кризового 2009 року 
має позитивне значення 0,43%, проте, оптимально значен-
ня − 1%, ще не досягнуто. Схожу тенденцію має коефіцієнт 
рентабельності капіталу (ROE). підвищення показників 
рентабельності свідчить про загальне поліпшення фінан-
сового стану банківської системи, що в свою чергу призво-
дить до зниження кредитних ризиків та зростання якості 
кредитного портфеля.

коефіцієнт адекватності регулятивного капіталу є од-
ним із основних економічних нормативів діяльності бан-

Рис. 3. Динаміка рентабельності активів банків України в 2006–2012 роках
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ків. він відображає здатність банку своєчасно і в повному 
обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що ви-
пливають із торговельних, кредитних або інших операцій 
грошового характеру [3; 7]. За результатами розрахунку 
(табл. 1), значення цього коефіцієнта скорочувалось у 2010 
та 2011 роках и складало відповідно 22,01% та 21,74% таке 
скорочення саме у післякризовий період пов'язане із відто-
ком іноземного капіталу із банківської системи україни, ця 
проблема є досить гострою для фінансового сектору еко-
номіки країни. проте уже в 2012 році бачимо тенденцію до 
зростання − 23,77%, що свідчить про відновлення стабіль-
ності банків з українським капіталом, а також про нарощен-
ня російського капіталу в банківській системі україни.

показник процентної маржі відображає різницю між 
процентними доходами та витратами банків. як бачимо, 
цей показник на протязі всього аналізованого періоду 
з  2007 по 2012 роки зростає. така динаміка відображає 
позитивні тенденції для розвитку кредитування, оскільки 
вона відображає нарощення відсоткових доходів банку та 
обсягу банківських активів.

таким чином, аналіз першого блоку показників − ма-
крорівень − дає можливість стверджувати, що незважаючи 
на суттєві потрясіння банківської системи під час кризових 
2008–2009 років, результати банківської діяльності станом 
на 01.01.2013 мають хоча і незначну, але позитивну дина-
міку. певне поліпшення в якості активів банківської систе-
ми пояснюється в основному списаннями «проблемних» 
кредитів, а також продажем частини проблемних кредитів 
третім особам [8]. Банківська система україни завдяки по-
літиці нБу та відновленню загальноекономічної ситуації 
продовжує відновлювати свою роботу, тому постає необ-
хідність дослідити, яким чином така ситуація відобразить-
ся на якості кредитного портфеля. для цього звернемося 
до другого блоку системи поетапної оцінки − оцінки на 
рівні банку.

кожен банк має власну кредитну політику, але всі бан-
ки, незважаючи на обсяги фінансових операцій та форми 
власності, підпорядковуються законодавству та нормам 

грошово-кредитної політики нБу. при подальшому роз-
гляді другого блоку оцінки кредитного портфеля на рівні 
банку, у його структурі також можна чітко виділити два 
більш  деталізовані рівні аналізу: рівень безпосередньо 
кредитного портфелю та рівень кожного окремого креди-
ту. у рамках дослідження ситуації на макрорівні у роботі 
більше уваги приділяється аналізу банківського кредиту-
вання саме на рівні кредитного портфелю. дослідження 
кредитного портфелю, перш за все, орієнтовано на обсяг 
проблемної заборгованості та управління кредитним ри-
зиком. 

обсяг проблемних кредитів у кредитному портфелі 
банків є головним показником його якості, проте тут по-
стає проблема його адекватної кількісної оцінки. оскіль-
ки визначення, що використовується нБу, включає в себе 
лише «прострочену» частину кредитів і не включає ре-
структуризовані та пролонговані кредити, реальний обсяг 
проблемних кредитів значно більший.  оцінку сукупного 
проблемного кредитного портфелю банків україни мож-
на отримати лише шляхом експертних оцінок. міжнарод-
не рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що поки що 
українським банкам не вдалося досягти помітного прогре-
су в скороченні обсягів проблемних кредитів, частка яких у 
портфелі банків залишається на рівні 45–50%, а наприклад 
у Standard & Poor’s вважають, що обсяг проблемних креди-
тів становить близько 40% сукупних кредитів банківської 
системи (згідно з широким визначенням) [8].

проблемна заборгованість, за методологією оцінки 
нБу, у кредитному портфелі за 2007–2012 роки у порівнян-
ні із тенденцією обсягу кредитного портфеля наведена на 
рис. 4.

 Загальний рівень простроченої заборгованості у кре-
дитному портфелі банківської системи україни на початок 
січня 2013 року становить 8,9%, що на 0,7% менше ніж у січ-
ні 2012 року, коли рівень цього показника складав 9,6%.

Що стосується другого аспекту аналізу на рівні кредит-
ного портфеля, портфельного кредитного ризику, то він ха-
рактеризує сукупний ризик за всіма кредитним операція-

Рис. 4. Динаміка кредитного портфелю банків України та його складових
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ми та зобов'язаннями банку з кредитування і виявляється у 
зменшенні вартості активів банку [5; 6]. це пов’язано з тим, 
що зростання проблемної заборгованості призводить до 
зростання резервів за кредитними операціями банків за 
рахунок скорочення активів. тому першочерговим завдан-
ням щодо роботи з якістю кредитного портфеля є ефектив-
не управління ризиками. 

управління ризиками на рівні кредитного портфеля 
у банківській практиці має два підходи: запобігання виник-
ненню ризику і подолання наслідків та втрат від неврахо-
ваних раніше ризиків.

до, так званих, доподійних інструментів, які дозволя-
ють знизити ймовірність реалізації портфельного кредит-
ного ризику, належать диверсифікація та лімітування.

диверсифікація полягає в розподілі кредитних ресур-
сів серед широкого кола різних найменш пов’язаних між 
собою за напрямом економічної діяльності позичальників, 
які різняться: за характеристиками (розмір капіталу, форма 
власності) – портфельна диверсифікація, за галузями еко-
номіки – галузева диверсифікація, за регіонами, географіч-
ними територіями –географічна диверсифікація тощо [3; 6]. 

наступним методом управління кредитним ризиком, 
що дозволяє попередити негативні наслідки їх реалізації, 
є лімітування. лімітування передбачає встановлення сис-
теми оптимальних параметрів кредитного портфеля [4;  6]. 
Звичайно, політика розумного кредитного ризику теж не 
може повністю усунути питання проблемних кредитів. адже 
значною мірою вони зумовлюються неефективною роботою 
позичальника, відсутністю маркетингу чи його неефектив-
ністю, неякісним контролем за фінансами і т. д.  для  зни-
ження масштабу втрат при реалізації кредитного ризику 
застосовують післяподійні інструменти управління якістю 
кредитного портфелю:  страхування та резервування.

у процесі страхування частина ризику банку перено-
ситься на страхову компанію, яка отримала винагороду  – 
страхову премію. Більш докладного розгляду потребує 
другий спосіб зменшення ризику − резервування. Ство-
рення резервів для відшкодування втрат за кредитним 
ризиком банків полягає в акумуляції частини коштів, які, 
в подальшому, використовуються для компенсації непо-

вернених банку кредитів [1; 3; 4]. резервування є одним із 
способів самострахування банку і захисту вкладників, кре-
диторів та акціонерів.

розглянемо на прикладі, на графіку (рис. 5) наведена 
динаміка кредитного порфелю банків україни та динамі-
ки показника резервування кредитів банків україни, який 
характеризує ступінь формування резервів під очікувані 
втрати по кредитним операціям банку. оптимальне зна-
чення має знаходитись в межах 2%–8% [1].

За результатами станом на 01.01.2013 року, відносний 
показник резервування склав 6,53%, слід відзначити зрос-
тання цього показника у порівнянні із попереднім періо-
дом (станом на 01.01.2012 − 5,4%). динаміка кредитного 
портфеля та показника резервування прямо протилежна. 
Збільшення резервів є інструментом як управління ризи-
ками ліквідності банків, так і заходом нБу в контексті ужор-
сточення монетарної політики [3; 5]. 

дослідження якості кредитного портфелю на рівні 
кожного окремого кредиту потребує подальшого більш 
глибокого дослідження таких питань як  класифікація кре-
дитів за ступенем ризику та позичальників за рівнем пла-
тоспроможності, оцінки процентних ставок тощо. 

Висновки. якість кредитного портфелю досить важко 
точно оцінити, оскільки на неї впливає досить багато фак-
торів, що не піддаються кількісній оцінці. крім того, методо-
логія розрахунку проблемної заборгованості, за офіційною 
статистикою нБу та міжнародних рейтингових агентств, 
суттєво відрізняються, навіть кожен окремий банк, опира-
ючись на власну кредитну політику, використовує різно-
манітні способи оцінки та управління рівнем проблемної 
заборгованості. Саме тому для її найбільш загального, по-
вного та комплексного аналізу необхідно використовувати 
системний  підхід.

Сформована в роботі система поетапного аналізу та 
методів управління портфелем дозволяє оцінити кредит-
ну діяльність українських банків на двох рівнях: рівні бан-
ківської системи та рівні кожного окремого банку. даний 
підхід заснований на взаємозв’язку між якістю кредитного 
портфеля та показниками фінансової стабільності банків-
ської системи.  результати аналізу свідчать про пряму за-

Рис. 5.  Динаміка резервування кредитів банків України
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лежність даних категорій, адже ефективна робота банків-
ської системи сприяє зниженню кредитних ризиків і  від-
повідно поліпшенню якості кредитного портфеля. погір-
шення якості портфеля  кредитів українських банків зму-
шує їх формувати додаткові резерви. Статистичний аналіз 
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кредитної діяльності банків за допомогою даної системи 
дозволяє оцінити зовнішнє та внутрішнє середовище фор-
мування кредитного портфелю та врахувати основні фак-
тори впливу на стабільність банківської системи загалом та 
якість кредитного портфеля.


