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Проблема кредитних ризиків щодо неповернення кредитів є однією з 

найважливіших проблем. Оцінка кредитоспроможності позичальника 

це – важлива складова надання кредитів. Швидкі темпи зростання 

кредитних операцій зумовлюють пошук нових, ефективніших та дієвих 

методів до визначення кредитоспроможності позичальника, своєчасного 

та повного погашення банківських позик. Своєчасним повернення 

кредитів обумовлені не тільки економічною нестабільністю, але й 

недосконалістю методичних підходів, недостатнім науково-теоретичним 

обґрунтуванням оцінки кредитоспроможності позичальників. 

Значний внесок у вдосконалення методики оцінки 

кредитоспроможності позичальника присвячені праці науковців – 

Галасюк В.В., Тен В.В., Гідулян А., Чайковський Я.І., Литвин В.Г., 

Попова Т.М., Чупіс А. В. та ін. 

Визначення основних методичних підходів до оцінки 

кредитоспроможності позичальника як основного напрямку управління 

кредитними ризиками. 

Надання кредитів або здійснення проектного фінансування – це 

необхідна умова оцінки кредитоспроможності позичальника. Ця 

процедура є обов’язковою, а її результати в першу чергу впливають на 

ефективність кредитної діяльності банку. Для позичальника оцінка його 

кредитоспроможності також важлива, оскільки від її результату 

залежить, чи надасть банк йому кредит і в якому обсязі. Зазвичай 

вирішенням проблеми є визначення відповідної методики, яка даватиме 

змогу банку найбільш реально оцінювати кредитоспроможність 

позичальників [1, c. 286]. 
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Стрес-тестування – оцінка потенційного впливу на основні 

показники діяльності підприємства факторів ризику, що повинні бути 

зазначені на майбутній період. Стрес-тестування передбачає виявлення 

можливих подій або майбутніх змін економічних умов, які можуть мати 

несприятливі наслідки для діяльності підприємства, і дає можливість 

отримати кількісну оцінку його ризиків. Основний підхід до опису 

параметрів стрес-тестування полягає у визначенні сценаріїв 

несприятливих стрес-змін макроекономічних факторів Однією з 

найголовніших умов здійснення ефективного стрес-тестування для 

підприємства є визначення актуальних в даний проміжок часу факторів 

впливу на його діяльність, що передбачає перший етап даного 

дослідження [3]. 

Цінова політика держави передбачає посилення регулювання 

державою цінової політики суб’єктів господарювання, що, в свою чергу 

знизить виручку від реалізації підприємств та чистий прибуток взагалі, 

знижуючи фінансову ефективність їх діяльності. Кредитні операції 

банків є найбільш прибутковими операціями банку, але і найбільш 

ризикованими. 

Одним із напрямів удосконалення оцінки кредитоспроможності 

позичальника є врахування ризиків за позабалансовими операціями. Ці 

операції часто використовуються для зменшення витрат, що пов’язані з 

вимогами обов’язкових резервів, достатності капіталу та іншими 

нормативами, які банки висувають до суб’єктів господарювання [4, c. 379]. 

Додаткове застосування методу стрес-тестування у процесі аналізу 

кредитоспроможності підприємства-позичальника дасть можливість 

банківській установі визначити найгірший сценарій розвитку подій, 

установити розмір можливих збитків у випадку реалізації найгіршого 

сценарію, що в подальшому сприятиме мінімізації ймовірності 

виникнення проблемної заборгованості у кредитному портфелі. Також 

оцінка кредитоспроможності позичальника має враховувати і його 

бажання виконати зобов'язання за кредитом. При цьому ймовірність 

погашення позичальником заборгованості за кредитом прямо 

пропорційно залежить від його моральних принципів, репутації, 

порядності, чесності та професіоналізму. 
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ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ЇХ РОЛЬ  

У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною 

передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність 

ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових 

установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку всіх 

економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, 

фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку 

України, що розвивається досить стрімкими темпами. У зв’язку з 

вищезазначеним доцільно розглянути сутність та роль фінансових 

посередників у розвитку як фінансового ринку, так і фінансової системи 

країни в цілому. 

Дослідження ролі та значення фінансових посередників у розвитку 

вітчизняного фінансового ринку, їх класифікація та особливості функцій. 

Особливостям розвитку фінансових посередників та їх ролі в 

стимулюванні світового економічного розвитку приділяється увага таких 

фахівців Світового банку, як Роса Лєвіна, Торстейна Бека, Ешлі 

Деміргук-Кунт, Соломона Тадессе та інших. У роботах вчених І. Бланка, 

В. Корнєєва, В. Ходаківської, Г. Партин, О. Тивончука розглядаються 

особливості розвитку фінансових посередників на вітчизняному ринку.  

Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною 

передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність 

ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових 

установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку всіх 

економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, 

фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку 

України, що розвивається досить стрімкими темпами. У зв’язку з 

вищезазначеним доцільно розглянути сутність та роль фінансових 


