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Досліджено аналіз кредитного портфелю комерційних банків України. Проведено кількісний і якісний аналіз на 
прикладі трьох українських банків. Розглянуто шляхи підвищення ефективності банківського кредитування.
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Постановка проблеми. Сучасний етап станов-
лення ринкових відносин в економіці Украї-

ни характеризується посиленням ролі банківської 
системи у стимулюванні економічного зростання, що 
визначається активізацією кредитних вкладень ко-
мерційних банків у реальний сектор економіки. Кре-
дитування як фундаментальна складова діяльності 

банків є головним джерелом забезпечення потреб під-
приємств у грошових ресурсах, що виступає основою 
для збільшення інвестицій, сприяючи неперервності і 
прискоренню відтворювального процесу та зміцнюю-
чи економічний потенціал суб’єктів господарювання.

За умов недостатнього рівня розвитку такого 
важливого сегменту фінансового ринку як ринок 
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цінних паперів саме кредитна активність комерцій-
них банків визначає перспективи стабільного функ-
ціонування і розвитку підприємств усіх галузей ві-
тчизняної економіки.

У той же час успішність та ефективність бан-
ківських кредитних вкладень у різні сектори гос-
подарства багато в чому залежить від можливос-
тей менеджменту банківських установ здійснювати 
оптимальне формування і управління кредитним 
портфелем, забезпечуючи належну ефективність 
банківської діяльності при мінімально можливому 
рівневі ризику. Адже зростання масштабів банків-
ського кредитування без належного врахування 
ризиків, що при цьому виникають, та можливос-
тей ефективно управляти сформованим кредитним 
портфелем несе в собі загрозу для ефективного 
функціонування як окремих комерційних банків, 
так і банківської системи України загалом.

Недостатнє обґрунтування теоретичних засад 
організації кредитних відносин комерційними бан-
ками, шляхів вирішення проблем оптимізації кре-
дитних операцій із клієнтами послаблює вплив кре-
диту на поліпшення якісних і кількісних показників 
функціонування банківських установ. Саме тому 
комплексний аналіз і розробка теоретичних і прак-
тичних питань формування кредитного портфеля 
банків і визначення напрямів підвищення ефек-
тивності управління ним на сьогодні слід вважати 
одним із пріоритетних завдань у загальній системі 
заходів щодо удосконалення функціонування ко-
мерційних банків.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Виді-
лення невирішених питань. Проблемі аналізу кре-
дитного портфеля комерційних банків присвячено 
багато наукових досліджень. Перші спроби оцінки 
стосовно ролі кредиту були здійсненні таким відо-
мим зарубіжним вченим як, А. Сміт [1], який вва-
жав, кредит лише засобом активізації капталу. Але 
так як ці дослідження не завжди можна трансфор-
мувати в ринкові умови України, то дослідженням 
проблем аналізу управління кредитним портфелем 
отримало подальший розвиток у працях україн-
ських вчених С. Ревенчук, А. Мороз[2,3]. Усі вони 
розглядали управління кредитним портфелем, як 
процес, що складається із певних стадій: вибору 
кредитної політики; аналізу ринку кредитів; фор-
мування кредитного портфеля; перегляду кредит-
ного портфеля; оцінки ефективності кредитного 
портфеля. Методи аналізу кредитного портфеля 
банків знайшли відображення в низці публікацій 
таких вчених як: Ю. Русіної, О. Лучіна, Н. Рогож-
нікової та інші[4,5]. Вони стверджували, що за до-
помогою проведеного аналізу можливо виявити не-
доліки у функціонуванні кредитного портфеля. Але 
наявні дослідження не можуть дати в повній мірі 
відповіді на всі запитання та повне вирішення про-
блем розвитку банківської системи в їх сучасному 
контексті.

Мета статті. Виходячи з актуальності теми до-
слідження, метою статті є аналіз структури кре-
дитного портфелю комерційних банків України, та 
виявлення основних факторів їх формування.

Виклад основного матеріалу. Кредитний порт-
фель – це сукупність кредитів наданих банком на 
певну дату з метою одержання доходу у вигляді 
відсотків [6].

Основними цілями формування кредитного порт-
фелю є: високий рівень доходу в поточному періоді, 
високі темпи очікуваного доходу в майбутній довго-
строковій перспективі, мінімізація рівня кредитних 
ризиків та дотримання необхідної ліквідності кре-
дитного портфеля.

Кредитний портфель включає агреговану балан-
сову звітність усіх кредитів, у тому числі простро-
чених, пролонгованих та сумнівних до повернення. 
А все це, несе за собою великі ризики функціону-
вання комерційних банків. Тому кредитний порт-
фель відіграє велике значення у банківській діяль-
ності і його потрібно досконало аналізувати[4].

Комплексний аналіз у банківській практиці здій-
снюється за двома основними напрямками: кількіс-
ний, якісний.

1. Кількісний аналіз кредитного портфеля – ви-
явлення динаміки зміни загального обсягу кредитів 
банку. Таке дослідження необхідно для того, щоб 
виявити основні тенденції зміни структури кре-
дитного портфеля, які будуть простежуватися в 
аналізованому банку. Кількісний аналіз передбачає 
вивчення складу і структури кредитного портфеля 
банку в динаміці по ряду економічних показників, 
до яких відносять: обсяг і структуру кредитних 
вкладень за видами економічної діяльності; струк-
туру кредитних вкладень за групами позичальни-
ків; за термінами надання кредитів; за своєчасністю 
погашення кредитів; за галузями економіки; за ви-
дами валют; за рівнем процентних ставок.

Такий аналіз дозволяє виявити переважні сфери 
кредитних вкладень, тенденції розвитку, строки та 
своєчасність повернення кредитів та їх прибутко-
вість. Велике значення має зіставлення фактичних 
залишків заборгованості з плановими прогнозами.

2. Важливу роль в аналізі кредитного портфе-
ля банку також відіграють якісні характеристики. 
Якість кредитного портфелю банку відображає від-
повідність структури його кредитних операцій ба-
зовим принципам організації кредитування з огля-
ду на забезпечення поверненості, строковості та 
платності наданих коштів. 

Дані параметри загалом характеризують ступінь 
кредитного ризику та рівень доходності кредитних 
операцій банку, що виступають стратегічними ці-
лями його кредитної політики. Доцільно розгля-
нути чинники, які збільшують ризики кредитного 
портфеля, тому що вони впливають на його якість 
(табл.1). 

Таблиця 1
Чинники, які збільшують ризик

кредитного портфеля банку
Групи чинни-

ків Види чинників

Чинники, 
притаманні 
діяльності по-
зичальників

характеристики позичальника;
характеристики кредитної угоди;
забезпечення повернення кредиту;
рівень обслуговування кредиту по-
зичальника.

Внутрішньо-
банківські кре-
дитні ризики

стратегічні;
організаційні;
управлінські;
інформаційні.

Джерело: розроблено автором за даними [7]

Таким чином, якість кредитного портфелю бан-
ку означає формування такої його структури, яка б 
забезпечувала належний рівень ліквідності та мак-
симальний рівень прибутковості банківської уста-
нови при мінімально можливому рівні кредитного 
ризику. Стан кредитного портфеля комерційного 
банку має перебувати під безперервним моніторин-
гом і постійно поліпшуватися і вдосконалюватися.

Проаналізуємо кредитний портфель трьох бан-
ків, які входять до різних груп за їх активами, 
границі які установив НБУ. Розглянемо кредитні 
портфелі банків, які відносяться до різних груп за 
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активами. ПАТ «ВБР» знаходиться у 4 групі з ак-
тивами до 3 млрд.грн, ПАТ «УкрСиббанк» у 1 групі 
– з активами більш ніж 15 млрд.грн, ПАТ «Хреща-
тик» – у 2 групі з активами більш ніж 5 млрд.грн. 
(табл.2). 

Наведені дані показують, що найбільшу частку 
прострочених кредитів складають кредити в ПАТ 
«УкрСиббанк» – 91,04%, з них 97,95%. – це простро-
чені на строк менш ніж на 30 днів. Нульову питому 
вагу прострочених кредитів в ПАТ «УкрСиббанк» 
склали кредити строком від 91 до 180, від 181 до 360 
днів. Як відомо, однією з основних причин такої си-
туації в ПАТ «УкрСиббанк» стало більш актуальне 
кредитування на короткий строк.

Потребує також уваги аналіз кредитів за галу-
зями економічної діяльності. 
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Рис. 1. Динаміка кредитного портфеля банків
за галузями економіки за 31.12.2012 року

Джерело: розроблено автором за даними [8,9,10]

За даними рис. 1 доцільно зробити висновки, що 
найбільшу заборгованість мають клієнти ПАТ «Ук-
рСиббанк» у галузі споживчого кредитування (май-
же 60 % у загальній структурі кредитів) та торгівлі 
17 %. У ПАТ «ВБР» та ПАТ «Хрещатик» найбільшу 
заборгованість мають клієнти у галузі торгівлі це 
майже 50% і 20% у загальній структурі кредитів.

Якщо подивитись на заборгованість клієнтів 
(табл.3), ПАТ «УкрСиббанк» займає переважно 

перше місце по сумі кредитів виданих фізичним 
та юридичним особам серед банків. Його структура 
у середньому складає від 96,69% і до 97,94% в за-
лежності від суб’єкта кредитування. Останнє місце 
займає ПАТ «Хрещатик» з структурою кредитів 
фізичним і юридичним особам від 0,37% до 1,33%. 

Обсяги зобов’язань з кредитування в розрізі ва-
лют наведені в таблиці 4.

Таблиця 4
Зобов’язання з кредитування

в розрізі валют станом на 31.12.12 р.

Найменування 
статті (тис.)

ПАТ 
«ВБР»

ПАТ «Укр-
Сиббанк»

ПАТ
«Хреща-

тик»
Гривня 313458 346568 284434

Долар США 57617 417384 16612
Євро - 240859 1891
Інші - 183447 0

Усього 371075 1188258 302937
 Джерело: розроблено автором за даними [8,9,10]

У структурі кредитних портфелів ПАТ «ВБР» 
та ПАТ «Хрещатик» домінуючими є кредити в на-
ціональній валюті. Переважний обсяг кредитного 
портфеля ПАТ «УкрСиббанк» складається с позик 
у іноземній валюті, а саме – доларах США. 

Актуальним при проведенні аналізу кредитного 
портфеля є визначення рівня якості кредитів, нада-
них банками(табл.5).

Проаналізував наведені дані, можна зробити на-
ступні висновки: кредитний портфель ПАТ «ВБР» в 
своїй більшості складається з якісних кредитів, які 
обслуговуються згідно умов договорів, без порушен-
ня строків повернення; в кредитному портфелі ПАТ 
«УкрСиббанк» більше 20% кредитного портфеля 
складають знецінені кредити, що свідчить про необ-
хідність поліпшення якості кредитного портфеля, та 
перегляду ризиків та шляхів недопущення знецінен-
ня позик; ПАТ «Хрещатик» за наведеними даними 
потребує негайного перегляду кредитної політики.

Оцінка якості кредитного портфеля в банках 
України регламентується Положенням про порядок 

Таблиця 2
Структура прострочених кредитів, наданих ПАТ «ВБР», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Хрещатик»

за станом на 31.12.2012 року

Банк Обсяг, 
млн.грн.

Часта, 
%

За строками погашення
менше ніж

30 днів Від 30 до 90 днів від 91до 180 днів від 181 до 360днів

обсяг, 
тис.грн.

струк-
тура, %

обсяг, 
тис.грн.

струк-
тура, %

обсяг, 
тис.грн.

струк-
тура, %

обсяг, 
тис.грн.

струк-
тура, %

ПАТ «ВБР» 11,859 2,38 4699 1,15 3598 6,35 2738 25,27 824 9,61
ПАТ 
«УкрСИБ» 452,764 91,04 399757 97,95 53007 93,54 0 0 0 0

ПАТ 
«Хрищатик» 32,687 6,57 3661 0,89 61 0,11 8095 74,73 7751 90,39

Всього 497,310 100 408117 100 56666 100 10833 100 8575 100
Джерело: розроблено автором за даними[8,9,10]

Таблиця 3
Кредити та заборгованість клієнтів станом на 31.12. 2012 р.

Назва банка
Фізичним особам Юридичним особам

Обсяг, тис. грн. Структура, % Обсяг, тис. грн. Структура, %
ПАТ «ВБР» 498541 2,94 2231091 31,02
ПАТ «УкрСиббанк» 16391971 96,69 4866867 67,65
ПАТ «Хрещатик» 62871 0,37 95545 1,33
Всього 16953383 100 7193503 100

Джерело: розроблено автором за даними [8,9,10]
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формування і використання резерву для відшкоду-
вання можливих втрат за активними банківськими 
операціями, затвердженим постановою Правління 
НБУ від 25.01.2012 № 23[11]. 

З метою забезпечення стабільної діяльності 
банків та своєчасного виконання ними зобов'язань 
перед вкладниками, а також запобігання непра-
вильному розподілу ресурсів і втраті капіталу че-
рез ризики, що притаманні банківській діяльності, 
Національний банк України встановлює економічні 
нормативи, що є обов’язковими до виконання усі-
ма банками, деякі з них стосуються кредитного 
ризику: максимальний розмір кредитного ризику 
на одного контрагента (Н7), великий кредитний ри-
зик (Н8), максимальний розмір кредитів, гарантій 
та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), 
максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій 
та поручительств, наданих інсайдерам (Н10). У та-
блиці 6 наведемо значення даних нормативів. 

Банки на початок 2013 р. виконують встановлені 
Національним банком України економічні нормати-
ви на достатньому рівні, що свідчить про позитивну 
тенденцію щодо кредитування, а також стабіль-
ність кредитних портфелів.

Висновки і пропозиції. За результатами прове-
деного аналізу доцільно зробити наступні висновки. 
Кредитна активність комерційних банків визначає 
перспективи стабільного функціонування і розви-
тку підприємств усіх галузей вітчизняної еконо-
міки. Важливою складовою кредитної діяльності є 
проведення аналізу структури кредитного портфе-

лю комерційних банків України, та виявлення осно-
вних факторів їх формування.

Проведений комплексний аналіз структури кре-
дитного портфеля банків за різними групами акти-
вів – ПАТ «ВБР», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Хре-
щатик» по кількісним і якісним показникам, дає 
підстави стверджувати, що:

ПАТ «УкрСиббанк» займає перше місце по сумі 
виданих кредитів, але має найбільшу частку про-
строчених кредитів – 91,04 %. Переважна кількість 
припадає на кредитування юридичних осіб;

ПАТ «ВБР»займає друге місце за сумою ви-
даних, і має прострочених 2,38%, основну частину 
займають кредити юридичних осіб, але зовсім не 
кредитується сільське господарство;

ПАТ «Хрещатик» займає третє місце за сумою 
виданих, але прострочені складають 6,57%. Осно-
вна частина приходиться на кредити в національній 
валюті.

В цілому, проаналізовані банки, дотримуються 
встановлених нормативів і відповідають вимогам, 
які висуває НБУ. Проте, деякі показники потре-
бують постійного дослідження та вдосконалення 
контролю за ними.

Отримані результати свідчать про низку про-
блем в банківській діяльності, а саме не досконалу 
законодавчу базу, наявність недостатньо високок-
валіфікованого персоналу; недостатнє обґрунтуван-
ня теоретичних засад організації кредитних від-
носин, та шляхів вирішення проблем оптимізації 
кредитних операцій.

Таблиця 5
Аналіз якості кредитних портфелів станом на 31.12.12 р.

Кредити (тис.грн.) ПАТ «ВБР» Структура, 
%

ПАТ «Укр-
Сиббанк»

Структура, 
%

ПАТ «Хре-
щатик»

Структура, 
%

Не прострочені та не 
знецінені 2668094 97,75 13179705 76,31 2791855 57,40

Прострочені але не 
знецінені 11859 0,43 452764 2,62 32687 0,67

Знецінені 49679 1,82 3639648 21,07 2038931 41,92
Всього 2729632 100 17272117 100 4863473 100

Джерело: розроблено автором за даними [8,9,10]

Таблиця 6
Нормативи кредитного ризику банків ПАТ «ВБР», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Хрещатик» на початок 2013 р.

Показник Нормативне значення
Банки

ПАТ «ВБР» ПАТ «Укр-
Сиббанк»

ПАТ «Хре-
щатик»

Норматив максимального розміру 
кредитного ризику на одного контр-
агента (Н7) %

не більше 25% 19,36 9,38 18,68

Норматив великих кредитних ризи-
ків (Н8), %

не більше 8-кратного 
розміру регулятивного 
капіталу, тобто не біль-

ше 800%)

189,36 9,38 492,68

Норматив максимального розміру 
кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру (Н9), %

не більше 5%) 0,20 5,25 0,40

Норматив максимального розміру 
кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих інсайдерам (Н10), %

не більше 30% 0,75 5,25 2,25

Джерело: розроблено автором за даними [8,9,10]
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У статті запропоновано модель якісного операційного менеджменту промислового підприємства в умовах конкурентно-
го середовища, яка направлена на підвищення ефективності операційного менеджменту на промисловому підприємстві. 
Яка базується на використанні сучасних світових підходах к управлінню виробництвом промислового підприємства. 
Ключові слова: операційний менеджмент, операційна система, операційні пріоритети, якість операційного менеджмен-
ту, конкурентне середовище.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах, 
яке характеризується високим впливом кон-

курентного середовище і необхідності швидко ре-
агувати на зміни попиту промислові підприємства 
потребують ефективної системи управління. Опе-
раційний менеджмент як елемент системи управ-
ління значно впливає на ефективність діяльності, 
інтегруючи взаємодію підрозділів підприємства 
його взаємозв’язки з постачальниками, спожива-
чами та конкурентним середовищем, тому підви-
щення якості операційного менеджменту є одним с 
таких завдань яке потребує науково обґрунтованого 
підходу до його вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналі-
зом проблем операційного менеджменту та вдоско-

налення його ефективності займалися наступні за-
рубіжні та вітчизняні вчені: М. Мескон, Л. Геловей 
Р.Б. Чейз, Р.Ф. Якобс, Дж. Лайкер, Дж. Риггс, О. М. 
Горелик, А.Н. Стерлигова, А.В. Фель, В.Й. Іванова, 
А.С. Курочкін, О.М. Сумець та інші. 

Метою статті є побудова моделі якісного опера-
ційного менеджменту промислового підприємства в 
умовах конкурентного середовища, яка направлена 
на підвищення ефективності операційного менедж-
менту на промисловому підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану та 
діяльності промислових підприємств і дослідження 
наукових паць та літературних джерел показав, що 
модель якісного операційного промислового підпри-
ємства в умовах конкурентного середовища повинна 


