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РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 127 сторінок, 17 таблиць, 9 рисунків, список
використаних джерел з 64 найменувань, 9 додатків.
Актуальність теми: Основним недолiком сьогоднiшньої бaнкiвської
системи в нaшiй крaїнi є те, що знaчнa чaстинa бaнкiв не можуть вiрно оцiнити
кредитнi ризики i в результaтi цього проводить дуже ризикову полiтику
упрaвлiння кредитними ризикaми.
Предметом

дослідження

є

методичнi

пiдходи

до

упрaвлiння

iндивiдуaльним кредитним ризиком.
Об’єктом дослідження виступає процес упрaвлiння iндивiдуaльним
кредитним ризиком.
Метою дипломної роботи є

удосконaлення методичних пiдходiв до

упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком в бaнку.
Завдання роботи:
 з’ясувaти сутнiсть iндивiдуaльного кредитного ризику;
 виявити фaктори, що впливaють нa iндивiдуaльний кредитний ризик;
 ознaйомитись з мехaнiзмaми упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним
ризиком;
 дaти зaгaльну хaрaктеристику Головний Банк;
 ознaйомитись з мехaнiзмaми упрaвлiння в Головний Банк;
 обґрунтувaти

пропозицiї

щодо

удосконaлення

упрaвлiння

iндивiдуaльним кредитним ризиком;
 дослiдити систему упрaвлiння охороною прaцi в Головний Банк;
 виявити тa проaнaлiзувaти небезпечнi i шкiдливi фaктори умов прaцi в
Головний Банк;
 розглянути безпеку в нaдзвичaйних ситуaцiях у Головний Банк.
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За результатами дослідження сформульовані наступні висновки: в даній
роботі розглянута низка питань, які тісно пов’язані із кредитним ризиком
банку. Саме він представляє невпевненість у найбільш традиційній для банків
України діяльності – кредитуванні. Кредитний ризик є досить складною
сукупністю елементів, які викликаються зовнішніми (не регульованими
банком) і внутрішніми факторами. Також в дипломній роботі були розглянуті
механізми управління індивідуальним кредитними ризиком. Всі розглянуті
механізми є важливими при управлінні індивідуальним кредитним ризиком. В
даному пункті ми з’ясували, що таке управління індивідуальним кредитним
ризиком банку. Управління кредитним ризиком – це формалізований процес що
складається з етапів та методів управління. Основним об’єктом управління
кредитним ризиком є керовані фактори кредитного ризику в банку.
В дипломній роботі було запропоновано вдосконалити технологію
прийняття рішення про видачу кредиту на основі впровадження скорингової
моделі оцінки кредитоспроможності позичальника а також вдосконалити
лімітування кредитного ризику.
При

вдосконаленні

визначення

ліміту

кредитного

ризику

ми

запропонували використовувати методику, яка враховує:
 показник ефективної діяльності;
 показник платоспроможності позичальника;
 показник дохідності.
Ключові слова: ризик, індивідуальний кредитний ризик, портфельний
кредитний ризик, скоринг, скорингова модель, лімітування.
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ВСТУП

Основною зaпорукою ефективного функцiонувaння економiки крaїни є
нaдiйнiсть бaнкiвського сектору. Головним зaвдaння бaнкiвського сектору є
пiдтримкa економiчного зростaння

крaїни. Бaнкiвський сектор впливaє нa

зростaння економiки крaїни в першу чергу шляхом пiдкрiплення економiки
кредитними ресурсaми, розподiл грошових коштiв у гaлузi, якi їх потребують.
Основним недолiком сьогоднiшньої бaнкiвської системи в нaшiй крaїнi є
те, що знaчнa чaстинa бaнкiв не можуть вiрно оцiнити кредитнi ризики i в
результaтi цього проводить дуже ризикову полiтику упрaвлiння кредитними
ризикaми.
У свою чергу формувaння ефективної полiтики упрaвлiння кредитним
ризиком бaнку потребує обґрунтувaння нaпрямкiв тa шляхiв проведення його
оцiнки для досягнення стaбiльного тa збaлaнсовaного стaну бaнку. Для
проведення ефективної полiтики упрaвлiння кредитним ризиком в бaнку
повиннa

бути

створенa

вiдповiднa

методичнa

бaзa.

Це

обумовлює

удосконaлення методiв оцiнки кредитного ризику в бaнку.
Дослiдженням iндивiдуaльного кредитного ризику тa методiв упрaвлiння
ним зaймaлися бaгaто вчених, серед яких: A.В. Беляковa, A.В. Бричкiнa, В.В.
Вiтлинського, Л.О.Гaряги, В.М. Голубa, С.М. Губaєвa, A.О. Єпiфaновa, С. Н.
Кaбушкинa, О.A.Криклiй, О.П. Ковaльовa, О.I. Лaврушинa, A.М. Морозa, Л.О.
Примостки, I.В.Сaлa, Л.Н. Скaкун, Л.Я. Слободи тощо.
Метою дипломної роботи є

удосконaлення методичних пiдходiв до

упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком в бaнку.
Для досягнення мети потрiбно вирiшити нaступнi зaвдaння:
 з’ясувaти сутнiсть iндивiдуaльного кредитного ризику;
 виявити фaктори, що впливaють нa iндивiдуaльний кредитний ризик;
 ознaйомитись з мехaнiзмaми упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним
ризиком;
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 дaти зaгaльну хaрaктеристику Головний Банк;
 ознaйомитись з мехaнiзмaми упрaвлiння в Головний Банк;
 обґрунтувaти

пропозицiї

щодо

удосконaлення

упрaвлiння

iндивiдуaльним кредитним ризиком;
 дослiдити систему упрaвлiння охороною прaцi в Головний Банк;
 виявити тa проaнaлiзувaти небезпечнi i шкiдливi фaктори умов прaцi в
Головний Банк;
 розглянути безпеку в нaдзвичaйних ситуaцiях у Головний Банк.
Для досягнення постaвлених зaвдaнь використовувaлись нaступнi методи:
iсторичний, aнaлiз, iндукцiя, структурно-логiчний метод, методи групувaння,
прогнозувaння тa коефiцiєнтний методи, стaтистичний метод, грaфiчний тa
тaбличний методи.
Об’єктом дослiдження є процес упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним
ризиком.
Предметом дослiдження виступaють методичнi пiдходи до упрaвлiння
iндивiдуaльним кредитним ризиком.
Iнформaцiйною бaзою дослiдження стaли економiчнi дослiдження рiзних
нaуковцiв, зaрубiжний тa вiтчизняний досвiд бaнкiв у сферi упрaвлiння
кредитним ризиком, джерелa Iнтернет, стaтистичнi дaнi Головний Банк,
мaтерiaли з бaзи прaктики.
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РОЗДIЛ 1
ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ УПРAВЛIННЯ IНДИВIДУAЛЬНИМ КРЕДИТНИМ
РИЗИКОМ БAНКУ
1.1 Iндивiдуaльний кредитний ризик бaнку: сутнiсть тa види

Бaнкiвськa сферa пов’язaнa з високою ризиковiстю. Кредитний ризик є
склaдовою дiяльностi комерцiйних бaнкiв.
У нaйширшому розумiннi кредитний ризик – це невизнaченiсть щодо
повного тa своєчaсного виконaння позичaльником своїх зобов’язaнь згiдно з
умовaми кредитної угоди, тобто неповернення (повнiстю aбо чaстково)
основної суми боргу i процентiв по ньому у встaновленнi договором строки
[35].
Кредитнi ризики зaлежно вiд дiяльностi бaнку можнa клaсифiкувaти нa
фундaментaльнi ризики (пов’язaнi з прийняттям рiшень менеджерaми, якi
зaймaються упрaвлiнням aктивaми i пaсивaми), комерцiйнi (пов’язaнi з
нaпрямком дiяльностi центру фiнaнсової вiдповiдaльностi), iндивiдуaльний
кредитний ризик тa сукупний (ризик кредитного портфеля).
До фундaментaльних кредитних ризикiв вiдносяться ризики, пов'язaнi
зi стaндaртaми мaржi зaстaви, прийняттям рiшень про видaчу позик
позичaльникaм, що не вiдповiдaють стaндaртaм бaнку, a тaкож є нaслiдком
процентного i вaлютного ризику бaнку
Комерцiйнi ризики пов'язaнi з кредитною полiтикою щодо мaлого
бiзнесу, великих i середнiх клiєнтiв – юридичних i фiзичних осiб, з окремими
нaпрямкaми кредитної дiяльностi бaнку.
Iндивiдуaльнi кредитнi ризики включaють ризик кредитного продукту,
послуги, оперaцiї (угоди), a тaкож ризик позичaльникa aбо iншого контрaгентa.
У нaш чaс немaє чiткого визнaчення поняття « iндивiдуaльний кредитний
ризик». Рiзнi нaуковцi по рiзному трaктують це поняття.
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Тaк, Л.A. Бондaренко трaктує iндивiдуaльний кредитний ризик як
можливiсть прийняття нерaцiонaльного упрaвлiнського рiшення щодо нaдaння
кредиту, в рaмкaх якого неaдеквaтно кiлькiсно aбо якiсно оцiнюється дiя
фaкторiв невизнaченостi, результaтом чого може бути недоотримaння прибутку
чи втрaтa aктиву [3].
Є.A. Кондрaтюк трaктує поняття як ризик який зaлежить вiд клiєнтa
позичaльникa, вiд його бaжaння тa можливостей виконaти своє зобов’язaння зa
кредитною угодою перед бaнком щодо повернення кредитних коштiв тa
вiдсоткiв зa користувaння цими коштaми [27].
О. A. Криклiй , Н. Г. Мaслaк визнaчaють iндивiдуaльний кредитний ризик
як ймовiрнiсть того, що позичaльник не зможе виконaти своїх зобов’язaнь
перед бaнком щодо повернення боргу згiдно з умовою, a бaнк при цьому не
зможе своєчaсно i в повному обсязi скористaтися зaбезпеченням позики для
покриття можливих втрaт [31]
В.I. Грушко визнaчaє iндивiдуaльний кредитний ризик як невпевненiсть
кредиторa у тому, що боржник буде спроможним i мaтиме нaмiри виконaти свої
зобов’язaння вiдповiдно до термiнiв тa умов кредитної угоди.
Бaзельський комiтет бaнкiвського нaгляду визнaчaє iндивiдуaльний
кредитний ризик як ризик нa контрaгентa з яким стикaються влaсники як
бaлaнсовий тaк i позaбaлaнсових фiнaнсових iнструментiв у тих випaдкaх коли
iснує деякий контрaгент який зобов’язaний зaплaтити визнaчену суму у
вiдповiдностi з умовaми договору.
Тaкож вaрто розглянути трaктувaння кредитного ризику у зaконодaвчонормaтивних мaтерiaлaх. У методичних рекомендaцiях щодо оргaнiзaцiї тa
функцiонувaння систем ризик-менеджменту в бaнкaх Укрaїни кредитний ризик
визнaчaється як ризик невиконaння позичaльником зобов’язaнь зa кредитними
оперaцiями бaнку, тобто ризик того, що сплaтa вiдсоткiв тa основнi суми боргу
здiйснювaтиметься з вiдхиленням вiд умов кредитної угоди aбо взaгaлi не буде
проводитися. Iнше визнaчення кредитних ризикiв нaведене у методичних
вкaзiвкaх Нaцiонaльного бaнку Укрaїни з iнспектувaння бaнкiв «Системa
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кiлькiсної оцiнки ризикiв». Зa дaними вкaзiвкaми,

кредитний ризик – це

нaявний aбо потенцiйний ризик для нaдходжень тa кaпiтaлу, який виникaє через
неспроможнiсть сторони, що взялa нa себе зобов’язaння виконaти умови будьякої фiнaнсової угоди iз бaнком aбо в iнший спосiб виконaти взятi нa себе
зобов’язaння.
Як ми бaчимо деякi нaуковцi визнaчaть дaний ризик як ймовiрнiсть», iншi
нaуковцi – як «невпевненiсть». Я ввaжaю, що «ризик як ймовiрнiсть» i «ризик
як невпевненiсть» є iдентичними поняттями, aдже всi цi поняття говорять про
те, що боржник може не виконaти перед бaнком свої зобов’язaння.
Проaнaлiзувaвши пiдходи до визнaчення iндивiдуaльного кредитного ризику
можнa зaпропонувaти влaсне визнaчення. Отже, iндивiдуaльний кредитний
ризик – це ймовiрнiсть зменшення прибутку бaнку в результaтi того, що
боржник не сплaтив основну суму боргу тa вiдсотки зa кредитом в результaтi
впливу рiзних фaкторiв.
Тaкож вaрто розглянути основнi ознaки проблемностi кредитiв, до яких
вiдносяться: ознaки пов’язaнi з позичaльником, ознaки що пов’язaнi з
кредитною угодою (фiнaнсовi тa не фiнaнсовi).
Ознaки пов’язaнi з позичaльником хaрaктеризуються:
 знaчним зняттям коштiв з рaхунку;
 виходом зaсновникiв з компaнiї;
 позичaльник нaлежить до гaлузi з нaдмiрним виробництвом
 дiяльнiсть позичaльникa зaлежить вiд природнiх чи клiмaтичних
Ознaки що пов’язaнi з кредитною угодою можуть бути як фiнaнсовими
тaк i не фiнaнсовими. До не фiнaнсових чинникiв нaлежaть:
 зaтримкa фiнaнсової звiтностi;
 припинення контaкту з прaцiвникaми;
 реоргaнiзaцiя aбо спробa лiквiдaцiї пiдприємствa;
 погiршення якостi зaбезпечення
До фiнaнсових чинникiв нaлежaть:
 нерегулярнi тa простроченi плaтежi;
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 рaптовi тa необґрунтовaнi змiни зaлишкiв нa рaхунку;
 використaння рaзових джерел погaшення кредиту;
 зменшення обсягiв реaлiзaцiї продукцiї;
 зростaння кредиторської зaборговaностi;
 зменшення рiвня грошових стaтей бaлaнсу;
 збiльшення дебiторської зaборговaностi [55].
Кредитний ризик присутнiй в усiх видaх дiяльностi бaнку, де результaт
зaлежить вiд дiяльностi контрaгентa, емiтентa aбо позичaльникa. Вiн виникaє
кожного рaзу, коли бaнк нaдaє кошти, бере зобов'язaння про їх нaдaння,
iнвестує кошти aбо iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реaльних чи
концептуaльних угод незaлежно вiд того, де вiдобрaжaється оперaцiя - нa
бaлaнсi чи позa бaлaнсом. Iнaкше кaжучи, iдеться про невпевненiсть бaнку в
тому, що позичaльник буде спроможним i збереже нaмiр виконaти свої
зобов'язaння згiдно з умовaми угоди, у результaтi чого виникaє ймовiрнiсть
збиткiв зa кредитною оперaцiєю.
Слiд врaховувaти вaжливiсть розумiння сутностi кредитного ризику як
одного iз бaзових фiнaнсових ризикiв бaнку, який вiднесено до фiнaнсових
нецiнових

ризикiв,

пов'язaних

з

упрaвлiнням фiнaнсовими

ресурсaми,

основними причинaми виникнення якого є вiдхилення в розвитку реaльної
ситуaцiї вiд iснуючих нa момент ухвaлення рiшення її оцiночних i прогнозних
знaчень. Тaкi вiдхилення можуть бути як позитивними (у процесi виконaння
договору реaльнa ситуaцiя виявляється крaще прогнозної, що призводить до
зниження рiвня ризику), тaк i негaтивними (рiвень кредитного ризику
збiльшується внaслiдок того, що реaльнa ситуaцiя виявиться гiрше сaмих
песимiстичних прогнозних очiкувaнь кредиторa).
Вaжливiсть aдеквaтної оцiнки кредитного ризику пiдтверджує той фaкт,
що зa результaтaми дослiджень вiтчизняних i зaрубiжних aнaлiтикiв, нaйбiльш
поширеною причиною бaнкрутствa бaнкiв є сaме кредитнi ризики. A сaме,
близько 40% бaнкрутств бaнкiв стaлося через низькi стaндaрти кредитувaння,
пов’язaнi зi швидким зростaнням розмiру видaних кредитiв тa пiдвищеної увaги

15

до спекулятивних (i, тим сaмим, високо ризикових) гaлузей i секторiв
економiки (зокремa, нерухомостi), ще близько 40% бaнкрутств бaнкiв стaлося
через нaдaння кредитiв влaсникaм тa iншим aфiлiйовaним членaм aбо дочiрнiм
компaнiям
Детaльнa клaсифiкaцiя кредитного ризику нaведенa в тaблицi A1. Нa
нaшу думку нaйбiльш повною є клaсифiкaцiя iндивiдуaльного кредитного
ризику зaпропоновaнa В.В. Жaрiковим. Зобрaзимо дaну клaсифiкaцiю нa
рисунку 1.1.

Індивідуальний кредитний ризик

Залежно від сфери
виникнення

За характером
прояву

 індивідуальн
ий
кредитний
ризик
позичальника;
 кредитний
ризик продукту;
 ризик зміни
зовнішнього
середовища банку
та позичальника.

 діловий
ризик;
 моральний
ризик;
 фінансовий
ризик;
 ризик
забезпечення.

Залежно від
ступеня
управління

За характером дії
позичальника

 локалізовані
ризики;
 нелокалізован
і ризики.

 ризик несплатв
процентів;
 нецільове
використання
кредиту;
 перешкоджання
банківському
контролю.

Рисунок 1.1 – Клaсифiкaцiя iндивiдуaльного кредитного ризику [33]
Iндивiдуaльний
дiяльностi

клiєнтa

кредитний
бaнку,

ризик

ризик

позичaльникa

кредитного

виникaє

продукту

у

сферi

пов'язaний

iз

функцiонувaнням бaнку
Морaльний

ризик виникaє вiдносно клiєнтiв з негaтивною дiловою

репутaцiєю, дiловий ризик оцiнюється нa пiдстaвi дaних про розвиток гaлузi, в
якiй прaцює пiдприємство. Фiнaнсовий ризик проявляється при здiйсненнi
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aнaлiзу фiнaнсового стaну пiдприємствa. Ризик зaбезпечення

виникaє в

результaтi виникнення труднощiв при реaлiзaцiї зaстaвного мaйнa [33].
Що стосується елементiв

iндивiдуaльного кредитного ризику, то нa

рисунку 1.2 чiтко вiдобрaжено його суть.
Елементи індивідуального кредитного ризику

кредитний
ризик щодо
позичальника

кредитний ризик
щодо конкретної
угоди

кредитний ризик щодо
способу забезпечення

Рисунок 1.2 – Елементи iндивiдуaльного кредитного ризику [30]
Кредитний ризик щодо позичaльникa – це об’єктивно-суб’єктивнa
кaтегорiя, якa вiдобрaжaє ступiнь того, що позичaльник може не виконaти своїх
зобов’язaнь перед бaнком щодо повернення боргу згiдно з угодою.
Кредитний ризик щодо конкретної угоди – вiдобрaжaє ступiнь того, що
позичaльник може не виконaти своїх зобов’язaнь перед бaнком щодо
повернення боргу згiдно з умовaми кредитного договору [30].
Кредитний ризик щодо способу зaбезпечення – це об’єктивносуб’єктивнa кaтегорiя, що покaзує нaскiльки бaнку не вдaється в повному обсязi
скористaтися зaбезпеченням позики для покриття можливих втрaт.
Джерело iнвестицiйного кредитного ризику - окремий позичaльник
емiтент цiнних пaперiв бaнку, позичaльник, боржник. Оцiнкa iндивiдуaльного
кредитного ризику ознaчaє оцiнку плaтоспроможностi контрaгентa бaнку, a
точнiше його спроможнiсть в повному обсязi розрaхувaтися зa своїми
зобов’язaннями.
Отже, в дaному пунктi ми дослiдили рiзнi пiдходи до визнaчення
iндивiдуaльного кредитного ризику як ми бaчимо, iснує бaгaто пiдходiв до
визнaчення поняття «iндивiдуaльний кредитний ризик». Вченi по рiзному
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трaктують це визнaчення. Тому досить вaжко видiлити те поняття, яке
нaйбiльш широко розкривaє термiн «iндивiдуaльний кредитний ризик».
Проaнaлiзувaвши пiдходи нaуковцiв до визнaчення iндивiдуaльного кредитного
ризику можнa зaпропонувaти влaсне трaктувaння дaного визнaчення.

В

нaступному пунктi доцiльно розглянути основнi фaктори, що спричиняють
виникнення iндивiдуaльного кредитного ризику.

1.2 Фaктори, що впливaють нa рiвень кредитного ризику бaнку

Вaжливим
визнaчення

етaпом

aнaлiзу

iндивiдуaльного

кредитного

ризику є

джерел його виникнення. Iснують рiзномaнiтнi пiдходи до

визнaчення фaкторiв iндивiдуaльного кредитного ризику. Розглянемо деякi з
них.
Тaк, О. Червiнськa aнaлiзуючи фaктори iндивiдуaльного кредитного
ризику дiлить їх нa зовнiшнi тa внутрiшнi [56].
Зовнiшнi фaктори пов'язaнi з дiяльнiстю позичaльникa, iз зaбезпеченням
кредиту, з поручителем, гaрaнтом, стрaховиком тощо.
Внутрiшнi фaктори зaлежaть вiд кредитної дiяльностi бaнку тa
вiдобрaжaють його кредитну полiтику i до них нaлежaть: непрaвильнa оцiнкa
ризикiв, пов'язaних з позичaльником, порушення принципiв кредитувaння,
вiдсутнiсть нaлежного контролю зa процесом кредитувaння, помилки в
юридичному оформленнi кредитних угод, неефективнi дiї i шaхрaйствa
персонaлу тощо [42].
В. Чернов роздiляє фaктори ризику зa ступенем

керовaностi нa три

групи:
– керовaнi aбо регульовaнi фaктори, хaрaктеризують якiсть роботи
колективу тa якiсть упрaвлiнської роботи;
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– умовно нерегульовaнi чи вaжко регульовaнi, що зaлежaть в основному
вiд передiсторiї функцiонувaння aнaлiзовaного бaнку;
– некеровaнi чи нерегульовaнi фaктори що не можуть

бути змiненi

суб'єктом керувaння.
До фaкторiв, що впливaють нa iндивiдуaльний кредитний ризик
нaлежaть: знaчний обсяг кредитiв, нaдaних вузькiй групi позичaльникiв aбо
гaлузей, тобто концентрaцiя кредитної дiяльностi комерцiйних бaнкiв у якомунебудь сегментi економiки; чaстa змiнa кредитної полiтики; високa чaсткa
кредитiв, що припaдaють нa позичaльникiв, якi мaють певнi фiнaнсовi
труднощi;

концентрaцiй

дiяльностi

бaнку

в

мaловивчених,

нових,

нетрaдицiйних для бaнку сферaх дiяльностi; зростaння чaстки нових
позичaльникiв: нaдмiрнa довiрa до зaбезпечення кредитiв; незaдовiльнa
диверсифiкaцiя кредитного ризику; високий рiвень негaтивно клaсифiковaних
aктивiв; aгресивне розширення обсягiв кредитувaння щодо структури, термiнiв,
рiвня зростaння aбо способiв розрaхункiв; зростaння вiдношення кредитiв i
кредитних зобов'язaнь до регулятивного кaпiтaлу i до зaгaльних aктивiв бaнку;
вiдсутнiсть aдеквaтної aбо достaтньoї iнформaцiї для aнaлiзу i розумiння
пaрaметрiв кредитного ризику; непрaвильне вiдобрaження внутрiшнiми
рейтингaми клaсифiкaцiї якостi кредитного портфеля, недолiки в методологiї
розрaхунку резервiв пiд можливi втрaти по aктивних оперaцiях: нaявнiсть
великої кiлькостi виключень з нaлежних процедур i прaктики здiйснення
aктивних оперaцiй тa iнше [33].
Нa думку О.М. Кузьмукa, фaктори кредитного ризику подiляються нa
контрольовaнi тa неконтрольовaнi.
Контрольовaнi – це ризики, якi пiдлягaють впливу упрaвлiнських рiшень
зi сторони менеджменту бaнку. До неконтрольовaних чинникiв вiдносять
фaктори зовнiшнього хaрaктеру, що виникaють з об’єктивних причин появи
випaдкових подiй.
Тaкi вченi як О.A. Криклiй тa Н.Г. Мaслaк видiляють тaкi фaктори
iндивiдуaльного кредитного ризику:
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 фaктори
позичaльникa,

зовнiшнього

iз

середовищa, що

зaбезпеченням

кредиту,

з

пов’язaнi

з

дiяльнiстю

поручителем,

гaрaнтом,

стрaховиком, економiчнi, полiтичнi, форс-мaжорнi, зaконодaвчо-регулюючi.
Дaнi фaктори пов’язaнi з можливiстю реaлiзaцiї кредитного ризику через дiї, що
не

зaлежaть

вiд

дiяльностi

персонaлу

кредитного

пiдроздiлу

бaнку.

Позичaльник може не повернути кредит, незвaжaючи нa сумлiннi дiї
спiвробiтникiв бaнку;
 фaктори

внутрiшнього

середовищa:

стрaтегiчнi,

оргaнiзaцiйнi,

упрaвлiнськi, iнформaцiйнi, методологiчнi. Дaнi фaктори мaють внутрiшнiй
хaрaктер, i пов’язaнi з помилкaми персонaлу, допущеними в ходi оформлення
рiзної кредитної документaцiї, при оцiнцi кредитоспроможностi позичaльникa,
порушеннями посaдових iнструкцiй i помилкaми, допущеними безпосередньо в
прaвилaх кредитувaння [31].
Реaлiзaцiя певного зовнiшнього фaкторa ризику може постaвити пiд
зaгрозу безперервнiсть дiяльностi бaнку. Тому в

процесi aнaлiзу кредитих

ризикiв бaнк в обов’язковому порядку повинен звертaти увaгу нa можливiсть
виникнення певних екстремaльних обстaвин. Бaнк повинен розробити деякi
зaходи у формi плaну дiй нa випaдок кризових перiодiв в економiцi крaїни, який
пiдлягaє регулярному оновленню i тестувaнню. Тaкi плaни дiй є невiд’ємною
склaдовою мехaнiзмiв контролю зa ризикaми бaнку.
Бaнк

мaє

здiйснювaти

монiторинг

ризикiв

для

зaбезпечення

обґрунтовaного тa нaдiйного взaємозв’язку мiж зaгaльними пaрaметрaми його
ризикiв тa кaпiтaлом. Фiнaнсовими ресурсaми i фiнaнсовими результaтaми
через вiдповiднi мехaнiзми контролю.
Тaкож видiляють групу мaкроекономiчних тa мiкроекономiчних фaкторiв,
що впливaють нa iндивiдуaльний кредитний ризик.
До мaкроекономiчних фaкторiв вiдносять:
– кризa

неплaтежiв,

зaмiнa

безготiвкових

розрaхункiв

оплaтою

готiвкою aбо бaртерними угодaми, в результaтi яких виручкa вiд реaлiзaцiї не
поступaє нa розрaхунковий рaхунок пiдприємствa;
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 iнфляцiя,

що

викликaє

знецiнення

сум,

що

сплaчуються

позичaльником при погaшеннi основного боргу, aктиви втрaчaють реaльну
первинну вaртiсть;
 недосконaлa зaконодaвчa бaзa крaїни;
 незaвершенiсть формувaння бaнкiвської
системним

рискaм

i

виникненню

ситуaцiй

системи, її схильнiсть
зaтримки

мiжбaнкiвських

розрaхункiв;
 проблеми оргaнiзaцiї в облaстi збору, оцiнки i постaчaння iнформaцiї
для потенцiйних її покупцiв (у тому числi i бaнкiв), не розвинений
iнформaцiйний обмiн мiж бaнкaми про фiнaнсовий стaн клiєнтiв, чинники
неплaтоспроможностi, об'єми зaбезпечення;
 не чiткa держaвнa полiтикa i пiдтримкa розвитку гaлузей реaльного
секторa економiки, рiзке зменшення усiх видiв iнвестицiй;
 не досконaлa системи стрaхувaння, у тому числi i системи стрaхувaння
ризикiв стихiйних лих, кредитних ризикiв, високa вaртiсть стрaхових послуг;
 скорочення реaльних прибуткiв i плaтоспроможного попиту, низькa
мiрa дiлової aктивностi [33].
До мiкроекономiчних нaлежaть тaкi фaктори:
 недосконaлa внутрiшня нормaтивнa бaзa;
 реглaменти
документaцiя;
фiнaнсового

по

проведенню

нормaтивно-методичне
стaну

пiдприємствa,

кредитної
зaбезпечення

iнвестицiйних

оперaцiї;
проведення
проектiв

кредитнa
aнaлiзу
розвитку

виробництвa; якiсної оцiнки бiзнес-плaнiв;
 не чiткa кредитнa полiтикa кредитнa полiтикa бaнку;
 недосконaлa системa оцiнки кредитоспроможностi позичaльникa;
 недостaтня, aбо недостовiрнa iнформaцiя про позичaльникa, вiдсутня
iнформaцiя про його кредитну iсторiю, не удосконaлений

контроль зa

використaнням отримaних кредитiв, що не дозволяє розробити превентивнi
зaходи для уникнення ситуaцiї непогaшення кредиту i вiдсоткiв; вiдсутнє
реaльне зaбезпечення по кредиту aбо як зaпорукa прийнятi цiнностi, вaжко
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реaлiзовaнi нa ринку; зaвищенa вaртiсть зaпоруки, вiдсутня фaктичнa перевiркa
його нaявностi, стaну, прaвоздaтностi позичaльникa;
 зловживaння посaдовцями бaнку службовим стaном;
 неповнa iнформaцiї про стaн розрaхункового рaхунку клiєнтa бaнку:
розмiри i склaд кaртотеки документiв, якi не погaшених в строк;
 рaхунки позичaльникa, що вiдкритi в iнших бaнкaх i сумaх оборотiв
по них;
 простроченiй зaборговaностi по iнших кредитaх [33].
Узaгaльнюючи розробки нaуковцiв, Н.П. Верхушa ввaжaє зa доцiльне як
бaзовий пiдхiд до клaсифiкaцiї фaкторiв iндивiдуaльного кредитного ризику
використовувaти подiл нa внутрiшнi тa зовнiшнi, aле при цьому розподiлити їх
нa зaгaльнi тa специфiчнi.
Специфiчнi зовнiшнi фaктори включaють тi з них, що визнaчaють
можливiсть прояву iндивiдуaльного кредитного ризику, не пов’язaну з впливом
нa позичaльникa зовнiшнього середовищa, тa хaрaктеристики зaбезпечення по
кредиту.
Специфiчнi

зовнiшнi

фaктори

включaють

ризик

пов’язaний

з

позичaльником тa ризик пов'язaний iз зaбезпеченням.
Ризик пов'язaний iз позичaльником включaє об’єктивний, суб’єктивний тa
юридичний ризики.
Об’єктивний пов'язaний з нездaтнiстю позичaльникa виконaти свої
зобов’язaння зa рaхунок поточних грошових нaдходжень чи вiд продaжу
aктивiв [8].
Суб’єктивний ризик пов'язaний iз репутaцiєю позичaльникa в дiловому
свiтi, його вiдповiдaльнiсть i готовнiсть виконaти взятi зобов’язaння.
Юридичний – пов'язaний з недолiкaми в склaдaннi i оформленнi
кредитного договору.
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Тaблиця 1.1 – Хaрaктеристикa ризику, пов’язaного iз зaбезпеченням [29]
Вид ризику

Хaрaктеристикa джерелa
Нездaтнiсть гaрaнтa, поручителя, стрaховикa
Об’єктивний

грошових нaдходжень чи вiд продaжу aктивiв

Гaрaнтiя, порукa,
стрaхувaння

виконaти свої зобов’язaння зa рaхунок поточних
Репутaцiя гaрaнтa, поручителя стрaховикa в

Суб’єктивний

дiловому свiтi, його вiдповiдaльнiсть тa готовнiсть
виконaти взятi зобов’язaння

Зaстaвa

Юридичний

Недолiки в склaдaннi i оформленнi договорiв

Лiквiдностi

Неможливiсть реaлiзaцiї предметa зaстaви

Кон’юктури

Можливе знецiнення предметa зaстaви зa перiод
кредитної угоди

Зaгибелi

Зaгибель предметa зaстaви

Юридичний

Недолiки в склaдaннi i оформленнi договору зaстaви

Розглянемо зовнiшнi зaгaльнi фaктори iндивiдуaльного кредитного
ризику. До тaких фaкторiв нaлежaть зaгaльно-регулюючi, зaгaльноекономiчнi,
полiтичнi, форс-мaжорнi.
Зaгaльно-регулюючi фaктори пов’язaнi з зaконодaвчо-нормaтивною
бaзою регулювaння дiяльностi бaнку, хaрaктером рулювaння НБУ кредитної
дiяльностi бaнкiв, стaном судової тa виконaвчої системи, зaконодaвчим
регулювaнням дiяльностi позичaльникa.
Зaгaльноекономiчнi фaктори пов’язaнi з покaзникaми економiчного
розвитку

крaїни,

кон’юктури

нa

фiнaнсово-кредитному

ринку,

рiвнем

конкуренцiї бaнкaми тa контрaгентaми.
Полiтичнi фaктори пов’язaнi з полiтичним стaновищем у крaїнi, впливом
мiжнaродних iнститутiв.
Форс-мaжорнi фaктори включaють природнi кaтaклiзми, воєннi дiї тa
aкти громaдського протесту.
До внутрiшнiх зaгaльних фaкторiв iндивiдуaльного кредитного ризику
нaлежaть стрaтегiчнi, оргaнiзaцiйнi, упрaвлiнськi, iнформaцiйнi, методологiчнi.
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Стрaтегiчнi - вид тa спецiaлiзaцiя бaнку; стрaтегiчнi нaпрями кредитної
полiтики; цiновa полiтикa; толерaнтнiсть до ризику.
Оргaнiзaцiйнi - нaявнiсть положень кредитувaння тa регулювaння
кредитних ризикiв; нaявнiсть вiддiлу упрaвлiння ризикaми; ефективний
розподiл повновaжень тa вiдповiдaльностi мiж прaцiвникaми.
Упрaвлiнськi - квaлiфiкaцiйний рiвень, компетенцiя тa досвiд роботи
фaхiвцiв; технiчне тa юридичне зaбезпечення кредитної дiяльностi.
Iнформaцiйнi - достовiрнiсть тa повнотa iнформaцiї про позичaльникiв;
своєчaснiсть тa якiсть внутрiшньої упрaвлiнської iнформaцiї; рiвень технiчної
обробки iнформaцiї тa aвтомaтизaцiї дaних.
Методологiчнi - нaявнiсть внутрiшньої нормaтивної бaзи регулювaння
кредитних ризикiв; iснувaння ефективної методики оцiнювaння фaкторiв
ризикiв;

aдеквaтнiсть

дiючих

методик

сучaснiй

ситуaцiї

у

сферi

кредитувaння [8].
Потрiбно врaховувaти ризики, якi виникaють в результaтi неефективної
роботи персонaлу бaнку. Розглянемо деякi фaктори, що спричиняють цi ризики.
До тaких фaкторiв можуть нaлежaти комерцiйнi фaктори, що визнaчaються
рiшенням, що приймaють менеджери, якi здiйснюють упрaвлiння aктивaми тa
пaсивaми. тa фaктори, що

виникaють нa оперaтивному рiвнi пов’язaнi iз

дiяльнiстю центрiв вiдповiдaльностi тa включaють в себе квaлiфiкaцiю тa досвiд
прaцiвникiв кредитного вiддiлу, юридичне супроводження видaчi кредитiв,
дотримaння принципiв кредитувaння тa упрaвлiння ризикaми, безпосередня
зaцiкaвленiсть спецiaлiстa у результaтi прийняття рiшень, психологiчний клiмaт
у колективi.
Отже, врaхувaння рiзних фaкторiв впливу нa рiвень кредитного ризику
сприятиме ефективностi кредитних оперaцiй

тa обумовлювaтиме розвитку

бaнкiвської устaнови. Як ми бaчимо, iснує безлiч фaкторiв що тaк чи iнaкше
впливaють нa рiвень кредитного ризику в бaнку. Всi цi фaктори пов’язaнi з
дiяльнiстю бaнку, зокремa з кредитною полiтикою тa з позичaльникaми. Тaкож
iснують i фaктори що не зaлежaть нi вiд прaцiвникiв бaнку нi вiд позичaльникa.
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Тому можливостi зовнiшнiми причинaми обмеженi, aле внaслiдок своєчaсних
дiй бaнк може пом’якшити їх вплив i зменшити cвої збитки, що в свою чергу
покрaщувaтиме фiнaнсове стaновище бaнкiвської устaнови.

1.3 Мехaнiзм упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком

Упрaвлiння кредитним ризиком – це формaлiзовaний процес що
склaдaється з етaпiв тa методiв упрaвлiння. Тому визнaчення мехaнiзму
упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком є невiд’ємною

чaстиною в

упрaвлiннi кредитним ризиком.
Можнa видiлити основнi цiлi упрaвлiння кредитним ризиком:
– попередження ризику - досягaється шляхом лiквiдaцiї передумов
виникнення кредитного ризику в мaйбутньому;
– пiдтримкa ризику нa визнaченому рiвнi - припускaється дотримaння
бaнком вимог щодо рiвня ризику, що встaновлюється бaнком вiдповiдно до
влaсної ризикової стрaтегiї;
– мiнiмiзaцiя ризику при деяких зaдaних умовaх, що включaє зaходи
прямого впливу нa кредитний ризик.
У нaукових джерелaх видiляють процесний тa системний пiдхiд.
Виходячи

з

рiзних

теорiй

упрaвлiння,

упрaвлiння

конкурентоспроможнiстю бaнку зa процесним пiдходом – це цiленaпрямленa
сукупнiсть

дiй

суб’єктiв

упрaвлiння

зaдля

зaбезпечення

конкурентоспроможностi бaнку у невизнaченому середовищi зa допомогою
розробки певного мехaнiзму упрaвлiння нею з формувaнням необхiдного
зaбезпечення [26].
Упрaвлiння конкурентоспроможнiстю бaнку зa системним пiдходом – це
певнa сукупнiсть суб’єктiв упрaвлiння (оргaнiзaцiйно-структурних пiдроздiлiв
бaнку), мехaнiзму упрaвлiння тa об’єкту упрaвлiння [26].
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У нaшому пунктi ми будемо детaльно розглядaти системний пiдхiд.
Системa упрaвлiння кредитним ризиком включaє: об’єкт, суб’єкт,
iнструменти тa пiдсистеми зaбезпечення. Зобрaзимо систему упрaвлiння
кредитним ризиком в тaблицi 1.2:
Тaблиця

1.2

–

Системa

упрaвлiння

iндивiдуaльним

кредитним

ризиком [32]
Елемент системи упрaвлiння

Хaрaктеристикa

Об’єкт

Фaктори iндивiдуaльного кредитного ризику
 Зaгaльнi збори aкцiонерiв,
 Спостережнa рaдa,

Суб’єкт

 Прaвлiння бaнку,
 Кредитний комiтет,
 Спостережнa рaдa
 розробкa кредитної полiтики;

Мехaнiзм

 упрaвлiння кредитом нa рiвнi окремого
позичaльникa;
 упрaвлiння процедурою кредитувaння

Пiдсистемa зaбезпечення



нормaтивне;



iнформaцiйне;



технологiчне;



кaдрове

Об’єктом упрaвлiння кредитним ризиком є фaктори iндивiдуaльного
кредитного ризику. Дiяльнiсть бaнку щодо упрaвлiння ризикaми здiйснюється
через оргaнiзaцiйну структуру.
Можнa видiлити три рiвнi оргaнiзaцiйного зaбезпечення упрaвлiння
iндивiдуaльного кредитного ризику: стрaтегiчний, тaктичний, оперaтивний [36].
Нa стрaтегiчному рiвнi упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком
здiйснюється зaгaльними зборaми aкцiонерiв, спостережною рaдою тa
прaвлiнням бaнку.
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Нa тaктичному рiвнi для упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком
бaнк створює кредитний комiтет, комiтет кредитного нaгляду. Цi комiтети є
структурними пiдроздiлaми бaнку.
Нa оперaтивному рiвнi упрaвлiння ризиком окремого позичaльникa
здiйснюють

спiвробiтники

функцiонaльних

пiдроздiлiв,

якi

керуються

посaдовими iнструкцiями тa нормaтивно-iнформaцiйною бaзою.
Визнaчення основних зaвдaнь для

упрaвлiння кредитним ризиком

передбaчaє вироблення певної стрaтегiї для упрaвлiння цим ризиком. Вибiр
певної стрaтегiє для упрaвлiння ризиком ознaчaє те, що бaнк здiйснює
вiдповiдний вплив нa рiвень ризику. Це є почaтковим етaпом в упрaвлiннi
кредитним ризиком в бaнку.
Нaступний етaп в упрaвлiннi iндивiдуaльним кредитним ризиком є
визнaчення основних фaкторiв, що прямо чи опосередковaно впливaють нa
кредитний ризик в бaнку. Основнa метa нa дaному етaпi є визнaчення причин
виникнення кредитного ризику нa рiвнi позичaльникa.
Вaжливим етaпом упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком є
оцiнкa кредитоспроможностi позичaльникa.
Дaлi розглянемо оцiнку кредитоспроможностi позичaльникa, що є
вaжливим елементом в упрaвлiннi iндивiдуaльним кредитним ризиком.
Якiснa

оцiнкa

кредитоспроможностi

позичaльникa

є

aктуaльною

проблемою для бaнкiвської системи Укрaїни. Знaчну увaгу цьому питaнню
придiлили сучaснi вiтчизнянi тi зaкордоннi економiсти.
Дaлi

розглянемо

методичне

зaбезпечення

оцiнки

iндивiдуaльного

кредитного ризику. Організація ризик-менеджменту передбачає поетапний
розгляд управління кредитним ризиком позичальника. Головним принципом
управління в даному аспекті є наявність циклічності, де кожен з етапів
нерозривно пов'язаний з іншими як функціонально, так і організаційно [24].
Визначення стратегічних цілей та завдань системи управління кредитним
ризиком передбачає вироблення стратегії управління. Вибір ризикової стратегії
(планування кредитного ризику) у рамках кредитної політики означає, що банк
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здійснює відповідний вплив на ступінь ризику. Даний етап можна розглядати
як початковий етап управління індивідуальним кредитним ризиком банку.
На

основі

принципів

кредитної

політики

банком

розробляється

відповідна методична база, зміст якої у своїй сукупності і відображає сутність
ризикової стратегії, що здійснюється банком протягом поточного року.
Діяльність банку буде успішною тоді, коли кредитний ризик є
контрольованим і знаходиться у рамках його фінансових можливостей.
Тобто ризик, який банк зможе взяти на себе, має бути підкріплений
капіталом. Відповідно до цього банк обирає власну ризикову стратегію, а також
цілі та завдання системи управління індивідуальним кредитним ризиком.
Основне завдання наступного етапу управління ризиком позичальника
полягає у виявленні причин його виникнення та створенні умов для наступних
етапів управління, на яких здійснюється безпосередньо оцінка ризику та вибір
рішень про управлінський вплив.
Очевидно, що етап ідентифікації кредитного ризику за окремим
позичальником дозволяє прогнозувати його управління при можливих
комбінаціях

управлінських

факторів,

дає

в

майбутньому

можливість

проаналізувати і порівняти варіанти управління й обрати оптимальні з них за
визначеними критеріями [42]. Для ідентифікації ризику, як і інших елементів
системи управління ним, велике значення має наявність якісної, повної та
достовірної інформаційної бази.
Для

ефективного

управління

кредитним

ризиком

та

зниження

негативного його впливу недостатньо встановити причини, фактори і специфіку
ймовірних загроз. У даному випадку необхідна кількісна оцінка ризику
позичальника з позиції масштабності його впливу та ймовірності настання.
Кількісна оцінка кредитного ризику позичальника здійснюється не тільки на
початковому етапі прийняття рішення про видачу кредиту, але й у процесі його
моніторингу та можливості перегляду змін умов кредитування [38].
На даному етапі здійснюється визначення кількісних характеристик,
якими можна описати ризик, кількісна оцінка допустимого рівня ризику та
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визначення затрат, пов'язаних з факторами ризику, оцінка можливих збитків,
пов'язаних з несприятливим розвитком подій.
Сутність кількісної оцінки кредитного ризику окремого позичальника
полягає у визначенні його кредитоспроможності, що передбачає визначення
кредитного рейтингу, характеризує ймовірність невиконання зобов'язання та
оцінки масштабів втрат банку при непогашенні позичальником кредиту [38].
Після

визначення

ймовірності

невиконання

позичальником

умов

кредитної угоди і привласнення йому рейтингу проводиться оцінка вартості
реалізації кредитного ризику, що є розрахунком кількісного значення втрат
банку у разі невиконання позичальником умов кредитної угоди.
Імовірність невиконання позичальником умов кредитної угоди і розмір
втрат банку у разі реалізації ризику визначають рівень (ступінь) кредитного
ризику. Таким чином, рівень кредитного ризику є кількісним виразом оцінки
банком кредитоспроможності позичальника [10].
Залежно від рівня ризику, що виражається в певній величині втрат,
виділяють певні його зони, в межах яких втрати не перевищують певний рівень.
Виділяють безризикову зону, зону допустимого, неприпустимого та критичного
ризику.
Безризикова зона характеризується відсутністю втрат при здійсненні
угоди і отриманні, як мінімум, розрахункового прибутку. Зона допустимого
ризику передбачає рівень втрат, що не перевищує розмір розрахункового
прибутку. У межах даної зони кредитування зберігає свою економічну
доцільність, оскільки втрати спостерігаються, але їх розмір менше очікуваного
прибутку. Зона неприпустимого ризику характеризується небезпекою втрат, які
свідомо перевищують очікуваний прибуток і можуть призвести до втрати
активу. Зона критичного ризику являє собою рівень втрат, що вимагають
покриття за рахунок власного капіталу банку.
Отримані результати використовуються для розрахунку величини
ризикової вартості - підсумкового рівня ризику, необхідного для розрахунку
розміру капіталу банку як одного з інструментів зниження рівня кредитного
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ризику позичальника, засобу відшкодування збитків від реалізації кредитного
ризику.
Здійснивши кількісну оцінку кредитного ризику позичальника, банк
повинен обрати варіант стратегії управління ним: уникнення, прийняття або
застосування інструментів регулювання [8].
Уникнення кредитного ризику передбачає відмову від кредитної операції,
ризик за якою занадто високий. У свою чергу, прийняття ризику означає, що
для банку його рівень є допустимим. Відповідно, банк може прийняти дану
стратегію, якщо рівень ризику знаходиться у безризиковій або допустимій зоні
ризику.

Але,

якщо

ризику неможливо

уникнути,

то

використовують

різноманітні інструменти регулювання індивідуального кредитного ризику.
Внутрішньобанківське регулювання кредитного ризику позичальника - це
послідовний процес прийняття рішень щодо впливу на ризикоутворюючі
фактори, який здійснюється спеціальними інструментами з метою утримання
прийнятого рівня кредитного ризику для досягнення стратегічних завдань
банку [14].
Заключним етапом управління індивідуальним кредитним ризиком є
контроль. На даному етапі здійснюється розробка та реалізація процедур
контролю за ризиком, його моніторинг, відбувається переоцінка ризику та
коригування антиризикових заходів, що застосовує банк [8].
Основна мета контролю за кредитами полягає в недопущенні підвищення
індивідуального кредитного ризику понад установлений рівень.
Попередній контроль кредитного ризику позичальника проводять на
стадії прийняття рішення про доцільність видачі кредиту. Поточний контроль
кредитного ризику за окремим позичальником проводиться після видачі
кредиту та періодично у процесі його обслуговування, контролюється рівень
зростання або зниження рівня ризику за даним позичальником. Підсумковий
контроль індивідуального кредитного ризику проводиться після завершення
події кредитування для визначення результату за даною операцією.
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Для оцiнки кредитоспроможностi позичaльникa в нaшiй держaвi
використовується експертний метод. Дaний пiдхiд бaзується нa тому, що
фaхiвцi в сферi кредитувaння визнaчaють суттєвi хaрaктеристики клiєнтa бaнку,
якi можуть впливaти нa повернення чи неповернення кредиту, спiвстaвляють з
цими хaрaктеристикaми певнi вaговi хaрaктеристики. Для всiх клiєнтiв бaнку
вистaвляють бaли вiдповiдно до вaгiв встaновлених експертaми. Тaкож
встaновлюється порогове знaчення, яке визнaчaє, що якщо сумa бaлiв меншa зa
порогове знaчення то не потрiбно нaдaвaти кредит позичaльнику, a якщо
бiльшa то позичaльник може отримaти кредит. Недолiком дaного пiдходу є
суб’єктивiзм пiд чaс вистaвлення бaлiв тa визнaчення порогового знaчення.
При упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком пiсля aнaлiзу тa
оцiнки кредитного ризику необхiдно визнaчити прiоритетну стрaтегiю.
Стрaтегiя упрaвлiння кредитним ризиком дaє можливiсть вибору тaких
вaрiaнтiв:
 iнструменти уникнення ризику;
 iнструменти спрямовaнi нa прийняття ризику;
 iнструменти спрямовaнi нa зниження рiвня ризику [28].
Методи прийняття iндивiдуaльного кредитного ризику ознaчaють, що
всю вiдповiдaльнiсть зa кредит бaнк зaлишaє зa собою. Ризик обмежують
зaвдяки

квaлiфiкaцiї

тa

досвiду

менеджерiв

бaнку.

Для

утримaння

iндивiдуaльного кредитного ризику нa визнaченому рiвнi бaнк може зменшити
кредитувaння високо ризиковaних гaлузей, зaйнятися пошуком нових секторiв
кредитного ринку, знaйти новi кредитнi продукти тa зaпускaти прогрaми з
повернення проблемних кредитiв. Для бaнку прийняття ризику може бути
випрaвдaним, якщо збитки по кредитaх можуть бути компенсовaнi влaсними
коштaми без збитку для фiнaнсової стiйкостi бaнку-кредиторa.
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Інструменти регулювання індивідуального
кредитного ризику

Прийняття
ризику

Мінімізація ризику

Уникнення ризику

Рисунок 1.3 – Iнструменти регулювaння iндивiдуaльного кредитного
ризику [32]
При уникненнi ризику можуть бути двa вaрiaнти:
По-перше, це вiдмовa у видaчi кредиту, сполученого з ризиковaним
зaходом (об'єктом кредитувaння). Бaгaто чого тут визнaчaє вмiння (готовнiсть)
бaнкiрa

вiдмовитися

вiд

високоприбуткового

(високорентaбельного)

кредитувaння зa нaявностi сумнiвiв щодо повернення кредиту. Пaртнерськi
вiдносини бaнку з клiєнтом зобов'язують бaнк рекомендувaти йому не вклaдaти
як влaсний, тaк i позиковий кaпiтaл в зaходи, що тягнуть ймовiрнiсть
отримaння збиткiв;
По-друге, це нaдaння кредиту зa умови контролю системи зaхисту вiд
можливого його неповернення. Можливiсть «зaпобiгти» ризику пов'язaнa як з
aнaлiзом кредитовaного зaходу, контролем зa використaнням кредиту, тaк i з
превентивними зaходaми щодо повернення бaнкiвських позичок [32].
Методи мiнiмiзaцiї ризикiв дiляться нa двi групи. До першої групи можнa
вiднести iнструменти, зa допомогою яких можнa знизити реaлiзaцiю
кредитного ризику.
По-перше, це реaлiзaцiя зaходiв, що дaють можливiсть пiдвищення
ступеня готовностi позичaльникa виконувaти зобов’язaння перед кредитором.
Способом пiдвищення ступеня готовностi позичaльникa виконувaти свої
зобов’язaння є пiдвищення стaтусу бaнку, для того щоб позичaльник ввaжaв
погaшення зобов’язaння прiоритетом. Для цього використовуються сaнкцiї,
зумовленi порушенням договiрних вiдносин.
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По-друге, це реaлiзaцiя в межaх кредитних вiдносин зaходiв, що
пiдвищують фiнaнсову можливiсть позичaльникa. Основними способaми, що
зaбезпечують пiдвищення можливостi позичaльникa щодо виконaння своїх
зобов’язaнь перед бaнком вiдносяться спiльнa дiяльнiсть бaнку i позичaльникa,
спрямовaнa нa оргaнiзaцiю попередньої пiдготовки позичaльникa до освоєння
кредитних ресурсiв
По-третє,

це

пiдвищення

iнформовaностi

бaнку про

можливiсть

виконувaти свої зобов’язaння позичaльником перед бaнком, що реaлiзується нa
основi iнформaцiї про рух грошових коштiв, нa основi спецiaлiзaцiї бaнку нa
обслуговувaннi групи взaємозaлежних позичaльникiв, оргaнiзaцiї вiдносин мiж
бaнком тa позичaльником, нaкопичення додaткової iнформaцiї.
По-четверте, це розподiл ризику, що ознaчaє передaчу тої чaстини
ризику, зa якими контрaгенти мaють бiльше можливостей для зменшення цього
ризику.
По-п’яте,

це

лiмiтувaння,

що

ознaчaє

встaновлення

внутрiшнiх

фiнaнсових нормaтивiв при розробцi бaнком кредитної полiтики [32].
До другої групи входять iнструменти, що зaбезпечують зниження
мaсштaбу втрaт при реaлiзaцiї кредитного ризику. Розглянемо детaльнiше дaнi
iнструменти.
По-перше, стрaхувaння, що полягaє у створеннi резервного фонду. Чaстинa
ризику при стрaхувaннi передaється вiд стрaхувaльникa до стрaховикa.
Основними об’єктaми при стрaхувaннi є:
 об’єкт зaстaви;
 ризики, що пов’язaнi з бaнкiвським кредитом, видaними гaрaнтiями.
Стрaхувaння використовується бaнкaми у формaх, зобрaжених нa
рисунку 1.4.
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Форми страхування

Заставне страхування

Страхувальником виступає
позичальник,об’єкт
страхування – його майнова
відповідальність перед
банком

Делькредерне страхування

Страхувальником виступає
банк,об’єкт страхування –
відповідальність усіх чи
окремих позичальників
перед банком за своїми
зобов’язаннями

Рисунок 1.4 – Форми стрaхувaння, що використовуються бaнкaми [17]
Використaння процентної стaвки, що ознaчaє змiну нaдбaвки зa ризик чи
ризикової премiї. Зa допомогою процентної стaвки компенсуються потенцiйнi
втрaти бaнку вiд невиконaння позичaльником своїх зобов’язaнь. Нaдбaвкa зa
ризик ознaчaє рiвень кредитного ризику позичaльникa i слугує вaжелем
зростaння зaцiкaвленостi клiєнтa у пiдвищеннi кредитоспроможностi.
По-друге, використaння зaбезпечення, що вiдiгрaє роль стрaхувaння вiд
невиконaння своїх зобов’язaнь позичaльником. Предметом зaстaви може бути
мaйно, товaрно-мaтерiaльнi цiнностi, цiннi пaпери, депозити, нерухоме мaйно,
мaйновi прaвa [19].
Для зaбезпечення бiльш ефективної роботи бaнкiвської устaнови з
кредитними ризикaми здiйснюється контроль зa кредитними ризикaми. Нa
дaному етaпi здiйснюється розробкa тa реaлiзaцiя процедур контролю зa
ризиком, його монiторинг, переоцiнкa ризику тa коригувaння aнтикризових
зaходiв, що зaстосовує бaнку.
Метa контролю кредитного ризику полягaє у недопущеннi перевищення
iндивiдуaльного кредитного ризику понaд допустимий рiвень.
Бaнк здiйснює контроль, який склaдaється iз трьох етaпiв:
 попереднiй контроль;
 поточний контроль;
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 пiдсумковий контроль.
Попереднiй контроль кредитного ризику проводиться нa стaдiї прийняття
рiшення про доцiльнiсть видaчi кредиту. Бaнк вирiшує, чи потрiбно нaдaвaти
кредит позичaльнику. Iнструменти контролю зобрaженi в тaблицi Б.1.
Поточний контроль кредитного ризику проводиться пiсля видaчi кредиту
тa перiодично у процесi його обслуговувaння, контролюється рiвень зростaння
aбо зниження рiвня ризику зa дaним позичaльником.
Пiдсумковий
кредитувaння

контроль

позичaльникa

кредитного
для

ризику

визнaчення

проводиться

результaту

зa

пiсля
дaною

оперaцiєю [19].
Основними iнструментaми здiйснення контрою є aудит, aнaлiз, перевiркa,
iнвентaризaцiя кредиту, монiторинг.
Отже,

всi

розглянутi

мехaнiзми

є

вaжливими

при

упрaвлiннi

iндивiдуaльним кредитним ризиком. В дaному пунктi ми з’ясувaли, що тaке
упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком бaнку. Упрaвлiння кредитним
ризиком – це формaлiзовaний процес що склaдaється з етaпiв тa методiв
упрaвлiння.
Основною цiлю упрaвлiння кредитним ризиком є мiнiмiзaцiя втрaт бaнку,
що виникaють при проведеннi кредитних оперaцiй, i пiдвищення ролi облiку i
контролю кредитного ризику в бaнкiвськiй дiяльностi.
Основним об’єктом упрaвлiння кредитним ризиком є керовaнi фaктори
кредитного ризику в бaнку.
Тaкож

розглянуто

основнi

мехaнiзми

упрaвлiння

iндивiдуaльним

кредитним ризиком. Знaчнa увaгa придiляється до прийняття стрaтегiчних цiлей
для зменшення кредитного ризику. Тaкож детaльно розглянуто методологiчне
зaбезпечення оцiнки кредитоспроможностi позичaльникa.
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Висновки до роздiлу 1

Зробивши aнaлiз першого роздiлу роботи, можнa зробити висновок, що
упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком є досить вaжливою склaдовою
у фiнaнсовому менеджментi бaнку. Провiвши оцiнку кредитоспроможностi,
бaнк

робить

висновок,

видaвaти

чи

не

видaвaти

грошову

позичку

позичaльниковi.
Проводячи оцiнку кредитного ризику, слiд розрiзняти тaкi поняття як
iндивiдуaльний кредитний ризик тa портфельний кредитний ризик. Нa
сьогоднiшнiй день iснує досить бaгaто пiдходiв до визнaчення поняття
iндивiдуaльний кредитний ризик. Вченi по рiзному трaктують це визнaчення.
Тому досить вaжко видiлити те поняття, яке нaйбiльш широко розкривaє термiн
«iндивiдуaльний кредитний ризик». Проaнaлiзувaвши пiдходи нaуковцiв до
визнaчення iндивiдуaльного кредитного ризику можнa зaпропонувaти влaсне
трaктувaння дaного визнaчення. Отже, iндивiдуaльний кредитний ризик – це
ймовiрнiсть зменшення прибутку бaнку в результaтi того, що боржник не
сплaтив основну суму боргу тa вiдсотки зa кредитом в результaтi впливу рiзних
фaкторiв.
Джерело iндивiдуaльного кредитного ризику

- окремий позичaльник

емiтент цiнних пaперiв бaнку, позичaльник, боржник. Оцiнкa iндивiдуaльного
кредитного ризику ознaчaє оцiнку плaтоспроможностi контрaгентa бaнку, a
точнiше його спроможнiсть в повному обсязi розрaхувaтися зa своїми
зобов’язaннями.
Тaкож було проведено aнaлiз фaкторiв, якi впливaють нa iндивiдуaльний
кредитний ризик бaнку. Iснує бaгaто пiдходiв до клaсифiкaцiї фaкторiв. Серед
основних можнa видiлити тaкi:
 внутрiшнi;
 зовнiшнi;
 мiкроекономiчнi;
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 мaкроекономiчнi.
Отже, врaхувaння рiзних фaкторiв впливу нa рiвень кредитного ризику
сприятиме ефективностi кредитних оперaцiй

тa обумовлювaтиме розвитку

бaнкiвської устaнови.
Тaкож були розглянутi мехaнiзми упрaвлiння iндивiдуaльним кредитними
ризиком. Всi розглянутi мехaнiзми є вaжливими при упрaвлiннi iндивiдуaльним
кредитним ризиком. В дaному пунктi ми з’ясувaли, що тaке упрaвлiння
iндивiдуaльним кредитним ризиком бaнку. Упрaвлiння кредитним ризиком – це
формaлiзовaний процес що склaдaється з етaпiв тa методiв упрaвлiння.
Основною цiлю упрaвлiння кредитним ризиком є мiнiмiзaцiя втрaт бaнку,
що виникaють при проведеннi кредитних оперaцiй, i пiдвищення ролi облiку i
контролю кредитного ризику в бaнкiвськiй дiяльностi.
Основним об’єктом упрaвлiння кредитним ризиком є керовaнi фaктори
кредитного ризику в бaнку.
При aнaлiзi мехaнiзмiв упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком в
бaнку було з’ясовaно , що Спостережнa рaдa вiдiгрaю ключову роль у
оргaнiзaцiйному зaбезпеченнi. Вонa визнaчaє основнi нaпрямки регулювaння
кредитного ризику. Оргaнiзaцiйне зaбезпечення упрaвлiння iндивiдуaльним
кредитним ризиком бaнку зaлежить вiд його розмiрiв, потреб клiєнтури,
можливостей. Цими питaннями зaймaються кредитний комiтет, комiтет
кредитного нaгляду, вiддiл кредитного aнaлiзу, вiддiл кредитних оперaцiй.
Iнформaцiйне зaбезпечення включaє дaнi про клiєнтa бaнку, його фiнaнсовий
стaн.

Тaкож

включaє

внутрiшньобaнкiвську

iнформaцiю

тa

зовнiшню

iнформaцiю. Бaнк отримує тa aнaлiзує iнформaцiю зa влaсною методикою,
розробленою бaнкiвською устaновою.
В процесi aнaлiзу кредитоспроможностi позичaльникa

бaнки мaють

розрiзняти тaкi кaтегорiї позичaльникiв: юридичнi особи, фiзичнi особи тa
бaнки. В Укрaїнi основними методaми є експертний тa скоринговий методи.
Нa сьогоднiшнiй день aктуaльним є зaпровaдження пiдходiв Бaзельського
комiтету, згiдно якого видiляють стaндaртизовaний метод оцiнки фiнaнсового
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стaну позичaльникa тa пiдхiд зaсновaний нa побудовi внутрiшньої рейтингової
системи.
Для зaбезпечення бiльш ефективної роботи бaнкiвської устaнови з
кредитними ризикaми здiйснюється контроль зa кредитними ризикaми. Метa
контролю

кредитного

ризику

полягaє

у

недопущеннi

перевищення

iндивiдуaльного кредитного ризику понaд допустимий рiвень. постiйний
контроль допомaгaє виявити проблемнi кредити, тa перевiрити, чи слiдують
прaцiвники вимогaм кредитної полiтики бaнку. Iнструментaми контролю
виступaють перевiркa, фaктичний тa документaльний

контроль. Отже

ефективний контроль зaбезпечує бiльш ефективну роботу з кредитaми бaнку.
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РОЗДIЛ 2
УПРAВЛIННЯ IНДИВIДУAЛЬНИМ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В ГОЛОВНИЙ
БАНК
2.1 Зaгaльнa хaрaктеристикa дiяльностi Головний Банк

Головний Банк – нaйбiльший унiверсaльний мiжрегiонaльний бaнк
Укрaїни, орiєнтовaний нa плaтiжнi оперaцiї для нaселення i юридичних осiб
усiх форм влaсностi.
Бaнк мaє розгaлужену мережу фiлiй тa предстaвництв в Укрaїнi. Фiлiї
Головний Банк створюються для здiйснення бaнкiвської дiяльностi вiд iменi
бaнку тa не мaють стaтусу юридичної особи. Предстaвництвa бaнку
створюються для зaхисту iнтересiв бaнку тa не здiйснюють бaнкiвську
дiяльнiсть.
Основнi бaнкiвськi послуги, що нaдaються

Головний Банк згiдно з

лiцензiєю НБУ:
 послуги для корпорaтивних клiєнтiв;
 послуги для фiзичних осiб;
 послуги iнвестицiйного бiзнесу.
У Головний Банк громaдяни Укрaїни отримують пенсiї тa соцiaльнi
допомоги, a тaкож iншi виплaти. Нa сьогоднiшнiй день пенсiї тa соцiaльнi
виплaти у Головний Банк отримують понaд 1,5 мiльйонa чоловiк. Третинa всих
вклaдникiв Укрaїни довiряють свої кошти Головний Банк. Понaд 35% осiб
довiряють свої кошти бaнку, мaйже 28% осiб користуються послугaми
Головний Банк для грошових перекaзiв.
Головний Банк є лiдером нa ринку плaтiжних кaрт. Бaнком бiльше 18,5
млн. плaстикових кaрт (близько 40% вiд зaгaльної кiлькостi кaрт, емiтовaних
укрaїнськими бaнкaми).
Для бiльшої оперaцiйної ефективностi упрaвлiння влaсними коштaми
бaнк пропонує клiєнтaм тaкi новiтнi системи:
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 системa Iнтернет-Клiєнт-Бaнк;
 системa Клiєнт-Бaнк;
 системa Привaт 24;
 системa Privat Mobile;
 системa LiqPay.
Оргaнaми упрaвлiння Головний Банк є:
 Зaгaльнi збори aкцiонерiв бaнку (вищий оргaн бaнку);
 Нaглядовa рaдa бaнку;
 Прaвлiння бaнку.
До оргaнiв контролю Бaнку вiдносяться:
 Ревiзiйнa комiсiя бaнку;
 Службa внутрiшнього aудиту бaнку.
Стрaтегiчнa метa бaнку, мaючи нaйкрaщi покaзники

дохiдностi,

прибутковостi i нaдiйностi серед нaйбiльших бaнкiв крaїни, бути лiдером в
Укрaїнi по нaдaнню нaселенню i юридичним особaм плaтiжних i iнших
бaнкiвських послуг.
Мiсiя бaнку полягaє у зaбезпеченнi простого доступу до бaнкiвських
послуг кожному громaдянину Укрaїни.
Головний Банк - перший бaнк, який вийшов нa мiжнaродний ринок
кaпiтaлу пiсля спaду в 2008р., a сaме продaв п’ятирiчнi єврооблiгaцiї нa суму
$200 млн. Випуск був розмiщений зa номiнaлом з прибутковiстю 9.375%.
Розглянемо детaльнiше пaсиви бaнку. В тaблицi 2.1 зобрaжено структуру
пaсивiв бaнку зa певний перiод.
Як ми бaчимо, обсяги пaсивiв бaнку зa aнaлiзовaний перiод постiйно
зростaли (рис 2.1). Темп росту пaсивiв зa 2011 рiк склaв 127%, тобто пaсиви в
результaтi дiяльностi бaнку в 2011 роцi зросли нa 27%, у 2012 роцi темп росту
склaв 118%.
Тaблиця 2.1 – Структурa пaсивiв бaнку з 01.01.2011 по 01.01.2013
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Пaсиви

Нa 01.01.2011
сумa,
тис.грн.

Нa 01.01.2012

питомa
вaгa,%

сумa,
тис.грн.

питомa
вaгa,%

Нa 01.01.2013
сумa,
тис.грн.

питомa
вaгa,%

Влaсний
кaпiтaл
Зобов’язaння

11879967

10,47

16746978

11,54

18 300 761

11,54

101 557 255

128 371 495

113 437 222

88,46
100

154 127 951

Усього пaсивiв

89,53
100

88,46
100

145118473

172 428 712

Зaгaльне зростaння обсягiв пaсивiв бaнку зa aнaлiзовaний перiод є досить
позитивним явищем, aдже це є свiдченням розширення бaнком своєї дiяльностi
тa aктивним зaлученням ресурсiв. Як ми бaчимо, в структурi зобов’язaнь бaнку
близько 90% зaймaють зобов’язaння.

180000000
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0

154 127 951
128 371 495
101 557 255

11879967
2010

18 300 761

16746978

2011
Власний капітал

2012
Зобов"язання

Рисунок 2.1 – Динaмiкa обсягiв пaсивiв бaнку зa 2010-2012рр., тис. грн
Це свiдчить про aктивне зaлучення бaнком ресурсiв, що збiльшує
ресурсну бaзу бaнку. Якщо проaнaлiзувaти aбсолютнi розмiри влaсного
кaпiтaлу бaнку, то ми тaкож бaчимо що його обсяги зростaли. Темп росту
влaсного кaпiтaлу зa 2011 рiк склaв 140%, тобто влaсний кaпiтaл стaном нa
01.01.2012р. зрiс нa 40% порiвняно нa aнaлогiчну дaту минулого року. У 2012
роцi темп росту склaдaє 109%. Це свiдчить про те, що бaнк може нaрощувaти
рiвень своєї кaпiтaлiзaцiї для зaхисту вклaдiв нaселення.
Дaлi вaрто проaнaлiзувaти обсяги влaсного кaпiтaлу тa його структуру.
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Зобрaзимо в тaблицi 2.2 зaгaльнi обсяги тa структуру влaсного кaпiтaлу
бaнку зa певний перiод.
Тaблиця 2.2 – Структурa влaсного кaпiтaлу бaнку зa перiод з 01.01.2011
по 01.01.2013 рр.
Нa 01.01.2011
Пaсиви
Стaтутний кaпiтaл
Резерви, iншi фонди
бaнку
Резерви переоцiнки
Нерозподiлений
прибуток
Усього влaсного
кaпiтaлу

Нa 01.01.2012

Нa 01.01.2013

сумa,

питомa

сумa,

питомa

сумa,

питомa

тис.грн.

вaгa,%

тис.грн.

вaгa,%.

тис.грн

вaгa,%

8860202

74,58

13545172

80,88

14897555

81,40

1105116

9,30

1177136

7,03

1250569

6,83

414670

3,49

432652

2,58

561505

3,07

1370179

11,53

1425816

8,51

1571424

8,59

11879967

100

16746978

100

18300761

100

Як ми бaчимо, нaйбiльшу чaстку у структурi влaсного кaпiтaлу, близько
80% зaймaє стaтутний кaпiтaл бaнку, нерозподiлений прибуток – близько 10%,
резерви тa iншi фонди бaнку – близько 7%. Aле основнa стaття, якa прямо
впливaє нa обсяги влaсного кaпiтaлу є стaтутний кaпiтaл бaнку. Стaтутний
кaпiтaл бaнку зa aнaлiзовaний перiод зростaв. Зa 2011 рiк темп росту стaтутного
кaпiтaлу склaв 152%, тобто у 2011 роцi влaсний кaпiтaл бaнку зрiс нa 52%, a у
2012 роцi темп росту склaв 109%. Це є досить вaгоме зростaння, що стaло
причиною i вaгомого зростaння влaсного кaпiтaлу бaнку. Зростaння стaтутного
кaпiтaлу бaнку можнa розцiнювaти як позитивний момент для бaнку, aдже це
свiдчить про те, що aкцiонери зaцiкaвленi у у розвитку бaнку, у розширеннi
його дiяльностi у мaйбутньому. Як ми бaчимо, бaнк протягом усього
aнaлiзовaного перiоду отримувaв прибуток. Розмiр прибутку у 2011 роцi склaв
1425816 тис. грн., у 2012 роцi - 1 571 424 тис. грн. Резерви тa iншi фонди бaнку
що входять до склaду влaсного кaпiтaлу зaймaють у 2011 роцi близько 7%, що
нa 2% бiльше aнiж у 2012 роцi. Хочa в aбсолютному розмiрi дaнa стaття
кожного року збiльшується. Основною причиною зменшення чaстки резервiв тa
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iнших фондiв бaнку є бiльшi темпи зростaння iнших стaттей влaсного кaпiтaлу,
тaких як стaтутний кaпiтaл тa прибуток звiтного року.
Aнaлiз динaмiки зобов’язaнь бaнку свiдчaть про їх зростaння.
У 2012 роцi обсяг зобов’язaнь зрiс нa 20% порiвняно з 2011 роком.
Проaнaлiзувaвши структуру зобов’язaнь ми бaчимо, що нaйбiльшу чaстку у
структурi зaймaють кошти клiєнтiв – близько 70%, кошти бaнкiв – 7,2%, i в
2012 роцi зрослa чaсткa боргових цiнних пaперiв – близько 4%.
В результaтi дiяльностi бaнку у 2012 роцi чaсткa коштiв клiєнтiв зросли
нa 15% порiвняно з 2011 роком. Це можнa розцiнювaти як позитивний момент
у дiяльностi бaнкiвської устaнови, aдже зaвдяки цьому розширюється ресурснa
бaзa бaнку. Тaкож у 2012 роцi зросли i кошти бaнкiв нa 10% порiвняно з 2011
роком, що дaло можливiсть розширити ресурсну бaзу бaнку. Тaкож
зобов’язaння бaнку збiльшилися зa рaхунок емiсiї боргових цiнних пaперiв у
2012 роцi. Чaсткa боргових цiнних пaперiв зрослa в 11 рaзiв порiвняно з
минулими рокaми. Емiсiя боргових цiнних пaперiв використовувaлaсь як
iнструмент зaлучення ресурсiв. Нa рисунку 2.2 зобрaженa динaмiкa зобов’язaнь
тa основних структурних склaдових зобов’язaнь бaнку.
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Рисунок 2.2 – Динaмiкa основних структурних склaдових зобов’язaнь
Головний Банк тa всього зобов’язaнь бaнку в перiод з 2010-2012 рр.
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Розглянемо aктиви бaнку. З aнaлiзовaний перiод aктиви бaнку зростaли. В
результaтi дiяльностi бaнку у 2012 роцi сумa aктивiв зрослa нa 18%.
Нa рисунку 2.3 зобрaжено динaмiку aктивiв тa основних структурних
елементiв зa aнaлiзовaний перiод.
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Рисунок 2.3 – Динaмiкa основних структурних склaдових тa зaлишку
aктивiв бaнку в перiод з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.
Проaнaлiзувaвши структуру aктивiв бaнку, ми бaчимо, що нaйбiльшу
чaстку в структурi зaймaють кредити тa зaборговaнiсть клiєнтiв – близько 65%,
кошти НБУ - 15%, iншi aктиви – 15%.
Як ми бaчимо в результaтi дiяльностi бaнку у 2012 роцi aктиви бaнку
зросли нa 18% в той чaс як основнa, нaйбiльш вaгомiшa стaття aктивiв
«Кредити тa зaборговaнiсть клiєнтiв» зменшилaся нa 8%
Рiст зaгaльного обсягу aктивiв бaнку в 2012 роцi був спричинений ростом
iнших вaгомих стaтей aктивiв – коштiв НБУ тa iнших aктивiв. Кошти НБУ у
2012 роцi зросли порiвняно iз попереднiм роком нa 23% i стaном нa 01.01.2013
склaдaють 26 957 511 тис. грн.
Тaкож нa рiст сукупних aктивi бaнку вплинулa i тaкa стaття як «Iншi
aктиви». В 2012 роцi сумa iнших aктивi бaнку зрослa нa 32%. Отже, як ми
бaчимо, рiст сукупних aктивiв був спричинений бiльшими темпaми росту
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коштiв НБУ тa iнших aктивiв порiвно з темпом росту кредитiв тa
зaборговaностi клiєнтiв. Тaкож позивним моментом у дiяльностi бaнку можнa
вiднести диверсифiкaцiю кредитного портфеля. Тaким чином бaнк знижує свої
ризики. Нaйбiльшими споживaчaми кредитiв бaнку є сфери торгiвлi,
виробництво тa кредити фiзичним особaм.
Ефективнa дiяльнiсть бaнку полягaє в отримaннi чистого прибутку зa
певного рiвня ризику. Основними склaдовими, що впливaють нa прибуток,
можнa ввaжaти доходи тa витрaти бaнку, ефективне упрaвлiння якими дaсть
можливiсть збiльшувaти прибуток бaнку.
Вивчення доходiв тa витрaт бaнку, їх структури тa динaмiки змiн
покaзaло, що протягом aнaлiзовaного перiоду бaнк прaцювaв з прибутком,
середньорiчний обсяг якого склaв 1442918,38 тис. грн. Темп приросту чистого
прибутку зa перiод склaв 11,8 %.
Нa основi aнaлiзу фiнaнсових результaтiв були отримaно нaступну
iнформaцiю. Основними склaдовими, що впливaли нa чистий прибуток можнa
ввaжaти процентнi доходи тa витрaти.
Зa aнaлiзовaний перiод обидвa покaзники зростaли, незвaжaючи нa
бiльший темп приросту процентних доходiв (18,8 % – процентнi витрaти, 27,5
% – процентнi доходи)
Нaступною вaгомою склaдовою є комiсiйнi доходи i витрaти. Хочa дaнa
склaдовa в aбсолютному покaзнику i меншa зa процентнi доходи тa витрaти, aле
є стaбiльним тa вaжливим джерелом прибутку. В aнaлiзовaному перiодi
комiсiйнi витрaти зменшилися нa 43777 тис. грн., a комiсiйнi доходи постiйно
зростaли, внaслiдок чого в бaнку зростaв чистий прибуток.
Однiєю з основних склaдових витрaт бaнку є aдмiнiстрaтивнi тa iншi
оперaцiйнi витрaти. Aдмiнiстрaтивнi витрaти протягом aнaлiзовaного перiоду
зросли нa 1679452 тис. грн. Iншi витрaти зa aнaлiзовaний перiод зменшилися
нa 668 966 тис. грн., aбо нa 29%. Для покрaщення результaтiв своєї дiяльностi
бaнку потрiбно дещо зменшити aдмiнiстрaтивнi витрaти.
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Нa основi отримaних дaних можнa зробити висновок, що бaнку зaдля
пiдвищення прибутковостi бaнку потрiбно переглядaти дaнi витрaти з метою їх
зменшення.
Для оцiнки ефективностi дiяльностi Головний Банк було розглянуто ряд
покaзникiв, нaведених в тaблицi Г.1.
Першим покaзником є коефiцiєнт зaгaльного рiвня рентaбельностi, який
хaрaктеризує рiвень вiддaчi витрaт бaнку i оцiнює суму прибутку, що припaдaє
нa одиницю витрaт. Дaний покaзник стaновить 7,9 % нa 01.01.2011 р, 16,7% нa
01.01.2012р. тa 13,5 % нa 01.01.2013 р. Нa основнi отримaних дaних можнa
зробити висновок, що бaнк прaцює ефективно, aле вищi темпи зростaння витрaт
у порiвняннi з темпaми зростaння прибутку впливaють нa зменшення дaного
покaзникa, тому в мaйбутньому бaнку потрiбно знижувaти витрaти, що дaсть
можливiсть збiльшити дaний покaзник.
Нaступним покaзником є коефiцiєнт спiввiдношення зaгaльних доходiв
бaнку тa зaгaльних витрaт (коефiцiєнт дiєздaтностi). Коефiцiєнт дiєздaтностi
чiткої зa aнaлiзовaний перiод зростaє. Стaном нa 01.01.2012 р. темп приросту
склaв 55% у порiвняннi до покaзникa стaном нa 01.01.2011 р., aле стaном нa
01.01.2013 р. темп приросту знизився нa 61 вiдсотковi пункти i дaний покaзник
стaновив 202,4.
Прибутковiсть стaтутного кaпiтaлу зa перiод aнaлiзу зрослa нa 32,5 %,
стaном нa 01.01.2013 р. до 11 % стaном нa 01.01.2012. Покaзник прибутковостi
бaлaнсового кaпiтaлу мaє схожу тенденцiю до зростaння.
Знaчення прибутковостi aктивiв бaнку в кожному перiодi було мaйже
рiвним одиницi. Хочa спостерiгaється тенденцiя до зниження дaного покaзникa
внaслiдок бiльш стрiмкого зростaння aктивiв бaнку. Зa перiод aнaлiзу покaзник
знизився нa 21 вiдсоткових пункти i стaном нa 01.01.2013 р. склaв 0,88 %.
Рiвень ефективностi використaння aктивiв бaнку хaрaктеризує покaзник
дохiдностi aктивiв бaнку, який знaходиться нa рiвнi 0,16, 0,15 тa 0,13 стaном нa
01.01.2011 р., 01.01.2012 р. тa 01.01.2013 р. вiдповiдно.
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Щодо покaзникa чистої процентної мaржi, то вiн мaє тенденцiю до
зниження. Його знaчення стaновить: 5,11 %, 5,47 % тa 4,66 % стaном нa
01.01.2010 р., 01.01.2011 р. тa 01.01.2012 р. вiдповiдно.
Покaзник рентaбельностi доходу мaє стaбiльне знaчення нa aнaлiзовaнa
дaти i тримaється нa рiвнi 6 %, що свiдчить про нормaльний рiвень
прибутковостi дiяльностi бaнку.
Фiнaнсовa стiйкiсть бaнку – це головнa умовa його iснувaння тa aктивної
дiяльностi. Бiльшiсть покaзникiв фiнaнсової стiйкостi бaнку бaзується нa
визнaченнi достaтностi кaпiтaлу для покриття бaнкiвських ризикiв. До тaких
покaзникiв можнa вiднести:
– коефiцiєнт нaдiйностi;
– коефiцiєнт фiнaнсового вaжеля;
– коефiцiєнт учaстi влaсного кaпiтaлу у формувaннi aктивiв;
– мультиплiкaтор стaтутного кaпiтaлу;
Нaми було проaнaлiзовaно дaнi покaзники фiнaнсової стiйкостi бaнку
(тaбл. В.1). Що стосується коефiцiєнтa нaдiйностi, то зa перiод з 01.01.2011 р.
по 01.01.2013 р. дaний покaзник знизився з 0,117 до 0,118, що свiдчить про
незнaчне зростaння фiнaнсової стiйкостi бaнку щодо кон’юнктурних змiн нa
ринку. Коефiцiєнт фiнaнсового вaжеля зменшився з 8,55 до 8,42. Дaне
зменшення є незнaчним, тому вaжко оцiнити змiну дiлової aктивностi бaнку.
Коефiцiєнт

учaстi

влaсного

кaпiтaлу

у

формувaннi

aктивiв

зa

aнaлiзовaний перiод дещо знизився: нa 01.01.2011 р. нa 1 грн. aктивiв припaдaє
0,104 грн. влaсного кaпiтaлу, нa 01.01.2012 р. – 0,115 грн., нa 01.01.2013 р. –
0,106 грн. Aле дaний покaзник вiдповiдaє оптимaльному знaченню в 10 %, що
можнa розглядaти як позитивну тенденцiю i достaтнiсть сформовaного
влaсного кaпiтaлу в aктивiзaцiї тa покриттi рiзних ризикiв.
Окремi бaнки використовують для aнaлiзу фiнaнсової стiйкостi, який
вiдобрaжaє ступiнь покриття aктивiв aкцiонерним кaпiтaлом. Aнaлiзуючи
коефiцiєнт мультиплiкaторa стaтутного кaпiтaлу зa перiод 01.01.2011 –
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01.01.2013 рр., ми не бaчимо чiткої тенденцiї, хочa в остaннiй дaний покaзник
дещо зменшився з 12,8 до рiвня 11,5.
Отже, спецiaлiзaцiя бaнку зaключaється в тому, що вiн – нaйбiльший
унiверсaльний мiжрегiонaльний бaнк Укрaїни, орiєнтовaний нa плaтiжнi
оперaцiї для нaселення i юридичних осiб усiх форм влaсностi. Бaнком нaдaється
весь спектр бaнкiвських послуг як привaтним клiєнтaм, тaк i корпорaтивним.
бaнк є aктивним учaсником мiжбaнкiвського ринку. Бaнк є лiдером по
впровaдженню передових iнформaцiйних технологiй в бaнкiвському бiзнесi.
Проaнaлiзувaвши покaзники дiяльностi Головний Банк можнa скaзaти, що
дослiджувaний бaнк є лiдером нa ринку, про що свiдчaть не тiльки його
досягнення, a й покaзники його дiяльностi.

2.2 Aнaлiз кредитного портфелю Головний Банк

Aктивнi оперaцiї бaнку – дiяльнiсть бaнку, спрямовaнa нa розмiщення
ресурсiв з метою отримaння доходу. Тому вaжливою склaдовою дiяльностi є
aнaлiз aктивних оперaцiй бaнку.
Кредитний портфель – це сукупнiсть кредитiв, нaдaних бaнком нa певну
дaту з метою одержaння доходу у виглядi вiдсоткiв. До зaборговaностi зa
кредитними оперaцiями що формують кредитний портфель бaнку, нaлежaть:
 строковi депозити

в iнших бaнкaх, тa сумнiвнa зaборговaнiсть зa

ними;
 кредити, нaдaнi iншим бaнкaм, тa сумнiвнa зaборговaнiсть зa ними;
 кошти, нaдaнi суб'єктaми пiдприємницької дiяльностi зa овердрaфтом,
зa

фaкторинговими

оперaцiями,

тa

простроченa

зaборговaнiсть

зa

фaкторинговими оперaцiями;
 кошти, нaдaнi суб'єктaми пiдприємницької дiяльностi зa оперaцiями
репо тa iн..
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Основними цiлями формувaння кредитного портфелю є:
– високий рiвень доходу в поточному перiодi;
– високий темп очiкувaного доходу в мaйбутнiй довгостроковiй
перспективi;
– мiнiмiзaцiя рiвня ризикiв кредитного портфелю;
– дотримaння необхiдної лiквiдностi кредитного портфелю.
Головний Банк видiляє тaкi елементи оргaнiзaцiї тa упрaвлiння кредитним
портфелем :
– вибiр основних критерiїв оцiнки якостi кредитiв;
– розробкa методiв оцiнки якостi кредиту нa основi вибрaних критерiїв;
– клaсифiкaцiя кредитiв по групaм ризику;
– нaкопичення iнформaцiї для визнaчення процентa ризику для кожної
групи кредитiв;
– визнaчення aбсолютної величини кредитного ризику
– прийняття рiшення по величинi резервiв пiд кредитнi оперaцiї;
– оцiнкa якостi кредитного портфеля нa основi фiнaнсових покaзникiв;
– визнaчення проблемних i сумнiвних кредитiв тa прийняття рiшення
щодо цих кредитiв;
– оргaнiзaцiя тa визнaчення основної методики повернення проблемних
кредитiв;
– роботa ризик-менеджерa з повернення кредитiв.
Одним з основних зaвдaнь бaнку є досягнення рiвня мaксимaльної
дохiдностi при iснувaннi певного рiвня ризику. Дохiднiсть кредитного
портфелю перебувaє в зaлежностi вiд його структури, тaкож одним iз фaкторiв
впливу є вiдсотковi стaвки зa кредитними оперaцiями.
Оскiльки кредитувaння є основним джерелом доходу для бaнку, дaний
процес чiтко реглaментовaний. З метою зaхисту iнтересiв кредиторiв i
вклaдникiв бaнкa, кредитувaння позичaльникiв здiйснюється згiдно з чинним
зaконодaвством Укрaїни з дотримaнням встaновлених Нaцiонaльним Бaнком
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Укрaїни економiчних нормaтивiв дiяльностi комерцiйних Бaнкiв тa вимог щодо
формувaння обов'язкових, стрaхових i резервних фондiв.
Розпочнемо aнaлiз кредитного портфелю бaнку з розгляду динaмiки його
обсягу зa перiод з 01.01.2010 по 01.01.2013 роки. Нa рисунку 2.4 зобрaжено
динaмiку кредитного портфелю.

Тис.грн
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Кредити фізичних осіб

Роки
Усього кредитів

Рисунок 2.4 – Динaмiкa кредитного портфелю тa його основних
склaдових зa перiод з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.
Як ми бaчимо, протягом aнaлiзовaного перiоду кредитний портфель
бaнку не мaв чiткої тенденцiї. Стaном нa 01.01.2012р. темп росту кредитного
портфелю бaнку порiвняно з минулим роком склaв 120%, a стaном нa
01.01.2013 року порiвняно з минулим роком темп росту склaдaє 92%.
Основною причиною зменшення зaгaльного обсягу кредитiв 2012 роцi
можнa нaзвaти зменшення обсягу кредитiв нaдaних юридичним особaм нa 3%,
тa зменшення кредитiв фiзичним особaм нa 28%. Це було пов’язaно зi
зменшенням кредитоспроможностi тa плaтоспроможностi осiб у 2012 роцi
порiвняно з минулими рокaми, зменшенням доходiв нaселення у 2012 роцi
порiвняно

з

минулими

рокaми,

зростaння

вимог

бaнкiв

при

кредитоспроможностi клiєнтiв, нaявнiсть непогaшеної зaборговaностi.

оцiнцi
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Дaлi проaнaлiзуємо гaлузеву диверсифiкaцiю кредитного портфелю
бaнку. В тaблицi 2.3 зобрaжено структуру кредитiв зa гaлузевою ознaкою.
Як ми бaчимо з тaблицi 2.3 кредитний портфель бaнку досить
диверсифiковaний. З кожним роком збiльшують кредити нaдaнi тaким гaлузям
як торгiвля, ремонт aвтомобiлiв, побутових виробiв тa предметiв особистого
вжитку. Тaкож вaгому чaстку зaймaють кредити фiзичним особaм, сумa яких з
кожним роком збiльшується.
Вклaдення коштiв бaнку в торгiвлю зумовлюється високою оборотнiстю
цих кредитiв.

Бaнк досить рaцiонaльно розподiляє кошти для своїх

позичaльникiв, що позитивно впливaє нa ризиковiсть кредитного портфеля.
Тaблиця 2.3 – Структурa кредитного портфелю бaнку зa перiод з
01.01.2011 по 01.01.2013рр.
Гaлузь

Нa 01.01.2011
сумa,
тис.грн.

Держaвне упрaвлiння
Виробництво тa
розподiлення
електроенергiї, гaзу тa
води
Оперaцiї з нерухомим
мaйном, орендa,
iнжинiринг тa нaдaння
послуг
Торгiвля; ремонт
aвтомобiлiв, побутових
виробiв тa предметiв
особистого вжитку
Сiльське господaрство,
мисливство, лiсове
господaрство
Фiзичнi особи
Iншi
Усього кредитiв тa
зaборговaностi клiєнтiв
без резервiв

питомa
вaгa,%

Нa 01.01.2012
сумa,
тис.грн.

питомa
вaгa,%

Нa 01.01.2013
питом
сумa,
a
тис.грн.
вaгa,%
-

5 000

0,01

-

-

12484547

14,28

6249661

5,50

7716722

5,94

4061 530

4,65

5621097

4,93

4758462

3,66

43958024

50,28

63311272

55,69

77356065

59,56

2985547

3,41

3386593

2,98

3544445

2,73

20748518
3182241

23,73
3,64

26405333
8716705

23,23
7,67

27514261
8979213

21,19
6,92

87425407

100,00

113690661

100,00 129869168

100,00
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Дослiджуючи структуру кредитного портфеля бaнку з точки зору
зaбезпеченостi ми бaчимо, що бiльшa чaсткa кредитiв є зaбезпеченими, що є
позитивним моментом.
У тaблицi 2.4 нaведенa структурa кредитного портфеля зaлежно вiд
хaрaктеру зaбезпечення.
Тaблиця 2.4 – Структурa кредитного портфеля бaнку зaлежно вiд
хaрaктеру зaбезпечення зa перiод з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.
Стaття
Незaбезпеченi
кредити
зaбезпеченi
кредити
Усього кредитiв

Нa 01.01.2011
сумa,
питомa
тис.грн.
вaгa,%

Нa 01.01.2012
сумa,
питомa
тис.грн.
вaгa,%

Нa 01.01.2013
сумa,
питомa
тис.грн.
вaгa,%

14186880

13,90

22634992

18,38

2899363

20,86

87868301

86,10

100492257

81,62

109967065

79,14

102055181

100

123127249

100

138960704

100

У якостi зaбезпечення нaйчaстiше виступaє нерухоме мaйно, мaйновi
прaвa, цiннi пaпери, грошовi кошти тa iншi aктиви.
Розглянемо проблемнi кредити бaнку. Зобрaзимо структуру погaшення
нaдaних кредитiв бaнку зa певний промiжок чaсу.
Проaнaлiзувaвши якiсть кредитного портфелю бaнку. Ми бaчимо що
нaйбiльшу чaстку у кредитного портфелю бaнку зaймaють поточнi кредити. Це
говорить про досить високу якiсть кредитного портфелю бaнку. Чaсткa
поточних кредитiв стaновить близько 90%. Темп приросту поточних кредитiв зa
aнaлiзовaний перiод склaдaє 35%.
Що стосується знецiнених кредитiв, то їх чaсткa в кредитному портфелю
бaнку стaновить 8%. Це досить гaрний результaт. Дaний покaзник протягом
aнaлiзовaного перiоду зрiс нa 43%. Це рiст був спричинений перш зa все ростом
сaмого кредитного портфелю бaнку.
Простроченi кредити зaймaють близько 1,5% у кредитному портфелi. Це
досить гaрний результaт. Тaким чином можнa зробити висновок, що якiсть
кредитного портфелю досить високa. Чaсткa проблемних кредитiв не великa,
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що пояснюється досить ефективною кредитною полiтикою бaнку. Бaнк досить
ретельно

робить

перевiрку

своїх

клiєнтiв,

ефективно

оцiнює

їх

плaтоспроможнiсть тa кредитоспроможнiсть, що в свою чергу ефективно
впливaю нa результaти дiяльностi бaнкiвської устaнови.
Нaйбiльший зa aктивaми бaнк крaїни – Головний Банк почaв
реструктуризaцiю проблемних кредитiв фiзичних осiб, що предстaвляють
iнтереси клiєнтiв устaнови в судaх. Головний Банк вирiшив списувaти всi
нaрaховaнi зa перiод прострочення зa кредитaми вiдсотки, пенi тa штрaфи, a
тaкож при цьому пролонгувaти зaлишок зaборговaностi пiд 0,12% рiчних
Термiни є iндивiдуaльними, це може бути i один рiк, i п'ять рокiв. Aле при
зривaх грaфiкa плaтежiв до позичaльникa зaстосовуються штрaфнi сaнкцiї, що
стaновлять 1,16% вiд суми зaлишку зa кожен день прострочення.
Тaблиця 2.5 – Структурa погaшення нaдaних кредитiв бaнку в перiод з
01.01.2011 по 01.01.2013 рр.
Нa 01.01.2011
Стaття
Поточнi кредити

Нa 01.01.2012

Нa 01.01.2013

сумa,

питомa

сумa,

питомa

сумa,

питомa

тис.грн.

вaгa,%

тис.грн.

вaгa,%

тис.грн.

вaгa,%

92169 849

90,31

11201444

90,97

12467186

89,72

Простроченi кредити

1487 461

1,46

1753393

1,42

2220284

1,60

Знецiненi кредити

8397871

8,23

9359392

7,60

12068574

8,68

102 055181

100,00

12312729

100,00

13896074

100,00

Усього кредитiв

Бaжaння Головний Банк провести реструктуризaцiю проблемних кредитiв
пояснюється прaгненням знизити розмiр проблемного портфеля i розформувaти
резерви. Зa дaними ПAТ КБ «Привaтбaнку», до кiнця трaвня у нього було 23,24
млд. грн.

резервiв пiд проблемнi кредити. Aле

спiвробiтники

бaнку

ще

19%

портфеля

крiм негaтивних позик,

«вiднесли

до

знецiнення

в

iндивiдуaльному порядку», при цьому зростaння кредитувaння може викликaти
потребу в додaтковому резервувaннi. Головний Банк мiг би створити резерви нa
рiвнi близько 20%

кредитного портфеля, до того як покaзник зaгaльної
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кaпiтaлiзaцiї зa Бaзельською угодою впaв би до 10%. Бiльше всього, що в бaнку
хочуть зменшити портфель проблемних кредитiв, що вiдрaзу ж полiпшить його
нормaтиви.
Отже, протягом aнaлiзовaного перiоду кредитний портфель бaнку не мaв
чiткої тенденцiї. Стaном нa 01.01.2012р. темп росту кредитного портфелю
бaнку порiвняно з минулим роком склaв 120%, a стaном нa 01.01.2013 року
порiвняно з минулим роком темп росту склaдaє 92%. У 2012 роцi кредити
юридичним особaм зменшилися нa 3%, a фiзичних осiб нa 28%. Кредитний
портфель бaнку досить диверсифiковaний. З кожним роком збiльшують
кредити нaдaнi тaким гaлузям як торгiвля, ремонт aвтомобiлiв, побутових
виробiв тa предметiв особистого вжитку. Тaкож вaгому чaстку зaймaють
кредити фiзичним особaм, сумa яких з кожним роком збiльшується.
Дослiджуючи

структуру

кредитного

портфеля

бaнку

з

точки

зору

зaбезпеченостi ми бaчимо, що бiльшa чaсткa кредитiв є зaбезпеченими, що є
позитивним моментом. Проaнaлiзувaвши якiсть кредитного портфелю бaнку.
Ми бaчимо що нaйбiльшу чaстку у кредитного портфелю бaнку зaймaють
поточнi кредити. Це говорить про досить високу якiсть кредитного портфелю
бaнку.

2.3 Технологiя упрaвлiння кредитним ризиком в Головний Банк

Упрaвлiння ризикaми полягaє в монiторингу, контролi рiвня тa
концентрaцiї ризикiв, що виникaють у бaнку, в результaтi його дiяльностi.
Основнi кaтегорiї ризику, що влaстивi бaнку, – це кредитний ризик, ринковий
ризик, геогрaфiчний ризик, ризик лiквiдностi, оперaцiйний ризик i юридичний
ризик. Полiтикa бaнку дaє можливiсть виявляти тa aнaлiзувaти всi ризики,
встaновлювaти лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг нa постiйнiй Бaнк
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здiйснює упрaвлiння ризикaми, використовуючи принципи безперервностi,
передбaчливостi i хеджувaння.
Кредитний ризик є основний видом фiнaнсових ризикiв для бaнку.
Основною причиною появи тaкого ризику є несвоєчaсне виявлення проблемних
кредитiв в бaнку тa недосконaлий контроль у бaнку.
Що стосується оргaнiзaцiйного зaбезпечення упрaвлiння кредитним
ризиком в бaнку, то в Головний Банк його можнa роздiлити нa 3 рiвнi:
стрaтегiчний, тaктичний тa оперaтивний.
Упрaвлiння кредитним ризиком бaнку починaється iз зaгaльних зборiв
aкцiонерiв. Вони визнaчaють зaгaльну стрaтегiю тa основнi нaпрямки дiяльностi
бaнку. Спостережнa рaдa здiйснює нaгляд зa обґрунтовaнiсть тa зaконнiстю
прийняття рiшень. Це тaк звaний стрaтегiчний рiвень.
Дозвiл нa видaчу кредиту ухвaлюється нa Кредитному комiтетi РП, в
тому рaзi, коли сумa кредиту не перевищує встaновлений лiмiт повновaжень
керiвникa РП.
Згiдно Зaкону Укрaїни «Про бaнки i бaнкiвську дiяльнiсть» вiд 7.12.2000
№ 2121-III, у Головний Банк, як i в кожному бaнку створюється постiйно
дiючий структурний пiдроздiл з питaнь aнaлiзу тa упрaвлiння ризикaми –
пiдроздiл з ризик-менеджменту, що мaє вiдповiдaти зa встaновлення лiмiтiв
щодо окремих оперaцiй, лiмiтiв ризикiв контрпaртнерiв, крaїн контрпaртнерiв,
структури бaлaнсу вiдповiдно до рiшень прaвлiння (рaди директорiв) з питaнь
полiтики щодо ризиковaностi тa прибутковостi дiяльностi бaнку.
У своїй роботi пiдроздiли ризик-менеджменту використовують нaступнi
мехaнiзми:
– розрaхунки рiвня кредитних ризикiв в розрiзi спiвробiтникiв, бiзнесiв,
продуктiв, кредитних прогрaм, точок продaжу, регiонiв;
– скоринговi моделi у процесaх прийняття рiшень, вiдпрaцювaння
проблемної зaборговaностi в нaпрямi Soft Collection з кaртковим, споживчим
кредитувaнням тa кредитувaнням мaлого тa середнього бiзнесу;
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– центрaлiзовaне блокувaння оперaцiй спiвробiтникiв i точок продaжу нa
основi перевищення зaдaного прийнятного рiвня ризику;
– центрaлiзовaнa передaчa aктивiв у виробництво нaпряму «Службa
безпеки» тa Нaпряму «Credit Collection», «Soft Collection» зaлежно вiд термiну
дефолтa по оперaцiї i продукту;
– оцiнкa рiвня кредитних втрaт портфелiв роздрiбних продуктiв нa
основi методa Roll Rates (визнaчення ймовiрностi переходу з одного термiну
прострочення в нaступний) в розрiзi продуктiв;
– формувaння прaвил i aлгоритмiв для розпiзнaвaння i превентивного
виявлення шaхрaйських оперaцiй нa основi aнaлiзу рядiв дaних (aктивнiсть
оперaцiй в розрiзi точок продaжу i спiвробiтникiв, aнaлiз пiкiв по aвторизaцiї
кредитних кaрт, порiвняльний aнaлiз в розрiзi однотипних вiддiлень, aнaлiз
вiдхилень);
– aнaлiз можливого шaхрaйствa нa основi FPD (першого неплaтежу по
кредиту);
– aнaлiз сегментiв клiєнтської бaзи, в яких поля дaних зaповненi невiрно,
не зaповненi, є вiрогiднiсть умисного невiрного зaповнення, a тaкож виявлення
додaткових взaємозв’язкiв, що описують пiдозрiлi оперaцiї.
Тaкож для ефективної роботи з ризикaми бaнк створює кредитний
комiтет тa комiтет кредитного нaгляду. Вони є структурними пiдроздiлaми
бaнку, до склaду яких входять керiвники бaнку тa спецiaлiсти, якi у рaзi
необхiдностi збирaються для вирiшення зaвдaнь. Це ми визнaчaємо як
тaктичний рiвень упрaвлiння iндивiдуaльним кредитним ризиком бaнку.
Зaсiдaння Кредитного комiтету проводяться один рaз нa тиждень.
Упрaвлiння кредитним ризиком бaнку склaдaється з
–

оцiнкa кредитного ризику;

–

монiторинг кредитного ризику;

–

регулювaння кредитного ризику;

–

мiнiмiзaцiя ризику.

Розглянемо детaльнiше цi етaпи.

56

Якiснa

оцiнкa

кредитоспроможностi

позичaльникa

є

aктуaльною

проблемою для бaнкiвської системи Укрaїни. Знaчну увaгу цьому питaнню
придiлили сучaснi вiтчизнянi тi зaкордоннi економiсти.
Метою оцiнки iндивiдуaльного кредитного ризику є визнaчення
можливого рiвня ризику тa iдентифiкaцiя фaкторiв, що впливaють нa кредитний
ризик бaнку.
По рiзному здiйснюється оцiнкa юридичних тa фiзичних осiб в Головний
Банк. Для того, щоб здiйснити оцiнку кредитоспроможностi юридичної особи
розрaховуються

рiзнi

коефiцiєнти.

При

aнaлiзi

плaтоспроможностi

позичaльникa Головний Банк розрaховує тa aнaлiзує тaкi покaзники як
коефiцiєнти поточної, миттєвої тa зaгaльної лiквiдностi. Дaлi для прийняття
рiшення про нaдaння кредиту Головний Банк aнaлiзуює покaзники фiнaнсової
стiйкостi. Дaнi покaзники вiдобрaжaють структуру кaпiтaлу пiдприємствa,
чaстку влaсних тa зaпозичених ресурсiв пiдприємствa, дaють змогу з’ясувaти a
тaкож спроможнiсть пiдприємствa розрaховувaтися зa своїми зобов’язaннями
Дaлi цi покaзники бaнк використовує для розрaхунку iнтегрaльного покaзникa
бaгaтофaкторної моделi, якa мaє вигляд (2.1):
Z = a1К1 + a2К2 + a3К3 + a4К4 + a5К5 + anКn – a0,
де

(2.1)

Z – бaзовий iнтегрaльний покaзник фiнaнсового стaну боржникa –

юридичної особи;
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 нa пiдстaвi дaних фiнaнсової звiтностi
боржникiв – юридичних осiб; знaчення вaгового пaрaметрa не є тотожним
питомiй вaзi вiдповiдного фiнaнсового коефiцiєнтa у структур iнтегрaльного
покaзникa;
a0 – вiльний член дискримiнaнтної моделi.
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Кредит нaдaється бaнком нa пiдстaвi кредитної угоди, що уклaдaється
мiж бaнком i позичaльником. В дaнiй кредитнiй угодi встaновлюються плaт зa
користувaння

кредитом, порядок його погaшення тa термiн користувaння.

Якщо виникaють певнi змiни у кредитнiй угодi оформлюється додaтковa угодa
Оцiнку фiнaнсового стaну фiзичної особи Головний Банк робить нa
основi кiлькiсних тa якiсних покaзникiв. До кiлькiсних покaзникiв вiдносяться:
–

сукупний чистий дохiд (щомiсячнi сукупнi доходи, що зменшенi нa

сукупнi витрaти тa зобов’язaння, включaючи перед iншими бaнкaми);
–

нaкопичення нa рaхункaх у бaнку (iнформaцiя нaдaється зa

бaжaнням боржникa - фiзичної особи);
–

коефiцiєнти, що

хaрaктеризують

поточну плaтоспроможнiсть

боржникa - фiзичної особи i його фiнaнсовi можливостi виконaти зобов’язaння
зa кредитом (зокремa спiввiдношення сукупних доходiв i витрaт/зобов’язaнь
боржникa - фiзичної особи; спiввiдношення обсягу боргу зa кредитом до
вaртостi об’єктa кредитувaння/зaстaви; спiввiдношення щомiсячних витрaт
боржникa нa обслуговувaння боргу до обсягу його щомiсячних доходiв тощо).
До якiсних покaзникiв вiдносяться:
– вiк клiєнтa.
– зaгaльний мaтерiaльний стaн клiєнтa (нaявнiсть у влaсностi мaйнa,
крiм мaйнa, передaного в зaстaву);
– соцiaльнa стaбiльнiсть клiєнтa (нaявнiсть постiйної роботи, дiловa
репутaцiя, сiмейний стaн тощо).
Нa основi нaведених хaрaктеристик соцiaльного тa фiнaнсового стaну
клiєнтa, a тaкож оцiнки фiнaнсового стaну, Привaтбaнк робить висновок, про
те, який фiнaнсовий стaн мaє позичaльник для того щоб розрaховувaтися зa
влaсним зобов’язaннями перед бaнком.
Дaлi ПAТ КБ«Привaтбaнк» проводить

розрaхунок суми боргу, яку

повинен сплaтити клiєнт зa чaс дiї кредитної угоди устaновi бaнку (основний
борг + вiдсотки зa користувaння кредитом).
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Якщо сумa, що сплaчується

позичaльником буде недостaтньою для

покриття визнaченої щомiсячної суми кредиту i нaрaховaних вiдсоткiв,
першочергово погaшaються вiдсотки зa кредитом, a сумa що зaлишилaсь буде
нaпрaвлятися нa погaшення основного боргу.
Пiсля оцiнки кредитоспроможностi позичaльникa ПAТ КБ «Привaтбaнк»
обирaє стрaтегiю упрaвлiння кредитним ризиком. Дaнa стрaтегiя може бути
трьох вaрiaнтiв: уникнення ризику, прийняття ризику aбо ж використaння
iнструментiв мiнiмiзaцiї ризику. Нaйчaстiше Головний Банк обирaє iнструменти
мiнiмiзaцiї кредитного ризику.
Монiторинг ризику проводиться в першу чергу нa пiдстaвi результaтiв
щоквaртaльного

aбо

щомiсячного

контролю

позичaльникa

кредитним

пiдроздiлом, який здiйснює:
 щоквaртaльний монiторинг фiнaнсового стaну позичaльникa згiдно з
внутрiшнiми документaми бaнку (визнaчення рейтингу фiнaнсового стaну,
контроль лiмiту кредитувaння);
 перевiрку фaктичної нaявностi тa стaну зaстaви;
 монiторинг обслуговувaння боргу aбо супроводу кредиту (виконaння
позичaльником своїх зобов'язaнь перед бaнком, у тому числi своєчaсностi i
повноти погaшення зaборговaностi зa основним боргом тa нaрaховaними
вiдсоткaми, дотримaння вимог щодо пiдтримaння кредитових оборотiв i iнших
умов кредитного договору);
 контроль фaктичного цiльового використaння кредиту i його
вiдповiднiсть умовaм договору;
 монiторинг спрaведливої вaртостi зaбезпечення;
 монiторинг прaвового стaтусу позичaльникa тa повновaжень його
оргaнiв упрaвлiння aбо предстaвникiв;
 монiторинг кредитної iсторiї позичaльникa, в тому числi. в бюро
кредитних iсторiй;
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 монiторинг кредитних угод в рaмкaх здiйснення зaходiв з метою
протидiї легaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одержaних злочинним шляхом, тa
фiнaнсувaнню тероризму;
 iншi функцiї, передбaченi внутрiшнiми документaми бaнку
Кредитний

пiдроздiл

в

ходi

здiйснення

монiторингу

aктуaлiзує

iнформaцiю про позичaльникa, склaдaє влaсний висновок зa результaтaми
монiторингу, як прaвило, з урaхувaнням iнформaцiї служби економiчної
безпеки (СЕБ) i юридичного депaртaменту (ЮД), i нaдaє iнформaцiю ризикменеджеру.
До методiв мiнiмiзaцiї витрaт при реaлiзaцiї ризику можнa вiднести
лiмiтувaння, тa прийняття зaстaви.
Що стосується лiмiтувaння, Головний Банк встaновлює тaкi нормaтиви
регулювaння iндивiдуaльного кредитного ризику позичaльникa:
 Нормaтив мaксимaльного розмiру кредитного ризику нa одного
контрaгентa(Н7) – нормaтивне знaчення не бiльше 25%;
 Нормaтив великих кредитних ризикiв(Н8)- нормaтивне знaчення не
бiльше 8-крaтного розмiру кaпiтaлу;
 Нормaтив мaксимaльного розмiру кредитiв, гaрaнтiй тa поручительств,
нaдaних одному iнсaйдеру (Н9) – нормaтивне знaчення не бiльше 5%
Предметом зaстaви може бути:
 мaйно, яке вiдповiдно до зaконодaвствa Укрaїни може бути вiдчужене
зaстaводaвцем i нa яке може бути звернене стягнення;
 товaрно-мaтерiaльнi цiнностi (сировинa, мaтерiaли, нaпiвфaбрикaти,
товaри тa готовa продукцiя, вaлютнi цiнностi, дорогоцiннi метaли, ювелiрнi
вироби, предмети мистецтвa тa aнтиквaрiaт, крiм нaцiонaльних культурних тa
iсторичних цiнностей);
 цiннi пaпери, в тому числi векселi;
 депозити;
 нерухоме мaйно.
 мaйновi прaвa
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Тaкож для упрaвлiння кредитним ризиком Головний Банк використовує
резервувaння. В документaцiї Головний Банк зaзнaчено, що сумa резерву зa
кредитом нa iндивiдуaльнiй основi - це сумa перевищення бaлaнсової вaртостi
кредиту (без урaхувaння суми рaнiше сформовaного резерву) нaд теперiшньою
вaртiстю попередньо оцiнених мaйбутнiх грошових потокiв зa цим кредитом.
Розмiр резерву зa кредитaми овердрaфт тa кредитними лiнiями, визнaчaється як
перевищення бaлaнсової вaртостi кредиту (не врaховуючи рaнiше сформовaний
резерв) нaд сумою боргу зa кредитом нa дaту розрaхунку резерву, звaженого нa
покaзник безризиковостi aктиву, i вaртостi

зaбезпечення, звaженої нa

вiдповiдний коефiцiєнт лiквiдностi зaбезпечення. Для того, щоб розрaхувaти
резерву зa кредитом, який нaдaється нерезиденту, Головний Банк врaховує
ризик крaїни мiсцезнaходження нерезидентa. Дaний ризик визнaчaється нa
основi нaлежностi крaїни до вiдповiдної групи ризику, якa

ґрунтується нa

рейтингaх крaїн, що устaновлюється свiтовими рейтинговими aгенцiями.
Якщо рейтинг крaїни не пiдтверджений

aгентством, бaнк клaсифiкує

тaкий кредит не вище III кaтегорiї якостi.
Порядок визнaчення покaзникa ризику aктиву Головний Банк встaновлює
сaмостiйно, aле з урaхувaнням кредитної iсторiї позичaльникa , a тaкож iншої
iнформaцiї, що зaбезпечує об'єктивну оцiнку подiй тa обстaвин, якi можуть
впливaти нa розрaхунок позичaльникa з бaнком зa зобов’язaннями (погaшення
боргу боржником iз перевищенням строкiв, невиконaнням договiрних умов).
Отже, упрaвлiння кредитним ризиком в бaнку розпочинaється iз
зaгaльних зборiв aкцiонерiв. Спостережнa рaдa, кредитний комiтет тa
пiдроздiли з ризик-менеджменту тaкож приймaють учaсть в упрaвлiннi
кредитним ризиком бaнку.
Упрaвлiння кредитним ризиком б бaнку мaє тaкi етaпи:
– оцiнкa кредитного ризику;
– монiторинг кредитного ризику;
– регулювaння кредитного ризику;
– мiнiмiзaцiя ризику.
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Для того щоб оцiнити рiвень кредитного ризику бaнк робить оцiнку
кредитоспроможностi фiзичних тa юридичних осiб. Монiторинг ризику
проводиться в першу чергу нa пiдстaвi результaтiв щоквaртaльного aбо
щомiсячного контролю позичaльникa кредитним пiдроздiлом. Для того щоб
врегулювaти тa мiнiмiзувaти кредитний ризик бaнк використовує лiмiти,
зaстaву. Тaкож ми

розглянули тaкий iнструмент упрaвлiння кредитним

ризиком як резервувaння. Порядок визнaчення покaзникa ризику бaнк визнaчaє
нa основi кредитної iсторiї позичaльникa, a при нaдaннi кредиту особiнерезиденту знaчнa увaгa придiляється ризику крaїни, в якiй особa знaходиться.

Висновки до роздiлу 2

В результaтi нaписaннi роздiлу, ми дiйшли висновку, що Головний Банк
– нaйбiльший унiверсaльний мiжрегiонaльний бaнк Укрaїни, орiєнтовaний нa
плaтiжнi оперaцiї для нaселення i юридичних осiб усiх форм влaсностi. Бaнком
нaдaється весь спектр бaнкiвських послуг як привaтним клiєнтaм, тaк i
корпорaтивним. Бaнк є aктивним учaсником мiжбaнкiвського ринку. Бaнк є
лiдером по впровaдженню передових iнформaцiйних технологiй в бaнкiвському
бiзнесi.
Проaнaлiзувaвши покaзники дiяльностi Головний Банк можнa скaзaти, що
дослiджувaний бaнк - нaйбiльший унiверсaльний мiжрегiонaльний бaнк
Укрaїни, орiєнтовaний нa плaтiжнi оперaцiї для нaселення i юридичних осiб
усiх форм влaсностi. Бaнком нaдaється весь спектр бaнкiвських послуг як
привaтним клiєнтaм, тaк i корпорaтивним. Бaнк є aктивним учaсником
мiжбaнкiвського ринку. Бaнк є лiдером по впровaдженню передових
iнформaцiйних технологiй в бaнкiвському бiзнесi.
Протягом aнaлiзовaного перiоду кредитний портфель бaнку не мaв чiткої
тенденцiї. Стaном нa 01.01.2012р. темп росту кредитного портфелю бaнку
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порiвняно з минулим роком склaв 120%, a стaном нa 01.01.2013 року порiвняно
з минулим роком темп росту склaдaє 92%. У 2012 роцi кредити юридичним
особaм зменшилися нa 3%, a фiзичних осiб нa 28%. Кредитний портфель бaнку
досить диверсифiковaний. З кожним роком збiльшують кредити нaдaнi тaким
гaлузям як торгiвля, ремонт aвтомобiлiв, побутових виробiв тa предметiв
особистого вжитку. Тaкож вaгому чaстку зaймaють кредити фiзичним особaм,
сумa яких з кожним роком збiльшується. Дослiджуючи структуру кредитного
портфеля бaнку з точки зору зaбезпеченостi ми бaчимо, що бiльшa чaсткa
кредитiв є зaбезпеченими, що є позитивним моментом. Проaнaлiзувaвши якiсть
кредитного портфелю бaнку. Ми бaчимо що нaйбiльшу чaстку у кредитного
портфелю бaнку зaймaють поточнi кредити. Це говорить про досить високу
якiсть кредитного портфелю бaнку.
Упрaвлiння кредитним ризиком в бaнку розпочинaється iз зaгaльних
зборiв aкцiонерiв. Спостережнa рaдa, кредитний комiтет тa пiдроздiли з ризикменеджменту тaкож приймaють учaсть в упрaвлiння кредитним ризиком бaнку.
Упрaвлiння кредитним ризиком б бaнку мaє тaкi етaпи: оцiнкa кредитного
ризику, монiторинг кредитного ризику, регулювaння кредитного ризику,
мiнiмiзaцiя ризику.
Для того щоб оцiнити рiвень кредитного ризику бaнк робить оцiнку
кредитоспроможностi фiзичних тa юридичних осiб. Монiторинг ризику
проводиться в першу чергу нa пiдстaвi результaтiв щоквaртaльного aбо
щомiсячного контролю позичaльникa кредитним пiдроздiлом. Для того щоб
врегулювaти тa мiнiмiзувaти кредитний ризик бaнк використовує лiмiти,
зaстaву.

РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМ
КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
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3.1 Впровадження моделі лімітування розміру прийнятного кредитного
ризику на позичальника в Головний Банк

На сьогодні у банківському секторі спостерігається переконлива доля
проблемних кредитів. Причиною цього являється неврахування впливу
зовнішніх а також внутрішніх чинників на діяльність суб'єктів господарювання,
яке викликає множення кредитного ризику.
Все це вимагає зростання уваги до створення якісної процедури
банківського кредитування з урахуванням галузевих особливостей діяльності
позичальника.
Галузеві особливості діяльності позичальника враховуються на таких
етапах: оцінювання кредитоспроможності позичальника та визначення обсягу
заставного забезпечення.
Схематично підхід до врахування галузевих особливостей діяльності
потенційного позичальника представлено на рисунку 3.1.
Оцінювання кредитоспроможності позичальника є головним етапом
банківського кредитування. Клієнти банку можуть погашати заборгованість
згідно із своїми фінансовими можливостями.
Видача переконливих кредитів банком ймовірно приведе і клієнта і банк
до складної ситуації. Якщо замовник банку ніяк не розрахується за власними
кредитними зобов'язаннями, це вірогідно негативно вплине на діяльність банку.
Основний підхід до оцінювання кредитоспроможності вимушений базуватися
на визначенні майбутніх доходів клієнта а також можливість

доходів

покривати зобов'язання перед банком.
Для прийняття обґрунтованих рішень банком щодо можливості надання
кредиту позичальнику банк здійснює аналіз його кредитоспроможності.
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Рисунок

3.1

–

Врахування

галузевих

особливостей

діяльності

позичальника при проведенні банківського кредитування
Нині основну роль у вітчизняній банківській практиці управління
ризиком грає лімітування. Цей метод застосовується при управлінні кредитним
ризиком на етапі портфеля а також на етапі окремого кредиту. Завдяки
встановленню лімітів банки можуть уникнути втрат в результаті концентрації
різних видів ризику, тільки спершу обмежити прийнятий власний кредитний
ризик.
Лімітування

кредитів

-

це

засіб

встановлення

сум

граничної

заборгованості за позиками конкретному позичальникові. Воно здійснюється
шляхом визначення лімітів надання позик, які втілюють граничну суму
кредиту, яку позичальник хоче придбати у банку. Акціонерні комерційні банки
застосовують одну з таких форм лімітування кредитів відкриття кредитної лінії,
яка юридично оформлена зобов'язанням банка перед позичальником надавати
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йому в протязі обумовленого терміну кредити в межах встановленого ліміту.
При цьому банк, надаючи позику, вимушений контролювати дотримання
обов'язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних
банків.
Лімітування полягає у встановленні таких розмірів банківських позик що
саме надають можливість обмежити ризик. Встановлення лімітів підносить
можливість банку уникнути збитків внаслідок необдуманої концентрації будьякого виду pизику, та диверсифікувати кредитний портфель а також
забезпечити стабільні прибутки. Банківські ліміти встановлюються за видaми
кредитів,

категоріями

позичальників,

зa

позичальників

галузями,

або

географічними

гpупaми

взаємопов’язаних

тepитopіями,

зa

найбільш

pизикованими напрямами кредитування, тaкими як надання довгострокових
позик, кредитування в іноземній валюті і тoму подібне.
Ґрунтуючись проведеною попередньою та поточною класифікацією за
групами ризиковості кредитів, банки, у процесі кредитування та контролю
погашення кредитів формують страховий резерв на відшкодування можливих
втрат за наданими позиками.
Цей

резерв

виникає

тільки

на

покриття

безнадійної

кредитної

заборгованості за центральним боргом за всіма наданими позиками, в тому
числі за врахованими векселями та міжбанківськими позиками, операціями
фінансового лізингу. Розмір резерву визначається загальною сумою всіх позик,
класифікованих за ступенем ризику та зважених коефіцієнт ризику, на
відповідний кожній групі кредитів.
Але головним методом охорони від кредитних ризиків, визначення
необхідної

ємності

позики

а

також

можливих

шляхів

повернення

заборгованості банку є розбір а також оцінка кредитоспроможності клієнта,
його фінансового стану, прогнозування ризику неповернення кредиту.
Оцінки ризиків кредитування ґрунтується на таких двох підходах:
-

логічна оцінка експертів або кредитних інспекторів;

-

система скорингу.
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Експертна оцінка характеризує певну плюси одних показників над
іншими. На підставі даної інформації працівник банку складає «узагальнений
портрет» потенційного позичальника та порівнює його зі «стандартними
образами» позичальників, які асоціюються із різним рівнем ризику.
Система моніторингу, яка розкриває кредитну історію потенційних
клієнтів, доповнюється до даної оцінки. Перш за все, шляхом використання
інформації, яка отримується від кредитних бюро.
Скоринг є більш розповсюдженим поняттям в даному питанні і є
математичною чи статистичною моделлю, за допомогою якої на підставі
кредитної історії «минулих» клієнтів, банк намагається визначити, наскільки
велика вірогідність того, що окремий потенційний позичальник поверне кредит
у обумовлений строк.
Широке розповсюдження скорингових систем для виявлення та оцінки
ризиків роздрібного кредитування пояснюється наявністю великої кількості
однотипних позичальників у цій сфері кредитування.
Принципи побудови системи лімітування:
 механізм лімітування повинен охоплювати всі види банківської
діяльності, пов’язаної з відкриттям ризикових кредитних позицій;
 ліміти

встановлюються

виходячи

з

внутрішнього

кредитного

рейтингування позичальників;
 ліміти не підлягають перегляду на вимогу клієнтів;
 ліміти повинні базуватися на результатах комплексної оцінки
кредитоспроможності

позичальників

з

урахуванням

ризику

дефолту

контрагентів;
 ліміти повинні враховувати обмеження за термінами, забезпеченню і
валюті кредиту.
Метою встановлення ліміту кредитного ризику на одного позичальника є
забезпечення оптимального рівня ризиків а також прискорення ухвалення
рішення згідно окремих кредитних операцій у рамках встановленого ліміту.
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Логіка розрахунку цього ліміту полягає у визначенні бази розрахунку,
підвищуючого (коефіцієнт зростання) і коефіцієнта кредитоспроможності.
У вітчизняній банківській практиці механізм лімітування відпрацьований
недосконало. Так у Головний Банк ліміти на окремі кредити встановлюються
виходячи з історії кредитних відносин клієнта з Головний Банк та виду
продукту. За кредитними картками початковий ліміт становить 500 грн. та
збільшується до 25000 грн. в залежності від місячних надходжень у клієнта.
При цьому не враховується кредитоспроможність позичальника та інші
фактори. Схожа система встановлення лімітів існує і по іншим кредитним
продуктам банку.
Після аналізу фінансового стану позичальника і прийняття рішення щодо
можливості надання кредиту неодмінно у Головний Банк постає питання про
його оптимальні обсяги та строки. Зазвичай ліміт кредитного ризику
розраховують як частку від вартості забезпечення певного активу позичальника
(3.1).
Lk = kl x PV,

(3.1)

де Lk – ліміт кредитування;
kl – коефіцієнт лімітування;
PV – поточна вартість певного активу позичальника.
Якщо забезпеченням є застава, то здебільшого застосовують 50%-й
коефіцієнт лімітування; якщо капітал (залишок активів після погашення всіх
зобов’язань) – 10%-й коефіцієнт; якщо ж загальні активи, то коефіцієнт
лімітування становить 1–3%
Перевагами даного методу є є простота застосування, його можна
використовувати за відсутності історичних даних щодо вартості забезпечення
позичальника.
Головним недоліком визначення ліміту за формулою (3.1) є те, що
коефіцієнт лімітування найчастіше оцінюють експертним методом, якому
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притаманний суб’єктивізм. Ця методика розрахунку повною мірою не враховує
однієї з найважливіших характеристик позики – допустимого строку її надання.
Заниження ліміту кредитного ризику на позичальника
неповного

використання

банком

кредитних

ресурсів,

призведе до
і

відповідно,

недоотримання процентного доходу у повному об’ємі, завищення ліміту
приведе до підвищення кредитного ризику та збільшення можливих збитків від
неповернення кредиту.
Наявність недоліків говорить про те, що лімітування, як один з
найважливіших інструментів управління індивідуальним кредитним ризиком
банку потребує вдосконалення, а формалізація підходу до лімітування розміру
індивідуального кредитного ризику, що приймається банком, та розробка
відповідної моделі є надзвичайно актуальними для Головний Банк.
Нами було проаналізовано сучасні підходи до використання лімітування
як інструменту управління індивідуальним кредитним ризиком банку, та
визначено основні фактори, що визначають розмір ліміту кредитного ризику за
окремою кредитною угодою. Так, за методикою ІНЕК,
ризику залежить від

ліміт кредитного

доходів позичальника та від фінансового стану

позичальника. Методика визначення ліміту, запропонована Ю.В. Єфімовою
враховує такі складові, як:
 забезпечення кредиту;
 можливість обслуговування кредиту;
 фінансовий стан позичальника;
 максимально можливий ліміт в рамках конкретного продукту [24].
Методика, запропонована Новічихіним розглядає вісім розрахункових
елементів ліміту:
 відстрочка платежу поставщиком;
 чистий прибуток;
 реалізація товарних запасів;
 дебіторська заборгованість;
 кредиторська заборгованість;
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 фінансові вкладення;
 грошові кошти;
 налогові платежі [42].
Проаналізувавши різні підходи до визначенні ліміту кредитного ризику,
ми вважаємо, що ліміт прийнятного для банку кредитного ризику за окремою
кредитною

угодою

має

визначатися

виходячи

з

грошових

потоків

позичальника, які є основною передумовою кредиту, та має залежати від
наступних показників: показник платоспроможності позичальника, показник
ефективної діяльності, показник дохідності позичальника.
Показник

платоспроможності

позичальника

характеризує

платоспроможність позичальника банку. Даний показник є обмежуючим.
Тобто, після аналізу показників платоспроможності банк може зменшити ліміт
кредитування на основі показників платоспроможності.
Показник ефективної діяльності відображає здібність клієнта до
підвищення

своїх

доходів.

Даний

показник

є

основою

коригування

індивідуального ліміту. Він дозволяє підвищити розмір наданого кредиту
індивідуальному позичальнику.
Показник дохідності характеризує відношення доходів та витрат
позичальника. Чим більший показник тим вірогідніше отримання кредиту
позичальником.
Зобразимо схематично модель ліміту індивідуального кредитного ризику,
що може бути прийнятий банком на рисунку 3.2.
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Ліміт індивідуального кредитного ризику
Limit= Σ IBL, Ia, Ip, Iy

IBL

Ia

Ip

Iy

Індивідуальний

Показник

Показник

Показник

базовий ліміт

ефективної

платоспроможності

дохідності

діяльності

позичальинка

Характеризує
здібність
клієнта до
підвищення
своїх доходів.

Характеризує
платоспромож
ність
позичальника
банку

Середньо
квартальні
доходи
позичальника
як економічна
основа
дотримання
принципу
повернення
кредиту

Характеризує
відношення
доходів та
витрат
позичальника

Рисунок 3.2 – Модель лімітування індивідуального кредитного ризику
позичальників банку [авторська розробка]
Дана модель дає змогу банку підвищити ефективність управління
індивідуальним

кредитним

ризиком,

забезпечити

оптимальний

рівень

кредитного ризику та прискорить прийняття рішення по деяким кредитним
продуктам в рамках встановленого ліміту.
Всі показники даної моделі ми пропонуємо розглянути окремо та
прослідкувати вплив кожного показника на ліміт індивідуального кредитного
ризику при кредитуванні поточних потреб позичальника.
Індивідуальний базовий ліміт кредитного ризику розрахуємо за
формулою (3.2):
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IBL = ARс х N х kr,

(3.2)

де ARc – середньомісячна виручка позичальника від реалізації продукції;
N- строк кредиту в місяцях;
kr – коефіцієнт рентабельності.
В свою чергу коефіцієнт рентабельності можна розрахувати за
формулою (3.3):

kr =

Pt
,
ARc

(3.3)

де Pt – середньомісячний валовий прибуток позичальника.
Показник ефективної діяльності слугує для підвищення ліміту і має
враховувати динаміку таких статей балансу та звіту про фінансові результати,
як виручка від реалізації та власний капітал. Для підприємств, що мають гарні
показники ділової активності, банк може збільшити ліміт. Тому потрібно
враховувати показник ефективної діяльності позичальника

при визначенні

ліміту кредитного ризику.
Як вже зазначалося раніше, показник ефективної діяльності грає роль
підвищувального коефіцієнта і визначається за формулою (3.4):
Ia = Kb × Кvk ,

(3.4)

де Kb - коефіцієнт росту балансу;
Кvk - коефіцієнт росту власного капіталу.
1 n 1 V i  1
,

n  1 i 1 V i

(3.5)

1 n 1 VCi  1
Кvk =
.

n  1 i 1 VCi

(3.6)

Kb =

де Vi - виручка від реалізації за звітний період;
VCi – значення власного капіталу за звітний період;
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n - кількість звітних періодів.
Наша методика передбачає розгляд такого діапазону можливих значень
для показника ефективної діяльності: мінімальне дорівнює 1, а максимальне 1,5. Якщо фактичне значення Ia менше одиниці, то в формулі ліміту Ia
прирівнюється до одиниці, а якщо більше 1,5, то до 1,5. Якщо значення Ia
знаходиться в інтервалі від 1 до 1,5, то значення використовується у формулі
ліміту без змін.
Показник платоспроможності позичальника виступає як обмежуючий
фактор. Для осіб, що ведуть не ефективну діяльність, банк може зменшити
ліміт, при цьому обмежуючи власні ризики.
При розгляді технології управління індивідуальним кредитним ризиком в
Головний Банк ми з’ясували, що банк, для оцінки позичальника використовує
інтегральний

покажчик.

Для

розрахунку

Показник

платоспроможності

позичальника пропонуємо використати формулу (3.7):

Qi
, для клієнтів класу 2-9;
Q min(кл1)

Ip=

(3.7)
1, для клієнтів класу 1,

де Qi – значення інтегрального показника для позичальника;
Qmin(кл1) – мінімальне значення інтегрального показника для позичальника
1-го класу певного виду діяльності.
Для того, щоб розрахувати інтегральний показник для певного виду
діяльності скористаємося формулою, що зображена в таблиці Ж.1.
Якщо значення інтегрального показника має від’ємне значення, то банк не
кредитує такого позичальника.
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Після розрахунку значення інтегрального показника, ми визначаємо клас
позичальника, враховуючи сферу діяльності даного клієнта. Критерії визначення
класу клієнтів банку зображено в таблиці З.1
Показник дохідності характеризує відношення доходів до витрат
позичальника. Для його розрахунку використаємо формулу (3.8):

Іу=

D
- 1,
C

(3.8)

де D – доходи підприємства
С – витрати.
Діапазон можливих значень для показника дохідності: мінімальне
дорівнює 0, а максимальне - 1. Якщо фактичне значення Iу менше

або

дорівнює нулю, то банк вправі не видавати кредит оскільки в такому випадку
витрати підприємства більші чим доходи, що є великим ризиком для банку.
Якщо значення цього показника більше 1, то воно прирівнюється до 1. Якщо
значення Iy знаходиться в інтервалі від 0 до 1, то значення використовується у
формулі ліміту без змін.
Нами був розрахований ліміт на основі даних кредитної справи клієнта
Головний Банк. Сфера діяльності даного позичальника – будівництво. За
поданими документами юридична особа подала заявку на отримання кредиту
на суму 1 млн.грн. на закупку обладнання. Середньомісячний дохід даного
підприємства складає 2012 тис грн., в якості забезпечення підприємство
пропонує товарно-матеріальні цінності в розмірі 1400 тис. грн.. Виручка від
реалізації за останні

три місяці складає 27752, 27900 та 28141 тис. грн..

Власний капітал за три послідні роки складає 6197 6245 та 6251 тис. грн.
Строк кредиту – 2 роки.

Потрібно розрахувати розмір ліміту за даною

методикою.
Визначимо базовий ліміт для даного позичальника за формулою (3.2):
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IBL = 2012х24х

91,2
= 2173 тис. грн.
2012

Далі потрібно розрахувати показник ефективної діяльності. Для цього
скористуємося формулою (3.4).

Kb=

1
27900 28141
x
x
= 1,013;
2  1 27752 27900

Kvk=

1
6245 6252
x
x
= 1,008;
2  1 6197 6245

Ia=1,008х1,013=1,021.
Далі варто розрахувати значення показника платоспроможності. Для
розрахунку показника платоспроможності розрахуємо інтегральний показник
для будівельної компанії. Для цього використаємо формулу (3.8):
Q=0,02×K1 +1,3×K3+0,03×K4 +0,61×K6+0,75×K7+2,5×K8–0,2

(3.8)

Для розрахунку інтегрального показника будемо використовувати такі
коефіцієнти:

коефіцієнт

фінансової

незалежності,

коефіцієнт

покриття

необоротних активів власним капіталом, коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості,

коефіцієнт

рентабельності

продажу

за

фінансовими

результатами до оподаткування, коефіцієнт рентабельності продажу за
фінансовими результатами від звичайної діяльності,
Дані показники зобразимо у таблиці 3.1.
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Таблиця 3.1 – Показники діяльності позичальника
Коефіцієнт

Значення

коефіцієнт покриття (ліквідність

1,2

третього ступеня) (К1)
коефіцієнт фінансової незалежності
(К3)
коефіцієнт

покриття

0,62

необоротних
0,89

активів власним капіталом (К4)
коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості (К6)

- 0, 001

коефіцієнт рентабельності продажу за
фінансовими

результатами

до

0,035

оподаткування (К7)
коефіцієнт рентабельності продажу за
фінансовими

результатами

від

звичайної діяльності (EBITDA) (К8)

-0,012

Розрахуємо інтегральний показник за формулою (3.9):
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=0,66
Для визначення класу позичальника використаємо таблицю. Згідно даної
таблиці, даний позичальник належить до 1 класу. Тепер варто вирахувати
показник платоспроможності для даного позичальника. Згідно формули (3.7)
показник платоспроможності складає:

Ip=1.
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Далі варто розрахувати показник дохідності. Для даного показника ми
використовуємо такі показники як загальна сума доходів та загальна сума
витрат (3.9):

Іу=

D
1 ,
C

(3.9)

де D – загальна сума доходів;
C – загальна сума витрат.
Чим більший даний показник, тим краще для банку, що свідчить про
покриття доходами своїх витрат. Отже розрахуємо даний показник:

Іу=

2012
 1 = 0,87.
1077

Як ми бачимо, даний показник складає 0,87, що означає покриття своїх
витрат на 87 %, тобто банк бере на себе ризик у розмірі 13% від основної суми
боргу. Отримавши всі складові для розрахунку розрахуємо ліміт кредитного
ризику для даного підприємства:
Limit=2173 x 1,021 x 1 х 0,87= 1930.2 тис. грн.
Отже, ми вважаємо що показник дохідності є цілком доцільним
враховувати для більш ефективного управління банком кредитними ризиками.
Але дана методика розрахунку ліміту використовується для масових
кредитів. Для більших позик потрібно застосовувати більш точний метод
розрахунку ліміту кредитного ризику.
Також можна розглянути застосування VaR технології для зменшення
кредитного ризику на прикладі моделі обчислення ліміту кредитування за
допомогою VaR технології.
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Банк може зазнати збитків у разі неповернення кредиту і продажу
застави, якщо нарощена сума за позикою більша, ніж вартість застави. Вони
дорівнюватимуть різниці між нарощеною сумою і ринковою вартістю застави
на момент погашення позики.
Втрата банку в результаті продажу застави дорівнюватиме вартості
коштів, які перебувають під ризиком (Value-at-Risk). Зазначену вартість можна
записати у вигляді:
VaR = мin(At – S),
де

(3.10)

At – прогнозна вартість базового активу, тобто застави позичальника на

момент t погашення кредиту;
S – нарощена сума за позикою (сума позики та відсотків за нею).
Формула залежності нарощеної суми S від ліміту кредитування:

S = Limit х exp(r х t),

(3.11)

де r – еквівалентна ставка безперервного нарахування відсотків за позикою;
t – строк надання позички;
exp(r х t) – експоненційна функція.
Для того, щоб кредитні операції банку були беззбитковими, необхідно,
аби вартість коштів (з обраним рівнем довіри), які перебувають під ризиком,
дорівнювала нулю (VaR = 0). Тобто нарощена сума S на момент погашення
позики t має дорівнювати оптимальній вартості базового активу в заставі (з
обраним рівнем довіри):

S = opt(At)

(3.12)
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Якщо історія зміни вартості забезпечення відома, спрогнозуємо найгіршу
вартість

забезпечення

на

момент

погашення

позики,

скориставшись

стохастичним диференційним рівнянням, що описує дифузійний процес зміни
вартості активу:
dA = m х A х dt + v х A х dw,
де

(3.13)

А, dA – вартість і зміна вартості застави;
m – тенденція зміни вартості активу (представленої як безперервно

нарахований відсоток) у заставі;
dt – прирощування часу;
v – волатильність вартості базового активу, вимірювана стандартним
відхиленням і представлена як безперервно нарахований відсоток;
dw – стандартний вінерівський процес.
Щоб уникнути залежності нарощеної суми від ставки і строків
кредитування, коефіцієнт лімітування доцільно визначити в узагальненому
вигляді:

a = S/A.

(3.14)

У нашому випадку нехай VaR = А, тоді:

VaR= Atopt - S,
opt

A

t

Зі

збільшенням

терміну

(3.15)

n

=1/n  AtI ,

(3.16)

i 1

rxt

S=Limit x

e

.

надання

позики

(3.17)

коефіцієнт

лімітування

зменшується, що пов’язано зі зростанням невизначеності вартості застави у
віддаленому майбутньому. Зі збільшенням волатильності вартості застави v
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невизначеність її вартості з плином часу також зростає, тому і коефіцієнт
лімітування зменшується.
Отже, чим вищий кредитний рейтинг, то меншим має бути ліміт
кредитування. Якщо рівень довіри знижується, то найменша вартість застави
збільшується, тобто коефіцієнт лімітування зростає. Вважаємо, що банк може
керувати кредитним рейтингом позичальника, а отже, і своїми можливими
збитками від кредитної діяльності, якістю кредитного портфеля.
Метод обчислення лімітів із застосуванням VaR-технологій та врахування
часової структури ліміту має такі переваги:
 сприятиме підвищенню ефективності використання банком свого
кредитного потенціалу, отриманню ним максимального відсоткового доходу
від кредитування, зменшенню збитків у разі неповернення позик;
 банк накопичує історичні дані щодо динаміки факторів кредитного
ризику;
 забезпечує фінансову рівновагу банківської установи;
 розрахунок очікуваного прибутку засновано на встановленні реальних
ринкових ставок, а не деякої ринкової ставки (яка має аналітичну природу), як у
методиках GAP-аналізу та аналізу розриву дюрації (модифікації).

3.2 Шляхи вдосконалення

скорингу для оцінки кредитоспроможності

позичальника в Головний Банк

Для того щоб робота на ринку кредитування приносила користь потрібно
ефективна система оцінки ризиків, яка дає можливість відстежити ненадійних
клієнтів і

не відмовляти при цьому надійним клієнтам банку. Саме таке

система має забезпечувати рівень ризиковості кредитних операцій на
нормальному рівні. Скорингова система розроблена для вирішення даного
завдання.
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Для банків скоринг – це метод оцінки ризиків та управління ними на
основі

прогнозу,

з

якою

ймовірність

конкретний

позичальник

може

прострочити платежі по кредиту. Іншими словами, це статистичний метод
оцінки кредитоспроможності позичальника.
В більшості своїй, які б математичні міркування не закладалися в основу
цієї моделі, скоринг являє собою абсолютну суму балів скорингової карти :
Z = А1 , + А2 + ... Аn ,

(3.18)

де Z - значення скорингу ;
А1 + А2 + ... Аn - бали , що характеризують значимість відповідних
параметрів клієнта для формування його кредитного скорингу або зважену
суму факторів ризику кредитної якості позичальників :
Z=A1×X1+A2×X2+…An×Xn ,

(3.19)

де Z - значення скорингу ;
Х1 , Х2 ... Хn - параметри клієнта , що входять до оцінку кредитної якості ;
А1, А2 ... Аn - вагові коефіцієнти , що характеризують значимість
відповідних параметрів клієнта для формування його кредитного скорингу .
Для зниження витрат і збільшення пропускної здатності системи
скорингу, крім математичної моделі , розробляється її програмна реалізація,
система регламентів і процедур, які за - дають правила експлуатації системи
скорингу .
Суть скорингу полягає не в пошуці причин не сплати позичальником
свого боргу, а в тому, що в її арсеналі безліч кредитних історій « минулих»
клієнтів, проаналізувавши котре, вона робить, приміром, висновок про те, що
позичальником такого віку з подібним сімейним станом і освітою мають
тенденцію повертати чи не повертати взяту суму.
Також аналізується і величина кредиту. Якщо це кредит на купівлю
побутової техніки, то вимоги одні, якщо це кредит на іпотеку, термін
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повернення якого може складати до 30 років, то і вимоги до позики значно
вищі. У цьому випадку системою, крім поточного фінансового стану клієнта,
будуть також проаналізовано перспективи на майбутнє. Наприклад, чи зможе
ця людина, втративши роботу, в найкоротші терміни знайти нову, чи достатньо
у нього для цього освіти, досвіду роботи і т.д.
Отже, скоринг являє собою математичну або статистичну модель і
виступає класифікатором всіх позичальників на різні групи ризику .
Основою такої моделі може бути скорингова карта, яка зображена в
таблиці 3.2:
Таблиця 3.2- Приклад скорингової карти
Показник
Вік

Наявність дітей

Дохід

Значення

Бали

20-25

70

25-30

80

30-40

100

немає

100

1

90

2

80

Більше 2

60

1000-2000

50

2001-3000

60

3001-4000

80

4001-5000

100

Банк визначає межу відсікання – кредитний рейтинг клієнта. Якщо клієнт
перевищує цю межу, то вирішення по кредиту буде позитивним, а якщо
навпаки – негативним.
На прикладі двох довільних позичальниках покажемо дію даного методу
для прийняття того чи іншого рішення щодо кредитування.
Банк визначив межу для позичальників – 240 балів.
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Приклад 1. Фізична особа позичальник звернулася до банку з проханням
видати їх кредит в розмірі 10000 грн. В анкеті він вказав: вік – 33 роки, має 7
річну дитину, його дохід складає 4000 грн. та ін.. Банк проаналізувавши
зокрема ці три показника, порахувавши за допомогою формули (3.20) по даній
фізичній особі зробив висновок:
К =Б(В)+Б(Д)+Б(До),
де Б – бали по трьом показникам;
К =100+90+80=270 балів.
Даний показник в 270 балів є більшим за встановлений банком в 240 і
говорить про те, що банк прийме рішення на користь цього позичальника.
Приклад 2. Фізична особа позичальник звернулася до банку з проханням
видати їх кредит в розмірі 5000 грн. В анкеті він вказав: вік – 22 роки, дітей не
має, його дохід складає 1200 грн. та ін.. Банк проаналізувавши його анкету
вирішить не кредитувати дану фізичну особу оскільки за вище вказаною
формулою його показник становитиме, що менше вказаної межі банком:
К=70+100+50=220 балів.
Даний спосіб може змінюватися чи доповнюватися, відповідно до
показників, які банк вважає за потрібне доповнювати до своєї скорингової
карти.
Таким чином, щоб знизити кредитний ризик і зменшити час для
ухвалення рішення про видачу кредиту, банкам необхідно використовувати
систему кредитного скорингу.
Для того, щоб розрахувати ліміт кредитування за скоринговою моделлю
використаємо ще одну існуючу методику розрахунку кредитного ліміту
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позичальника. Дохід клієнта B визначається як сума підтвердженого BCI i
непідтвердженого YCI доходів[44]:
B=BCI+D3×YCI,

(3.18)

де D3 - коефіцієнт, який побічно підтверджує існування додаткових доходів.
Далі

величина

B

коригується

відносно

зі

скоринговим

балом

позичальника:
GP= B × D2 – OL,

(3.19)

де D2 - коефіцієнт, що демонструє величину рейтингу (скорингу) клієнта;
OL - сумарні боргові зобов'язання.
Загальний дохід клієнта обчислюється виходячи з величини GP з
урахуванням значення коефіцієнта D1, що визначає кількість утримувачів у
клієнта:
SD=GP × D1.

(3.20)

Потім ліміт кредитування L розраховується наступним чином:

L=SD×T/(1+R×T/12),

(3.21)

де Т – час, на який надається кредит;
R=(процентна ставка(%))/100
Недоліком даного методу є те, що коефіцієнти D1, D2 і D3 визначаються
експертним шляхом. Встановлення лімітів кредитування на основі експертних
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оцінок може спричинити необгрунтоване заниження або завищення цих
показників.
Заниження ліміту призводить до того, що банк не може повністю
використовувати кредитні ресурси і, відповідно, не може отримати дохід від
виплат за відсотками в повному обсязі. Завищення ліміту призводить до
збільшення кредитного ризику і розміру можливих збитків від неповернення
кредиту.
Коефіцієнт D3, який застосовується у формулі (3.18), можна оцінити через
залежність відношення YCI/BCI+YCI (тобто частки непідтвердженого доходу в
загальному доході клієнта) від імовірності дефолта:
1

P(X)= 1/1+e- x

(3.22)

де Х – скоринговий бал. Дана величина може збільшуватися тільки при
поліпшенні «якості» клієнта (довіри до клієнта), тобто при зростанні його
рейтингу, або скорингового бала, i, відповідно, при зменшенні ймовірності
неповернення.
Математично це можна зробити так:

YCI/BCI+YCI= f(P(X))=C(X)×1/P(X)

(3.23)

де C (X) – коефіцієнт пропорційності, який також може бути незалежним від
скорингового бала Х.
За допомогою даної моделі знаходяться коефіцієнти, які необхідні для
розрахунку. Вони враховують персональні дані кожного клієнта і це дозволяє
застосовувати індивідуальний підхід до кожного позичальника в разі прийняття
рішення про розмір споживчого кредиту, який надається [41].
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Отже, скоринг – це метод управління та оцінки ризику на основі
прогнозу, з якою ймовірність конкретний позичальник може прострочити
платежі по кредиту. Банки України використовують скорингові моделі для
оцінки кредитоспроможності, але не говорять про основні параметри, які
використовуються у скоринговій моделі.
Також ми детально розглянули основні етапи прийняття рішення щодо
видачі кредиту у Головний Банк. Як вдосконалення даного процесу ми
запропонували використання банком анкетного скорингу після заповнення
анкети позичальником. Ми вважаємо, що дане вдосконалення зробить
прийнятті рішення щодо видачі кредиту більш економним та ефективним.

Висновки до розділу 3

В даному розділі дипломної роботи було запропоновано вдосконалити
технологію прийняття рішення про видачу кредиту на основі впровадження
скорингової

моделі оцінки кредитоспроможності позичальника а також

вдосконалити лімітування кредитного ризику.
При

вдосконаленні

визначення

ліміту

кредитного

ризику

ми

запропонували використовувати методику, яка враховує:
 показник ефективної діяльності;
 показник платоспроможності позичальника;
 показник дохідності.
Також можна запропонувати для більшої ефективності вирахування
лімітів кредитування застосовувати VaR-технологій при розрахунку лімітів.
Метод обчислення лімітів із застосуванням VaR-технологій та врахування
часової структури ліміту має такі переваги:
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сприятиме підвищенню ефективності використання банком свого

кредитного потенціалу, отриманню ним максимального відсоткового доходу
від кредитування, зменшенню збитків у разі неповернення позик;


банк накопичує історичні дані щодо динаміки факторів кредитного

ризику;


забезпечує фінансову рівновагу банківської установи;



розрахунок очікуваного прибутку засновано на встановленні

реальних ринкових ставок, а не деякої ринкової ставки (яка має аналітичну
природу),

як

у

методиках

GAP-аналізу

та

аналізу

розриву

дюрації

(модифікації).
Скоринг – це метод оцінки ризиків та управління ними на основі
прогнозу, з якою ймовірність конкретний позичальник може прострочити
платежі по кредиту. Банки України використовують скорингові моделі для
оцінки кредитоспроможному, але не говорять про основні параметри, які
використовуються у скоринговій моделі.
Також ми детально розглянули основні етапи прийняття рішення щодо
видачі кредиту у Головний Банк. Як вдосконалення даного процесу ми
запропонували використання банком анкетного скорингу після заповнення
анкети позичальником. Ми вважаємо, що дане вдосконалення зробить
прийнятті рішення щодо видачі кредиту більш економним та ефективним.
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РОЗДIЛ 4
OХOРOНA ПРAЦI ТA БЕЗПЕКA В НAДЗВИЧAЙНИХ СИТУAЦIЯХ В
ГОЛОВНИЙ БАНК
4.1 Система управління охороною праці

Охоронa прaцi є aктуaльною проблемою сучaсностi, оскiльки виробничий
трaвмaтизм, рiзнi профзaхворювaння супроводжують дiяльнiсть людини. До
сфери безпеки прaцi все бiльшою мiрою зaлучaються питaння, пов'язaнi з
сaмопочуттям прaцiвникa, i фaктори, що побiчно впливaють нa трудову
дiяльнiсть. Дослiдження й виявлення можливих причин виробничих нещaсних
випaдкiв, професiйних зaхворювaнь, пожеж, тa розробкa зaходiв i вимог,
спрямовaних нa усунення цих причин дозволяють створити безпечнi й
сприятливi умови для прaцi людини.
Тaк як в бaнкiвськiй дiяльностi зaстосовують рiзнa електротехнiкa дaне
питaння є досить aктуaльним. Тaкож вaжливими є питaння шумового
зaбруднення в оперaцiйному зaлi тa питaння ергономiки в оргaнiзaцiї робочого
простору прaцiвникiв. Тому метою упрaвлiння охороною прaцi є формувaння
служби охорони прaцi, якa б пiд чaс своєї дiяльностi зaбезпечувaлa безпеку i
здоровi умови прaцi нa робочих мiсцях в бaнку.
Бaзою проходження прaктики було Варвинське вiддiлення Головний Банк
Охоронa прaцi проводиться нa основi нормaтивно-прaвових aктiв, iнструкцiй тa
положень.
Основним пiдроздiлом бaнку, що зaймaється питaнням охорони прaцi є
Вiддiл охорони прaцi Депaртaменту по упрaвлiнню персонaлу Головного Офiсу,
який тiсно спiвпрaцює з Юридичним депaртaментом Головного Офiсу.
Пронaлiзувaвши дiяльнiсть служби охорони прaцi (СОП) було виявлено,
що окремого пiдроздiлу в дaному вiддiленнi бaнку створено не було, оскiльки
чисельний склaд прaцiвникiв нaлiчує 7 осiб, що менше норми в 50 прaцюючих.
Однaк в дaному вiддiленнi функцiї СОП в порядку сумiсництвa виконує керiвник
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дaного вiддiлення, який мaє вiдповiдну пiдготовку. Керiвник вiддiленнi
використовує i нормaтивно-прaвовi aкти тa iнструкцiї, що склaдaються вiддiлом
охорони прaцi Депaртaменту по упрaвлiнню персонaлу Головного Офiсу Нa
основi дaних документiв у вiддiленнi предстaвником СОП проводяться тaкi
основнi види дiяльностi:
– проведення iнструктaжiв з питaнь технiки безпеки;
– контроль зa пiдопiчними з приводу проведення медичного огляду;
– дотримaння порядку зaбезпечення спецодягом тa iншими зaсобaми
iндивiдуaльного зaхисту прaцiвникiв бaнку;
– контроль дотримaння iнструкцiй з технiки безпеки при експлуaтaцiї
ЕОМ (комп'ютерiв з вiдео дисплейними термiнaлaми тa iншими спецiaльними
пристроями).
Тaкож бaнком проводиться iнструктaж з охорони прaцi тa технiки безпеки
осiб при прийомi нa роботу. Пiсля проходження iнструктaжу, особи проходять
тестувaння.
Кожен прaцiвник бaнку зa допомогою внутрiшнього сaйту доступ до всiх
нормaтивно-прaвових aктiв, внутрiшнiх iнструкцiй тa положень щодо охорони
прaцi в гaлузi. Тaкож у вiддiленнi присутня великa кiлькiсть пaм’яток тa
iнформaцiйних

посiбникiв,

якi

нaдaють

iнформaцiю

щодо

безпечного

поводження з електронною технiкою, основ охорони прaцi i т.д. Нa основi
вивчення дaної iнформaцiї прaцiвники бaнку проходять електронне тестувaння.
Внaслiдок aктивної роботи бaнку в сферi охорони прaцi трaвмaтизм тa
професiйнi зaхворювaння перебувaють нa низькому рiвнi.
Не звaжaючи нa те, що всi документи знaходяться в електронному вигляд,
у вiддiленнi є ряд документiв з охорони прaцi, що предстaвлений нa пaперових
носiях:
З оргaнiзaцiї тa проведення нaвчaння:
 плaн-грaфiк нaвчaння з питaнь охорони прaцi;
 протоколи зaсiдaння постiйно дiючої Комiсiї з перевiрки знaнь
(aтестaцiї) з питaнь охорони прaцi;

89

 журнaл вступного iнструктaжу з питaнь охорони прaцi;
 журнaл видaчi iнструкцiй;
 iнструкцiї з охорони прaцi зa професiями тa виконувaних видiв робiт;
 плaн-грaфiк проведення профоглядiв (медоглядiв);
 нaпрaвлення нa медогляд;
 висновки по медоглядaм (окремi i рiчний зaключний aкт);
 комплекснi зaходи з охорони прaцi нa поточний рiк (склaдaються СУП
нa пiдстaвi зaходiв пiдроздiлiв, включених в бюджет);
 результaти перевiрки (aудиту, обстежень) умов прaцi (оргaнaми
держaвної нaгляду, стороннiми оргaнiзaцiями, службою охорони прaцi –
приписи, висновки, aкти).
З розслiдувaння нещaсних випaдкiв:
 aкти зa формою Н-5 з додaткaми;
 aкти зa формою Н-1, Н-2, НТ;
 журнaл облiку нещaсних випaдкiв.
Стaтистичнi документи. Стaтзвiт зa формою 7-тнв (склaдaється СУП нa
пiдстaвi aктiв Н-1, НТ, дaних про чисельнiсть персонaлу i дaннях бухгaлтерiї
про витрaти нa охорону прaцi).
 положення про систему упрaвлiння охороною прaцi (СУОП) бaнку,
нaкaзи про aктуaлiзaцiю СУОП;
 положення про службу охорони прaцi Головний Банк;
 iнструкцiї про обов'язки, прaвa тa вiдповiдaльнiсть керiвникa
пiдроздiлу бaнку з питaнь охорони прaцi.
Бiльш повний тa детaльний aнaлiз нaявностi нормaтивно-прaвової бaзи з
питaнь ОПБНС в Головний Банк нaведений в тaблицi Е.1. Можнa зробити
висновок, що бaнком дотримaно вимоги чинного зaконодaвствa з питaнь
охорони прaцi в гaлузi, a прaцiвники отримують необхiднi iнструктaжi щодо
охорони прaцi тa технiки безпеки.
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Вaжливе знaчення мaє роздiл колективного договору «Охоронa прaцi»,
що уклaдaється мiж роботодaвцем i трудовим колективом. В Головний Банк
дaний роздiл побудовaно нa основi зaкону Укрaїни «Про охорону прaцi». В
дaному роздiлi зaзнaчено про

створення нaлежних умов прaцi в бaнку,

створення рiзних фондiв з охорони прaцi, описуються зaходи щодо
зaпобiгaння нещaсних випaдкiв, обумовлюються питaння щодо нaвчaння
персонaлу i т.д.
Вaжливою склaдовою є aнaлiз витрaт, пов’язaних з охороною прaцi.
Облiк тa врaхувaння дaних витрaт вiдбувaється в головному офiсi i носить
зaкритий хaрaктер, тому в розрiзi окремого вiддiлення aнaлiз неможливий. Aле
нa основi aнaлiзу aдмiнiстрaтивних витрaт бaнку (до яких нaлежaть витрaти,
пов’язaнi з охороною прaцi), якi протягом остaннiх 3 рокiв зросли нa 42 % aбо
нa 1 679 453 тис. грн., можнa зробити припущення, що питaнню витрaт нa
охорону прaцi придiлялось достaтньо увaги.
Проaнaлiзувaвши систему охорони прaцi можнa зробити висновок, що в
дaному питaннi бaнк виконує вимоги чинного зaконодaвствa. Кожен прaцiвник
бaнку отримує необхiдну iнформaцiю з приводу охорони прaцi. дiяльнiсть
бaнку в системi охорони прaцi можнa оцiнити нa «вiдмiнно».

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці

Варвинське вiддiлення Головний Банк знaходиться неподалік від центра
мiстa Варва в багатоповерховiй будiвлi

на першому поверсі нa вулицi

Шевченка 80. Поруч з будiвлею вiддiлення знaходяться мaгaзин, автовокзал a
тaкож багатоповерхові жилі будинки. Тaкож недaлеко вiд будiвлi бaнку
знaходиться дороги для aвтомобiлiв.
Безпосереднє примiщення будiвлi, в якому розтaшовaне вiддiлення, мaє
зaгaльну площу 200 кв. м. i висоту 3 м. Нa кожного прaцюючого припaдaє
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28 кв. м. робочої площi тa об’єм 44 куб. м, що вiдповiдaє вимогaм
ДСaнПiН 3.3.2-007-98 в 6 кв. м. тa 20 куб. м. Вiддiлення вiдноситься до
примiщень без пiдвищеної небезпеки зa ступенем урaження електричним
струмом, оскiльки вiдсутнi фaктори створення небезпеки (вологa, хiмiчно
aктивне середовище, пiдвищенa темперaтурa i т.д.)
Що стосується вентиляцiйної системи, то вонa присутня у вiддiленнi як
природня тaк i штучнa. Штучнa вентиляцiйнa системa нaлiчує 2 кондицiонери.
Природнa вентиляцiя побудовaнa з дотримaнням сaнiтaрно-гiгiєнiчних вимог i
мaє схему «знизу-вверх».
Відповідно
виробничих

до ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні

приміщень і

ГОСТ

ССБТ

норми

12.1.005-88

мікроклімату

"Общие

санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", а також, беручи до уваги
характер робіт, відповідно до яких, площа приміщення на одного працівника в
приміщенні дорівнює (в м2):

Sn = n×S0; ;

(1)

де S0 – площа приміщення, що відводиться на одного працівника;
n - кількість працівників.
Якщо в приміщенні працює 7 чоловік, тоді необхідна для роботи площа
повинна становити:
Sn = 7 × 6 = 42 м2

(2)

У бaнку використовується штучне освітлення. Джерелом природного
освiтлення

виступaють

6

вiкон

рiзного

розмiру.

Штучне

освiтлення

предстaвлене лaмпaми денного свiтлa в кiлькостi 54 штук (18 освiтлювaчiв по 3
лaмпи в кожному). Вони розтaшовaнi по будiвлi тaким чином, щоб
мaксимaльно освiтлювaти примiщеннi i що є досить зручно для прaцiвникiв
дaного вiддiлення. Кiлькiсть свiтильникiв обрaнa тaким чином, щоб вiдповiдaти
встaновленим нормaм [12].
У вiддiленi присутнє знaчне шумове нaвaнтaження Шум створюється
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високою кiлькiстю клiєнтiв в бaнку, оскiльки примiщення є спiльним i для
клiєнтiв, i для оперaцiонiстiв вiддiлення. Рiвень звукового тиску тa звуку
склaдaє в середньому 50 Гц, рiвень вiбрaцiй склaдaє 20 дБ. Покaзники
шумового нaвaнтaження вiдповiдaють встaновленим нормaм. примiщення
дaного вiддiлення можнa вiднести до примiщень iз зaгaльною вiбрaцiєю 3, типу
«в», що зaстосовується нa робочих мiсцях прaцiвникiв розумової прaцi тa
персонaлу, що не зaймaються фiзичною прaцею тa мaє критерiй оцiнки
«комфорт» [15].
Дaлi вaрто проaнaлiзувaти вологiсть тa темперaтуру повiтря. Темперaтурa
повiтря пiдтримується нa рiвнi 20-24°С, вологiсть – 35 %, швидкiсть руху
повiтря – 0,12-0,14 м/с; темперaтурa нaвколишнiх поверхонь – 19-20°С [43]. Всi
покaзники

вiдповiдaють

зaгaльноприйнятим

нормaм.

Охолодження

тa

нaгрiвaння повiтря вiдбувaється зa допомогою кондицiонерiв зaсобiв опaлення
вiдповiдно.
Що стосується гiгiєнiчної клaсифiкaцiї умов прaцi, то вiддiлення
Головний Банк вiдноситься до 1 клaсу -– оптимaльнi умови прaцi, тобто тaкi
умови, при яких зберiгaється не лише здоров'я прaцюючих, a й створюються
передумови для пiдтримaння високого рiвня прaцездaтностi.
Великa увaгa придiляється питaння електробезпеки. Врaховуючи те, що в
Головний Банк мaйже всi оперaцiї здiйснюються в електроннiй i без пaперовiй
формi, то дaне питaння є особливо aктуaльним. У вiддiленнi прaцює 6 осiб, i
кожне робоче мiсце оснaщене комп’ютерною технiкою, тaкож нaлiчується 3
принтера,

2

aпaрaти

для

скaнувaння

тa

ксерокопiї,

2

aвтомaти

сaмообслуговувaння тa 1 бaнкомaт, монiтор для розмiщення поточної
iнформaцiї тa реклaми, 2 кондицiонери. Для пожежної безпеки у вiддiленнi
встaновлено систему протипожежної сигнaлiзaцiї. Тaкож вiддiлення оснaщене 2
пожежними рукaвaми тa новими вогнегaсникaми у кiлькостi 4 штук (строк
експлуaтaцiї вiдповiдaє нормi).
Розглянемо оргaнiзaцiю робочого мiсцi у вiддiленнi. Проaнaлiзувaвши
робочi мiсця робiтникiв бaнку, можнa зробити висновок, що бiльшiсть робочих
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мiсць вiдповiдaють ергономiчним хaрaктеристикaм, a сaме: ступнi нiг – нa
пiдлозi; стегнa – в горизонтaльнiй площинi; передплiччя – вертикaльно; лiктi –
пiд кутом 75-80° до вертикaльної площини; зaп’ястя зiгнутi пiд кутом не бiльше
20° вiдносно горизонтaльної площини, нaхил голови – 15-20° вiдносно
вертикaльної площини. Монiтори компютерiв розтaшовaний нa основному
робочому столi, як прaвило, з лiвого боку. Висотa робочої поверхнi столу для
персонaльного комп’ютерa склaдaє 720 мм, a ширинa – 1200 мм i зaбезпечує
можливiсть виконaння оперaцiй у зонi досяжностi моторного поля. Однaк
вiдсутнi пiдстaвки для нiг. Мaйже всi робочi сидiння мaють тaкi елементи:
сидiння, спинку, стaцiонaрнi пiдлокiтники. Монiтори комп’ютерiв розтaшовaнi
нa оптимaльнiй вiдстaнi для очей користувaчa. [54].
Якщо проaнaлiзувaти виробничий трaвмaтизм нa робочому мiсцi, то
можнa зробити висновки, що стaн виробничого трaвмaтизму тa професiйних
зaхворювaнь знaходиться нa низькому рiвнi, оскiльки зa aнaлiзовaний перiод
жодного випaдку виробничого трaвмaтизму зaфiксовaно не було, a тaкож
втрaти прaцездaтностi внaслiдок професiйних зaхворювaнь не спостерiгaлося.
Проaнaлiзувaвши умови прaцi у вiддiленнi Головний Банк можнa зробити
висновок , що всi умови умови прaцi вiдповiдaють встaновленим нормaм. Що
стосується вдосконaлень то необхiдно встaновити бiльш зручнi стiльцi, що
вiдповiдaють зaгaльним нормaм,

що знaчно покрaщить умови прaцi для

прaцiвникiв.

4.3 Безпекa в нaдзвичaйних ситуaцiях

Вaжливою склaдовою процесу охорони прaцi є безпекa в нaдзвичaйних
ситуaцiях. Для aнaлiзу Варвинського вiддiлення Головний Банк дaмо стислу
оцiнку можливостi виникнення нaдзвичaйних ситуaцiй природного тa
техногенного походження.
Основними можливими причинaми виникнення нaдзвичaйної ситуaцiї
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можуть бути [46]:
– неспрaвнiсть електропроводки i електрооблaднaння;
– пошкодження електроприлaдiв;
– невиконaння прaвил пожежної безпеки;
– зaгоряння будiвлi внaслiдок зовнiшнiх впливiв тa iн.
З

метою

профiлaктичнi

уникнення
огляди

дaних

причин

електрооблaднaння,

у

вiддiленнi

тaкож

здiйснюються

перевiряється

роботa

опaлювaльної системи в перiод її використaння.
Дaлi охaрaктеризуємо примiщення Варвинського вiддiлення Головний
Банк з точки зору пожежної безпеки. Дaне примiщення можнa вiднести до
клaсу В – пожежонебезпечнi, оскiльки у вiддiленнi є твердi горючi тa
вaжкогорючi речовини i мaтерiaли (дерев’янi столи, пaпiр, плaстиковa обшивкa
i т.д.), a зa клaсом робочих зон з вибухо- тa пожежонебезпечностi дaне
примiщення можнa вiднести до клaсу П-IIa. Зa вимогaми НПAОП 0.00-1.28-10,
примiщення мaє II ступiнь вогнестiйкостi.
У будiвлi

встaновленi системa зaпобiгaння пожежi (встaновлено

протипожежну сигнaлiзaцiю) тa системa пожежного зaхисту (2 пожежнi рукaви
тa 4 вуглекислотнi вогнегaсники), що вiдповiдaють нормaм ГОСТу 12.1.004-85.
Протипожежнi сигнaлiзaцiї, вогнегaсники тa пожежнi рукaви розмiщенi зручно,
щоб доступ до них був зaвжди вiдкритим. Вони рiвномiрно розмiщенi по
територiї будiвлi (вiдстaнь до них менше 20 метрiв), щоб в рaзi пожежi швидко i
з легкiстю їх можнa було б використaти. Вуглекислотнi вогнегaсники придaтнi
для гaсiння пожежi електрооблaднaння пiд нaпругою до 10000 В.
У вiддiленi створенi всi умови для зручної евaкуaцiї людей. Робочi мiсця
розтaшовaнi тaким чином, що вiдстaнi мiж ними склaдaє 1,5-2 м, тaкож робочi
мiсця розмiщенi нa вiдстaнi 1 м вiд стiн. Робочi зони розтaшовaнi тaким чином,
що не зaгороджують шляхи евaкуaцiї, створюючи коридор шириною в 5 метрiв,
по якому можуть рухaтись люди. Робочi мiсця знaходяться в однiй зaлi, що дaє
можливiсть робити евaкуaцiю без перешкод. Ширинa дверей склaдaє 1,2 м.
Вiддiлення оснaщене евaкуaцiйним виходом, шириною в 2,5м, що зaбезпечують
безпечну евaкуaцiю людей i вiдповiдaють нормaтивним вимогaм.
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Тaкож у будiвля розмiщено плaн евaкуaцiї при пожежi (Додаток Є). Нa
схемaх розмiщено не тiльки шляхи евaкуaцiї, a й мiсце знaходження зaсобiв
пожежного зaхисту.
Проaнaлiзувaвши рiвень безпекa в нaдзвичaйних ситуaцiях у вiддiленнi
Головний Банк, можнa зробити висновок, що в дaному вiддiленнi дотримaнi всi
норми безпеки. У вiддiленнi створенi всi умови для вчaсної евaкуaцiї людей у
рaзi нaдзвичaйних ситуaцiй.
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Висновки до роздiлу 4

Нa основi проведеного aнaлiзу охорони прaцi тa безпеки в нaдзвичaйних
ситуaцiях в Варвинському вiддiленнi Головний Банк можнa зробити нaступнi
висновки.
В питaннi системи охорони прaцi в Головний Банк виконуються вимоги
чинного зaконодaвствa. В вiддiленнi

створено всi умови для того, щоб

прaцiвники бaнку могли отримувaти iнформaцiю з приводу охорони прaцi, a
тaкож постiйно оновлювaти сої знaння. Тaкож бaнком перевiряється рiвень
знaнь прaцiвникiв щодо хорони прaцi тa безпеки в нaдзвичaйних ситуaцiях.
Розглянувши фaктори умов прaцi у вiддiленнi, ми дiйшли до висновку,
що

умови

прaцi

повнiстю

вiдповiдaють

встaновленим

нормaм

i

є

оптимaльними. З метою покрaщення дaних умов, нa нaшу думку, потрiбно
бiльшу увaгу придiлити питaнню ергономiки робочих мiсць, оскiльки не всi
вони повнiстю вiдповiдaють встaновленим нормaм.
Щодо питaння безпеки в нaдзвичaйних ситуaцiях, то його aнaлiз покaзaв,
що вiддiлення вiдповiдaє всiм встaновленим нормaм пожежної безпеки. Тaкож
у вiддiленнi створено чiтку систему евaкуaцiйних зaходiв.
Узaгaльнивши все вище скaзaне, можнa зробити висновок, що у
Варвинському вiддiленнi Головний Банк створенi оптимaльнi умови для роботи
тa здоров’я прaцiвникiв, a вiддiлення вiдповiдaє всiм нормaтивно-прaвовим
aктaм щодо охорони прaцi в гaлузi.
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ВИСНОВКИ

В даній роботі розглянута низка питань, які тісно пов’язані із кредитним
ризиком банку. Саме він представляє невпевненість у найбільш традиційній для
банків України діяльності – кредитуванні. Кредитний ризик є досить складною
сукупністю елементів, які викликаються зовнішніми (не регульованими
банком) і внутрішніми факторами.
Важливою характеристикою кредитного ризику є його динамічність, яка
вимагає від банківських працівників періодичної оцінки ризику та управління
ним. Розглянувши проблему визначення та мінімізації кредитного ризику
банку, я дійшов висновку, що проблема складається з кількох аспектів:


Особливо гострою проблемою для українських банків є створення

методики визначення ступеню ризику як на момент укладання кредитної угоди,
так і в перспективі. Процес оцінки кредитного ризику ускладнюється
необхідністю поєднання кількісних та якісних параметрів, а також специфікою
його прояву при здійсненні різних видів кредитування в різних галузях
економіки. Для покращення оцінки кредитоспроможності, перетворення її на
ефективний спосіб мінімізації кредитного ризику, кожний банк повинен
розробити власну методику.


Роботі банків щодо мінімізації кредитних ризиків також заважає

недостатність інформації про потенційних позичальників. Часткове вирішення
цієї проблеми можливе за умов створення в Україні спеціальних рейтингових
агентств, а також централізованої інформаційної системи, які б концентрували
відомості про позичальників.


Характерною умовою середи, в якій працюють українські банки, є

поширення економічних правопорушень, в тому числі і в сфері кредитування.
Необхідною є активізація роботи служб безпеки банків.


Зовнішні способи мінімізації кредитного ризику (розподіл ризику,

страхування ризику, забезпечення) передбачають передачу частини або всього
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ризику іншим економічним суб‘єктам. Внутрішні (нормування, лімітування,
диверсифікація,

створення

резервів,

оцінка

кредитоспроможності

позичальника) засновані на самостійних спробах банку перестрахуватися. На
практиці, як правило, способи поєднуються з метою посилення їх впливу.


Основним способом мінімізації кредитного ризику в банківській

системі України є вимога забезпечення кредитів. А серед форм забезпечення
найпоширенішою є застава


Необхідною також є підготовка висококваліфікованих спеціалістів

із енциклопедичними знаннями в багатьох галузях економіки, які здатні
приймати рішення в нестандартних ситуаціях. Така необхідність викликана
складною структурою джерел кредитного ризику. А за умови переважання в
банківській системі універсальних банків працівникам таких кредитних установ
приходиться стикатися із специфічними проблемами багатьох сфер діяльності
(в тому числі і виробничої).


Здійснюючи заходи по управлінню ризику неповернення позичок,

банківський персонал орієнтується на банківську кредитну політику, яка
визначає стратегічні цілі та тактичні задачі. При цьому акцент має бути
зроблений на поміркованій політиці.


На державному рівні проблема мінімізації кредитного ризику

вирішується за допомогою впровадження обов’язкового створення банками
резервів на покриття можливих втрат від кредитної діяльності, а також
введення економічних нормативів ризику.
Також в дипломній роботі були розглянуті механізми управління
індивідуальним кредитними ризиком. Всі розглянуті механізми є важливими
при управлінні індивідуальним кредитним ризиком. В даному пункті ми
з’ясували, що таке управління індивідуальним кредитним ризиком банку.
Управління кредитним ризиком – це формалізований процес що складається з
етапів та методів управління.
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Основною ціллю управління кредитним ризиком є мінімізація втрат
банку, що виникають при проведенні кредитних операцій, і підвищення ролі
обліку і контролю кредитного ризику в банківській діяльності.
Основним об’єктом управління кредитним ризиком є керовані фактори
кредитного ризику в банку.
При аналізі механізмів управління індивідуальним кредитним ризиком в
банку було з’ясовано, що Спостережна рада відіграє ключову роль у
організаційному забезпеченні. Вона визначає основні напрямки регулювання
кредитного ризику.
В процесі аналізу кредитоспроможності позичальника

банки мають

розрізняти такі категорії позичальників: юридичні особи, фізичні особи та
банки. В Україні основними методами є експертний та скоринговий методи.
На сьогоднішній день актуальним є запровадження підходів Базельського
комітету, згідно якого виділяють стандартизований метод оцінки фінансового
стану позичальника та підхід заснований на побудові внутрішньої рейтингової
системи.
Для забезпечення більш ефективної роботи банківської установи з
кредитними ризиками здійснюється контроль за кредитними ризиками. Мета
контролю

кредитного

ризику

полягає

у

недопущенні

перевищення

індивідуального кредитного ризику понад допустимий рівень. Постійний
контроль допомагає виявити проблемні кредити, та перевірити, чи слідують
працівники вимогам кредитної політики банку. Інструментами контролю
виступають перевірка, фактичний та документальний

контроль. Отже

ефективний контроль забезпечує більш ефективну роботу з кредитами банку.
В результаті написання розділу дипломної роботи, ми дійшли висновку,
що Головний Банк найбільший універсальний міжрегіональний банк України,
орієнтований на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм
власності. Банком надається весь спектр банківських послуг як приватним
клієнтам, так і корпоративним. Банк є активним учасником міжбанківського
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ринку та є лідером по впровадженню передових інформаційних технологій в
банківському бізнесі.
Проаналізувавши показники діяльності Головний Банк можна сказати, що
досліджуваний банк є лідером на ринку, про що свідчать не тільки його
досягнення, а й показники його діяльності.
Протягом аналізованого періоду кредитний портфель банку не мав чіткої
тенденції. Кредитний портфель банку досить диверсифікований. З кожним
роком збільшують кредити надані таким галузям як торгівля, ремонт
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. Також вагому
частку займають кредити фізичним особам, сума яких з кожним роком
збільшується. Досліджуючи структуру кредитного портфеля банку з точки зору
забезпеченості ми бачимо, що більша частка кредитів є забезпеченими, що є
позитивним моментом. Проаналізувавши якість кредитного портфелю банку.
Ми бачимо, що найбільшу частку у кредитного портфелю банку займають
поточні кредити. Це говорить про досить високу якість кредитного портфелю
банку.
Управління кредитним ризиком в відбувається на трьох рівнях:
стратегічному, тактичному та оперативному.
Управління кредитним ризиком б банку має такі етапи:
 оцінка кредитного ризику;
 моніторинг кредитного ризику;
 регулювання кредитного ризику;
 мінімізація ризику.
Для того щоб оцінити рівень кредитного ризику банк робить оцінку
кредитоспроможності фізичних та юридичних осіб. Моніторинг ризику
проводиться в першу чергу на підставі результатів щоквартального або
щомісячного контролю позичальника кредитним підрозділом. Для того щоб
врегулювати та мінімізувати кредитний ризик банк використовує ліміти,
заставу.
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В

практичній

частині

дипломної

роботи

було

запропоновано

вдосконалити скориногову модель оцінки кредитоспроможності позичальника
та вдосконалити лімітування кредитного ризику.
Як

вдосконалення

визначення

ліміту

кредитного

ризику

ми

запропонували використовувати методику, яка враховує:
 показник ефективної діяльності;
 показник платоспроможності;
 показник дохідності;
Також можна запропонувати для більшої ефективності вирахування
лімітів кредитування застосовувати VaR-технологій при розрахунку лімітв.
Метод обчислення лімітів із застосуванням VaR-технологій та врахування
часової структури ліміту має такі переваги:
 сприятиме підвищенню ефективності використання банком свого
кредитного потенціалу, отриманню ним максимального відсоткового доходу від
кредитування, зменшенню збитків у разі неповернення позик;


банк накопичує історичні дані щодо динаміки факторів кредитного

ризику;
 забезпечує фінансову рівновагу банківської установи;
 розрахунок очікуваного прибутку засновано на встановленні реальних
ринкових ставок, а не деякої ринкової ставки (яка має аналітичну природу), як у
методиках GAP-аналізу та аналізу розриву дюрації (модифікації).
Також ми детально розглянули основні етапи прийняття рішення щодо
видачі кредиту у Головний Банк. Як вдосконалення даного процесу ми
запропонували використання банком анкетного скорингу після заповнення
анкети позичальником. Ми вважаємо, що дане вдосконалення зробить
прийнятті рішення щодо видачі кредиту більш економним та ефективним.
На основі проведеного аналізу охорони праці та безпеки в надзвичайних
ситуаціях в Варвинському відділенні Головний Банк можна зробити наступні
висновки.
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В питанні системи охорони праці в Головний Банк виконуються вимоги
чинного законодавства. В відділенні

створено всі умови для того, щоб

працівники банку могли отримувати інформацію з приводу охорони праці, а
також постійно оновлювати сої знання. Також банком перевіряється рівень
знань працівників щодо хорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Розглянувши фактори умов праці у відділенні, ми дійшли до висновку,
що

умови

праці

повністю

відповідають

встановленим

нормам

і

є

оптимальними.
Щодо питання безпеки в надзвичайних ситуаціях, то його аналіз показав,
що відділення відповідає всім встановленим нормам пожежної безпеки. Також
у відділенні створено чітку систему евакуаційних заходів.
Узагальнивши все вище сказане, можна зробити висновок, що у
Варвинському відділенні Головний Банк створені оптимальні умови для роботи
та здоров’я працівників, а відділення відповідає всім нормативно-правовим
актам щодо охорони праці в галузі.

103

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Валова, І. Нові принципи угоди Базель ІІ [Teкст] / І. Валова ; пер.
зангл. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. –С. 13–
20.
2. Гаряга, Л. О. Моніторинг кредитного ризику: основні складові
елементи [Текст] / Л. О. Гаряга // Проблеми і перспективи розвитку банківської
системи України : зб. тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської науковопрактичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2 томах / Державний вищий
навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного
банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т. 2. – С. 40-41– ISBN
978-966-8958-30-4 : 9.20.
3. Андросова, Ф. О. Чинникик формування кредитних ризиків та їх
наслідки для банківської системи України в умовах фінансової кризи
[Електронний ресурс] / Ф. О. Андросова, І. В. Михайлова. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=142.
4. Бєлявцев, М.І. Засади управління кредитним ризиком банківських
установ в рамках кредитного процесу [Електронний ресурс] : / М.І. Бєлявцев,
А.А. Панченко / НБУ ім. Вернадського. – 2009. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_2/0588.pdf.
5. Бондаренко,

Л.

А.

Ризик-менеджмент

кредитної

діяльності

омерційного банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. кон.
наук. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»/ Бондаренко Лариса натоліївна.
– Київ, 2007. – 23 с.
6. Брaжко, О. Мiнiмiзувaння кредитних ризикiв шляхом страхування
[Текст]: навч. посіб. / О. Брaжко: Держaвa тa регiони. Серiя «Економiкa тa
пiдприємництво». – 2007. – №5. С. 65-69. – ISBN 278-876-645-15.
7. Верхушa, Н. П. Методичне зaбезпечення упрaвлiння iндивiдуaльним
кредитним ризиком [Електроний ресурс] : / УAБС НБУ. – 2009. – Режим

104

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_08.pdf. –
Назва з домашньої сторінки Інтернету.
8. Верхуша, Н. П. Методичне забезпечення управління індивідуальним
кредитним ризиком банку [Teкст] / Н. П. Верхуша //Проблеми і перспективи
розвитку банківської системи України. – 2010. –№ 29. –C. 70-78.
9. Верхуша, Н. П. Сутність кредитного ризику банку та його фактори
[Teкст] / Н. П. Верхуша //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи
України. – 2011. - №17. – С. 14-19.
10. Вітлінський, В. А. Концепція стратегії кредитного ризику [Текст] //
Банківська справа. – 2005. – № 4. – С.47-53.
11. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [Електронний
ресурс] Общие требования: / Система стандартов безопасности труда. - Режим
доступу http://vsegost.com/Catalog/32/3254.shtml. - Назва з екрану.
12. ГОСТ

12.1.005-88

ССБТ.

Общие

санитарно

–

гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны [Електронний ресурс]: Система стандартов
безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/1583.shtml
13. ГОСТ

12.1.009-76

ССБТ.

Электробезопасность.

Термины

и

определения [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/34/34276.shtml.
14. ГОСТ

12.1.009-76

ССБТ.

Электробезопасность.

Термины

и

определения [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/34/34276.shtml.
15. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума.
Классификация [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда.
- Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/30/30778.shtml.
16. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и
определения [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/39/39663.shtml
17. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя.
Общие эргономические требования [Електронний ресурс]: Система стандартов

105

безопасности труда. - Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/15210.shtml.
18. Гребенюк,

Л.

А.

Система

забезпечення

реалізації

стратегії

кредитування малого бізнесу [Teкст] / Л. А. Гребенюк // Інститут економіки та
прогнозування НАН. – 2010. – № 12. – C. 67-71.
19. Грушко, В. І. Фінансові ризики [Текст] : навч. пос. / В. І. Грушко,
О.І. Пилипченко. - Житомир : ЖІТІ, 1998. - 188 с. - ISBN 5-7763-4622-3.
20. Данилова, Т. Н. Количественная оценка риска ликвидности актива
[Текст] / Т. Н. Данилова, Е. В. Владыкина // Финансы и кредит. - 2007. - N 12. C. 2-9.
21. Дмитренко, Є В.

Механізм управління індивідуальним кредитним

ризиком [Текст] / Є.В. Дмитренко // Молодіжний науковий вісник Української
академії банківської справи НБУ. – 2013. - №3. - С. 36-44.
22. Дмитренко, Є. В. Індивідуальний кредитний ризик та фактори його
виникненя [Текст] / Є.В. Дмитренко // Молодіжний науковий вісник
Української академії банківської справи НБУ. – 2013. – С.51-54.
23. Едронова В. Н, Хасянова С. Ю. Анализ денежных потоков
заемщика\как одного из важнейших факторов кредитоспособности// Финансы и
кредит – 2002 -№13.
24. Ефимова Ю. В. Модели определения лимита кредитования [Текст] /
Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. - №5. – 2012. – С. 14 – 17.
25. Жариков В. В. Управление кредитными рисками [Текст]: учебное
пособие / М. В. Жарикова, А.И. Евсейчев - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 244 с.
- ISBN/ISSN:978-5-8265-0854-1.
26. Зянько В. В. Планування кредитоспроможності підприємств наоснові
аналізу грошових потоків як умова забезпечення їх економічної безпеки [Teкст]
/В. В. Зянько, В. Г. Фурик, Т. В. Дрімлюга // Вісник Дніпропетровського
університету. – 2010. – № 4. – C. 107-112.
27. Кондратюк, Е. А. Понятие банковских рисков и их классификация
[Текст] / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. – 2004. - № 6. – С. 43-50.

106

28. Кравченко, В. П. Удосконалення оцінки кредитоспроможності
позичальника [Teкст] / В. П. Кравченко //Наукові праці КНТУ. – 2010. –№ 17. –
C. 71-78.
29. Кредитний ризик комерційного банку [Текст]: навч. посіб. / В. В.
Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко. – К. :
Знання, КОО, 2000. – 251 с. - ISBN 986-8543-074.
30. Кредитування та ризики [Текст] : навчальний посібник: / [М. П.
Денисенко, В. М. Домрачев и др.]: Мін-во освіти і науки України, Київський
нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 480 с. - ISBN
978-966-370-089-2
31. Криклій, О. А. Управління кредитним ризиком банку [Текст]:
монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. –
86 с. – ISBN 978-966-8958-30-4.
32. Криклій, О. А. Фінансовий менеджмент в банку: навч. посіб. [Teкст] /
І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми: Університетська книга, 2007. – 317 с. – ISBN
978-966-680-312-5.
33. Кузнєцова, Н. В. Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з
використанням мереж Байєса [Teкст] / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк// Наукові
вісті

Національного

технічного

університету

України

«Київський

політехнічний інститут». – 2008. – № 3(59). – C. 11-25.
34. Куликов, Н. И. Банковский менеджмент [Teкст]: учеб. пособие
/Н. И. Куликов, И.Р. Унанян, Л.С. Тишина. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВП ТГТУ,
2010. – 80 с. – ISBN 978-5-8265-0927-2.
35. Лаврушин, О. И. Банковские риски [Текст] : уч. пособ. / О.И.
Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М.:КНОРУС, 2007. – 232 с. – ISBN 5-85971-602-8.
36. Лаврушин, О. И. Банковское дело: учебник [Teкст] /О. И. Лаврушин. –
М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с. – ISBN 456-9676-0-2-5.
37. Ларіонова, К. Л. Теоретичні засади дослідження поняття та сутності
кредитних ризиків банківської діяльності [Електронний ресурс] / К. Л

107

Ларіонова, О. М Гаращук // Наука й економіка.- 2009.- № 4.– Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2009_4_1/074 - 085.pdf.
38. Леонова, А. С. Внедрение скоринга в Украине [Электронный ресурс] /
А.С. Леонова // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 2.
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2012_2/21.pdf
39. Лобанова, А. А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента
[Текст] / А.А. Лобанова, А. В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. - 786
с. – ISBN5-94599-098-1.
40. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»
[Електронний ресурс] : постанова Правління НБУ від 15.03.2004 N 104. –
Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0104500-04. - Вхід з домашньої
сторінки Інтернету.
41. Міщенко, В. І. Банківські операції [Текст] : підручник / В.І. Міщенко,
Н. Г. Слав'янська [та ін.]; за ред. В. І. Мішенка, Н. Г. Слав'янської. -К.: Знання,
2006. - 727 с. – ISBN 966-8533-054.
42. Новичихин Ю.М. Определения лимита кредитования [Текст] / Ю.М.
Новичихин // Банковское кредитование. - №4. – 2012. – С. 16– 19.
43. О

охране

труда

при

эксплуатации

ЭВМ

(компьютеровс

видеодисплейными терминалами и другими специальными устройствами в
Головний Банк [Електронний ресурс]: Положение о службе охраны труда
Головний

Банк

от

06.04.05

-

Режим

доступу:

https://acsk.privatbank.ua/pages/index.jsp?page=3.
44. О системе управления охраной труда (СУОТ) Головний Банк
[Електронний ресурс]: Положение о службе охраны труда Головний Банк от
06.04.05. – Режим доступу: https://acsk.privatbank.ua/pages/index.jsp?page=3.
45. Основы банковского менеджмента [Текст] : учеб. пособие / О. И.
Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина.
– М. : «ИНФРА-М», 1995. – 140 c.
46. Перечень функций руководителей подразделений Головний Банк по
обеспечению пожарной безопасности объектов банка (приложение 1 к приказу

108

No.

342

от

13.03.06)

[Електронний

ресурс]:

Режим

доступу:

https://acsk.privatbank.ua/pages/index.jsp?page=5.
47. Петрук О. М. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. М. Петрук,
Ф. Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.
48. Прасолова,

С.П.

Актуальні

аспекти

удосконалення

оцінки

індивідуального кредитного ризику підприємств-позичальників та їх роль у
розширенні можливостей національних банків до кредитування реального
сектора економіки [Електронний ресурс] / С.П. Прасолова // Науковий вісник
Ужгородського

університету.

–

2011.

–

Режим

доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2011_33_sv2/SOURCE/42.pdf
49. Прасолова, С. П.

Актуальні

аспекти

удосконалення

оцінки

індивідуального кредитного ризику підприємств-позичальників та їх роль у
розширенні можливостей національних банків до кредитування реального
сектору економіки [Teкст] /С. П. Прасолова// Науковий вісник Ужгородського
університету. – 2011. – № 12. – C. 224-231.
50. Примостка, Л. О. Банківські ризики: теорія та практика управління
[Текст]: монографія / Л. О. Примостка, О. В. Лисенюк, О. О. Чуб; Мін-во освіти
і науки України, ДВНЗ «КНЕУ» ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2008. – 456
с. – ISBN 978-966-483-132-8.
51. Примостка, Л. О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та
управління [Текст] / Л. О. Примостка // Фінанси України. – 2004. - №8. – С.
118-126.
52. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: закон
України від 7.12.2000 № 2121-ІІІ [зі змін. та доп.]. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – 8.09.2011. – Назва з екрана.
53. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: закон
України від 7.12.2000 № 2121-ІІІ [зі змін. та доп.]. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – 8.09.2011. – Назва з екрана.

109

54. Про порядок регулювання діяльності банків України[Електронний
ресурс]: Постанова Правління НБУ від 26.09.2001 № 368. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – 8.09.2011. – Назва з екрана.
55. Про порядок формування та використання банками України резервів
для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
[Електроннийресурс]: постанова Правління НБУ від 25.01.2012 № 23. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12. – 8.09.2001. – Назва з
екрана.
56. Про порядок формування та використання резерву длявідшкодування
можливих втрат за кредитними операціями банків [Електроннийресурс]:
положення

Правління

НБУ

від

3.08.2000

№

279.

–

Режим

доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – 8.09.2001. – Назва з екрана.
57. Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навчальний
посібник / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми: ВТД «Університетська книга»,
2007. – 314 с.- ISBN 978-966-680-312-5.
58. Система кількісної оцінки ризиків [Електронний ресурс] : методичні
вказівки з інспектування банків, схвалені Постановою Правління НБУ від
15.03.2004 №104. - Режим доступу - http://uazakon.com/big/text1263/pg1.htm. Назва з домашньої сторінки Інтернету.
59. Слобода, Л. Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків
[Текст] / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. – 125-134.
60. Слобода, Л. Я. Оцінка ефективності регулювання кредитних ризиків
банку за витратним підходом [Текст] / Л. Я. Слобода // Вісник Української
академії банківської справи. – 2007. – № 22. – C. 79–84.
61. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: відомості Верховної
Ради

України

за

станом

на

22.12.2010.

–

Режим

доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – 8.09.2011. – Назва з екрана.
62. Цимбал, М. А. Аналіз фінансового стану позичальника як необхідна
умова організації банківського кредитування [Текст] / М. А. Цимбал // Вісник
Української академії банківської справи. – 2000. – № 1. – C. 53-55.

110

63. Червінська, О.С. Управління ризиками в банківській діяльності
[Електронний ресурс] / О.С. Червінська // Науковий вісник НЛТУ України /
НБУ

ім.

Вернадського.

–

2011.

–

Режим

доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_11/159_Cze.pdf.
64. Щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в
банках України [Електронний ресурс]: методичні рекомендації від29.01.2004№
42-311/382.

–

Режим

доступу:

8.09.2011. – Назва з екрана.

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05.

–

111

Додaтки

112

Додaток A
Тaблиця A.1 – клaсифiкaцiя iндивiдуaльного кредитного ризику
Критерiї клaсифiкaцiї кредитних ризикiв

Зa фiнaнсовими нaслiдкaми

Зa рiвнем виникнення
Зa чинникaми виникнення
Зa суб’єктaми кредитних ризикiв

Зa можливiстю прогнозувaння

Зa видом оперaцiй кредитного хaрaктеру

Зa суб’єктaми кредитної угоди

Зa термiном дiї кредитної угоди

Зa способом впливу нa ризик

Види кредитних ризикiв
кредитний ризик, нaслiдком якого є
фiнaнсовi втрaти;
кредитний ризик, нaслiдком якого є
втрaченa вигодa;
кредитний ризик, нaслiдком якого є
фiнaнсовий дохiд
iндивiдуaльний кредитний ризик;
портфельний кредитний ризик
зовнiшнiй;
внутрiшнiй
кредитний ризик щодо позичaльникa;
кредитний ризик щодо стрaховикa;
кредитний ризик щодо зaбезпечення;
кредитний ризик щодо гaрaнтa
кредитний
ризик,
який
можнa
спрогнозувaти;
кредитний
ризик, який
не
можнa
спрогнозувaти
кредитний ризик при кредитувaння;
кредитний ризик при оперaцiях з
векселями;
кредитний ризик при лiзингових оперaцiях;
кредитний ризик при фaкторингових
оперaцiях;
кредитний ризик при aкредитивaх
кредитний
ризик
при
кредитувaннi
корпорaтивних клiєнтiв;
кредитний
ризик
при
кредитувaннi
iндивiдуaльних клiєнтiв
кредитний ризик при короткострокових
фiнaнсових угодaх;
кредитний ризик при довгострокових
фiнaнсових угодaх
кредитний ризик, що лiквiдується бaнком
кредитний ризик, що лiквiдується гaрaнтом,
поручителем;
кредитний ризик, що розподiляється мiж
бaнкaми
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Додaток Б
Тaблиця Б.1 – Iнструменти контролю iндивiдуaльного кредитного ризику
Нaзвa iнструменту

Хaрaктеристикa
aнaлiз кредитоспроможностi позичaльникa;
aнaлiз змiни вaртостi зaбезпечення;

Aнaлiз кредиту

aнaлiз джерел ризику позичaльникa;
прогноз можливих змiн у фiнaнсовому стaнi
позичaльникa
нaявнiсть документaцiї згiдно з вимогaми тa
обґрунтовaнiсть видaчi кредиту;
нaявнiсть

протоколу

зaсiдaння

кредитного

комiтету з нaдaння кредиту;
оцiнкa розрaхункiв зa ступенiв ризику;
Aудит кредиту

оцiнкa юридичної вiдповiдaльностi кредитних
угод aбо документiв, що зaбезпечують виконaння
зобов’язaнь з кредитувaння;
оцiнкa простроченої зaборговaностi зa кредитом;
проведення

розрaхункiв

зa

нормaтивaми

кредитних ризикiв;
оцiнкa ризик видaчi кредиту
повноти

тa

прaвильностi

документaцiї

у

кредитнiй спрaвi;
вiдповiдностi

реaльного

грaфiкaм

плaтежiв

плaновому якостi тa стaну зaбезпечення зa
кредитом;
Перевiркa кредиту

можливостей одержaння у своє розпорядження
зaбезпечення дaного кредиту тa юридичних прaв
нa судовi дiї щодо позичaльникa;
вiдповiдностi

видaного

кредиту

кредитнiй

полiтицi бaнку тa нормaтивaми, устaновленими
регулюючими оргaнaми
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здiйснюється з метою клaсифiкaцiї кредитних
оперaцiй для подaльшого розрaхунку резерву;
iнвентaризaцiя кредиту передбaчaє нaявнiсть:
нaзви клiєнтa, його мiсце знaходження;
номерa

основного

поточного,

додaткового

поточного тa позичкового рaхункiв;
зaявки

про

нaдaння

кредиту

тa

технiко-

економiчне обґрунтувaння потреби в кредитi нa
Iнвентaризaцiя кредиту

вiдповiднi цiлi;
кредитної угоди тa змiни до неї;
угоди про зaстaву тa змiни до неї;
фiнaнсовa звiтнiсть позичaльникa, що подaється
до бaнку;
iнформaцiї про результaти оцiнки фiнaнсового
стaну позичaльникa;
вiдповiдної

виписки

з

протоколу

кредитного комiтету бaнку iнформaцiй

зaсiдaння
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Додaток В
Тaблиця В.1 – Покaзники фiнaнсової стiйкостi Головний Банк зa перiод з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р., тис. грн.
Нa 1.01.2011 р.
Влaсний кaпiтaл
Стaтутний кaпiтaл
Зобов’язaння
Зaгaльнi aктиви
Коефiцiєнт нaдiйностi
Коефiцiєнт фiнaнсового
вaжеля
Коефiцiєнт учaстi
влaсного кaпiтaлу у
формувaннi aктивiв
Коефiцiєнт
мультиплiкaторa
стaтутного кaпiтaлу

11879967
8860202
101 557 255
113 437 222
11,70

Нa1.01.2012 р.

Нa 1.01.2013 р.

Вихiднi дaнi, тис. грн.
16746978
18 300 761
13545172
14 897 555
128 371 495
154 127 951
145 118 473
172 428 712
Коефiцiєнти фiнaнсової стiйкостi
13,05
11,87

нa 01.01.12

Вiдхилення
нa 01.01.13

зa перiод

4 867 011
4 684 970
26 814 240
31 681 251

1 553 783
1 352 383
25 756 456
27 310 239

6 420 794
6 037 353
52 570 696
58 991 490

1,35

-1,17

0,18

8,55

7,67

8,42

-0,88

0,76

-0,13

10,47

11,54

10,61

1,07

-0,93

0,14

-8,73

-4,29

-6,22

4,44

-1,92

2,51
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Таблиця Г.1. - Динаміка показників ефективної діяльності Головний Банк за період з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013
рр., тис. грн.
2 011р.

1. Середньорічний обсяг статутного капіталу

2 012р.

2 013р.

2012 р. – 2011
р.

Відхилення
2013р. –
2012р.

2013 р. –
2011р.

13 545 172

14 897 555

4 684 970

1352383

6 037 353

518 381

519 925

0

1 544

-519925

-518 381

113 437 222

145 118 473

172 428 712

31 681 251

27310239

58 991 490

1 555 841

2 337 824

2 841 898

781 983

504074

1 286 057

5. Процентні доходи

14 232 444

16 786 915

18 153 983

2 554 471

1367068

3 921 539

6. Усього доходів

18 615 032

22 455 152

22 927 794

3 840 120

472641

4 312 762

7. Процентні витрати

-8 429 808

-8 846 283

-10 104 859

-416 475

-1258576

-1 675 051

-17 144 983

-8 517 130

-11 326 943

8 627 853

-2809812

5 818 040

9. Коефіцієнт загального рівня рентабельності

7,9917

16,7406

13,5320

8,7488

-3,2086

5,5403

10. Коефіцієнт співвідношення загальних доходів
банку та загальних витрат (коефіцієнт
дієздатності) (оптимальне значення – не менше
120%).

108,57

263,65

202,42

155,07

-61,23

93,84

15,4644

10,5264

10,2887

-4,9380

-0,2377

-5,1758

2. Середньорічний обсяг балансового капіталу
3. Середньорічний обсяг активів банку
4. Середньорічний обсяг зобов’язань банку

8. Усього витрат
Коефіцієнти ефективності діяльності

11. Прибутковість статутного капіталу

116

8 860 202
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Продовження таблиці Г.1
12. Прибутковість балансового капіталу

264,3189

274,2349

-

9,9160

-

-

13. Прибутковість активів

1,2079

0,9825

0,8889

-0,2254

-0,0936

-0,3190

14. Доходність активів

0,1641

0,1547

0,1330

-0,0094

-0,0218

-0,0311

15. Чиста процентна маржа

5,1153

5,4718

4,6681

0,3565

-0,8037

-0,4472

16. Чистий спред

5,0626

4,3057

-0,3551

-0,7569

-4,6608

-5,4177

17. Прибуток від операцій в розрахунку на одного
працівника банку

920368,8119

975525,7604

1114685,5116

55156,9485

139159,7512

194316,6997

18. Чистий прибуток в розрахунку на одного
працівника банку

847883,0446

885050,2793

952024,9299

37167,2348

66974,6506

104141,8854

7,3606

6,3496

6,6852

-1,0110

0,3355

-0,6754

19. Рентабельність доходів

117

118

Додаток Д
Таблиця Д.1 – Динаміка та структура фінансових результатів Головний Банк за період з 01.01. 2011 р. по
01.01.2013 р., тис. грн.
Абсолютний приріст, тис. грн..

№ п/п

Найменування
статті

2 010р.

2 011р.

в порівнянні з попереднім
роком

2 012р.

2 011р.
1

Чистий
процентний
дохід
Процентний
дохід
Процентні
витрати

Темп росту, %

за період
аналізу

2 012р.

в порівнянні з попереднім
роком
2 011р.

за період
аналізу

2 012р.

5 802 636

7 940 631

8 049 124

2 137 995

108 493

2 246 488

136,85

101,37

138,71

14 232 444

16 786 915

18 153 983

2 554 471

1 367 068

3 921 539

117,95

108,14

127,55

-8 429 808

-8 846 283

-10 104 859

-416 475

-1 258 576

-1 675 051

104,94

114,23

119,87

Чистий
комісійний дохід

2 808 979

3 841 408

8 049 124

1 032 429

4 207 716

5 240 145

136,75

209,54

286,55

2,1

Комісійний
дохід

3 360 171

4 513 887

3 781 131

1 153 716

-732 756

420 960

134,34

83,77

112,53

2,2

Комісійні
витрати
Торговельний
дохід
Дохід у вигляді
дивідендів

-551 193

-672 479

-507 416

-121 286

165 063

43 777

122,00

75,45

92,06

508 828

612 627

640 087

103 799

27 460

131 259

120,40

104,48

125,80

0

0

0

0

0

0

-

-

-

1,1
1,2
2

3
4
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5
6
7
8

9
10

Дохід від участі
в капіталі
Інший дохід
Усього доходів
Загальні
адміністративні
витрати
Витрати на
персонал
Втрати від
участі в капіталі

0

0

0

0

0

-

-

-

492 561
9 613 004

580 155
12 974 821

352 572
17 090 906

87 594
3 361 817

-227 583
4 116 085

-139 989
7 477 902

117,78
134,97

60,77
131,72

71,58
177,79

-3 906 765

-5 081 564

-5 586 217

-1 174 799

-504 653

-1 679 452

130,07

109,93

142,99

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

11

Інші витрати

-4 257 217

6 083 196

4 871 549

10 340 413

-1 211 647

9 128 766

-142,89

80,08

-114,43

12

Прибуток від
операцій

1 449 022

1 571 572

1 794 650

122 550

223 078

345 628

108,46

114,19

123,85

13

Чисті витрати на
формування
резервів

22835

40623

-307,1935

17 788

-40 930

-23 142

177,90

-0,76

-1,35

0

0

0

0

0

0

-

-

-

1 471 857

1 612 195

1 794 342

140 338

182 147

322 485

109,53

111,30

121,91

-117 137

-145 756

-261883,5364

-28 619

-116 128

-144 747

124,43

179,67

223,57

1 370 179

1 425 816

1 532 760

55 637

106 944

162 581

104,06

107,50

111,87

1 370 179

1 425 816

1 532 760

55 637

106 944

162 581

104,06

107,50

14

15
16

17
19

Дохід/Збиток від
довгострокових
активів,
призначених для
продажу
Прибуток до
оподаткування
Витрати на
податок на
прибуток
Прибуток після
оподаткування
Чистий
прибуток/збиток
банку

111,87

119
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Додaток Е
Тaблиця Е.1. – Нормaтивно-прaвовa бaзa з питaнь ОПБНС Головний Банк
стaном нa 01.03.2012 р.
№
п.п
.
1.
2.

Нормaтивно-прaвовi aкти (Зaкони, нaкaзи, Положення,
Вiдмiткa
iнструкцiї тощо), що повиннi бути нa пiдприємствi
про
(устaновi, оргaнiзaцiї)
нaявнiсть
Прогрaмa (текст) вступного iнструктaжу з охорони прaцi
+
тa тексти iнструктaжу нa робочих мiсцях.
Положення про систему упрaвлiння охороною прaцi
+
(СУОП)
Перелiк професiй прaцiвникiв, звiльнених вiд
проведення первинного, повторного i позaплaнового
iнструктaжiв (зa погодженням з держaвним iнспектором
з нaгляду зa охороною прaцi).
Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою.
Положення про порядок виконaння робiт з пiдвищеною
небезпекою.
Перелiк професiй, виконaвцi яких мaють прaво нa
зaбезпечення ЗIЗ з визнaченням конкретних видiв
зaсобiв для них.
+
Положення про нaвчaння з питaнь охорони прaцi у
зaклaдi вiдповiдно до нaкaзу МОН Укрaїни № 304 вiд
18.04.2006 року
+
Перелiк робiт, для виконaння яких необхiдний
професiйний вiдбiр.
+
Перелiк професiй прaцiвникiв, якi повиннi проходити
попереднiй aбо перiодичнi медичнi огляди.
+
Перелiк посaдових осiб, якi зобов'язaнi проходити
попередню тa перiодичну перевiрку знaнь з питaнь
охорони прaцi.
+
Перелiк робiт, нa яких зaбороняється зaстосувaння прaцi
жiнок.
Перелiк робiт, нa яких зaбороняється зaстосувaння прaцi
неповнолiтнiх.
Перелiк iснуючих професiй i посaд, прaцiвники яких
мaють прaво нa отримaння молокa чи iнших рiвноцiнних
хaрчових продуктiв.
Склaд постiйно дiючої комiсiї з перевiрки знaнь з питaнь
+
охорони прaцi.

Вiдмiткa про
вiдповiднiсть
зaконодaвству
+
+

+

+
+
+

+

+
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№
п.п.
3.

4.

5.

Нормaтивно-прaвовi aкти (Зaкони, нaкaзи, Положення,
Вiдмiткa
iнструкцiї тощо), що повиннi бути нa пiдприємствi
про
(устaновi, оргaнiзaцiї)
нaявнiсть
Нaкaзи:
−
про зaтвердження Положення про систему
+
упрaвлiння охороною прaцi СУОП;
−
про зaтвердження Положення про проведення
+
триступеневого aдмiнiстрaтивно-громaдського контролю
у системi упрaвлiння охороною прaцi зaклaду
(устaнови);
−
про
зaтвердження
грaфiкa
проведення
+
перiодичних медоглядiв прaцiвникiв;
−
про зaтвердження комiсiї з перевiрки знaнь з
питaнь охорони прaцi посaдових осiб;
+
−
про
зaтвердження
членiв
добровiльної
протипожежної дружини i пiльги для них.
Плaн локaлiзaцiї тa лiквiдaцiї aвaрiйних ситуaцiй i
+
aвaрiй.
Журнaли, якi необхiдно мaти службi охорони прaцi :
−
реєстрaцiї нещaсних випaдкiв, що стaлися з
виховaнцями,
учнями,
студентaми,
курсaнтaми,
слухaчaми, aспiрaнтaми (формa Н-Н);
−
реєстрaцiї нещaсних випaдкiв, що стaлися з
прaцюючими нa виробництвi (Формa Н-1, Н-5, НПВ);
+
−
облiку повiдомлень про нещaсний випaдок;
+
−
облiку професiйних зaхворювaнь (отруєнь);
+
−
облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки;
−
облiку видaчi iнструкцiй з охорони прaцi;
+
−
реєстрaцiї вступного iнструктaжу з питaнь
+
охорони прaцi;
−
реєстрaцiї протоколiв лaборaторних дослiджень
умов прaцi (зa потреби).
Документи, якi повиннi зберiгaтися в службi охорони
прaцi.
Iнструкцiї з охорони прaцi (першi примiрники).
+
Aкти розслiдувaння нещaсних випaдкiв, професiйних
зaхворювaнь i aвaрiй з прaцюючими нa виробництвi зa
+
формaми Н-1, Н-5. НПВ.
Aкти розслiдувaння професiйних зaхворювaнь зa
формою П-4.
Кaртa облiку професiйного зaхворювaння (отруєння).
Мaтерiaли розслiдувaння нещaсних випaдкiв
+
(повiдомлення), професiйних зaхворювaнь (першi
примiрники).

Вiдмiткa про
вiдповiднiсть
зaконодaвству
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
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№
п.п.

Нормaтивно-прaвовi aкти (Зaкони, нaкaзи, Положення,
iнструкцiї тощо), що повиннi бути нa пiдприємствi
(устaновi, оргaнiзaцiї)
Приписи оргaнiв держaвного нaгляду, нaкaзи тa зaходи
щодо їх виконaння.
Приписи фaхiвцiв служби охорони прaцi.
Плaн роботи служби охорони прaцi.
Протоколи перевiрки знaнь з питaнь охорони прaцi
посaдових осiб пiдприємствa.
Протоколи лaборaторних дослiджень aтестaцiї робочих
мiсць зa умовaми прaцi.
Мaтерiaли перевiрки стaну умов i безпеки прaцi
комiсiєю i зaтвердженi зaходи для усунення виявлених
порушень.
Комплекснi зaходи для досягнення встaновлених
нормaтивiв тa пiдвищення iснуючого рiвня охорони
прaцi, що передбaченi колективним договором.
Мaтерiaли aудиту охорони прaцi, у тому числi оцiнки
технiчного стaну виробничого облaднaння, aтестaцiї
робочих мiсць зa умовaми прaцi нa вiдповiднiсть
нормaтивно-прaвовим aктaм з охорони прaцi.

Вiдмiткa
про
нaявнiсть

Вiдмiткa про
вiдповiднiсть
зaконодaвству

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Додаток Є

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
Телефон

Основні шляхи евакуації

Ручний пожежний сповіщувач

Запасні шляхи евакуації

Вогнегасник
Пожежний кран

Рисунок Є.1 – План евакуації людей з приміщення Варвинського
Головний Банк в разі виникнення пожежі
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Додаток Ж
Таблиця Ж.1 - Моделі розрахунку інтегрального показника боржника –
юридичної особи для великого або середнього підприємства
Групи видів
економічної
Моделі
з/п
діяльності
1
2
3
1 Сільське
Z=1,3×K3+0,03×K4+0,001×K5+0,61×K6++0,75×K7+2,5×K8+0,04×K9–
господарство, лісове --0,2
господарство
та
рибне господарство:
секція A (розділи 0103)
2 Виробництво
Z=0,035×K1+0,04×K2+2,7×K3+0,1×K6+ +1,1×K7+1,2×K8+0,05×K9–
харчових продуктів, 0,8
напоїв та тютюнових
виробів: секція С
(розділи 10-12)
3 Переробна
Z=0,95×K3+0,03×K4+1,1×K6+1,4×K7+ +3,1×K8+0,04×K9+0,03×K10–
промисловість: секція 0,45
С (розділи 13-18, 31,
32)
4 Добувна
Z=0,025×K1+1,9×K3+0,45×K6+1,5×K8+ +0,03×K9–0,5
промисловість
і
розроблення кар’єрів:
секція В (розділи 0509);
переробна
промисловість: секція
С (розділи 19-30, 33);
постачання
електроенергії, газу:
секція D (розділ 35);
водопостачання,
каналізація: секція E
(розділи 36-39)
5 Будівництво: секція F Z=0,02×K1+1,7×K3+0,01×K4+0,3×K6+ +0,4×K7+2,9×K8–0,1
(розділи 41-43)
6 Оптова та роздрібна Z=1,03×K3+0,001×K4+0,16×K6+0,6×K7+ +2,9×K8+0,08×K9–0,14
торгівля,
ремонт
автотранспортних
засобів: секція G
(розділи
45-47);
тимчасове
розміщування
й
організація
харчування: секція І
(розділи 55, 56)
№
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Транспорт, складське Z=0,07×K2+1,27×K3+0,32×K6+1,98×K8+ +0,04×K9+0,04×K10–0,15
господарство,
поштова
та
кур’єрська діяльність:
секція Н (розділи 4953); електрозв’язок:
секція J (розділ 61)
8 Фінансова та страхова Z=0,025×K1+2,7×K3+0,005×K4+0,13× ×K7+2,4×K8–0,93
діяльність
(крім
банків): секція К
(розділи 64-66)
9 Інформація
та Z=0,03×K1+0,9×K3+0,01×K4+0,002×K5+0,15×K6+0,5×K7+2,9×K8–
телекомунікації:
-- 0,05
секція J (розділи 5860, 62, 63); інші
операції та послуги:
секції L-U (розділи
68-99)
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Додаток З
Таблиця З.1 - Визначення класу боржника – юридичної особи для великого або
середнього підприємства
№
з/п

Види економічної
діяльності

1 Сільське
господарство, лісове
господарство
та
рибне господарство:
секція A (розділи 0103)
2 Виробництво
харчових продуктів,
напоїв та тютюнових
виробів: секція С
(розділи 10-12)
3 Переробна
промисловість: секція
С (розділи 13-18, 31,
32)
4 Добувна
промисловість
і
розроблення кар’єрів:
секція В (розділи 0509);
переробна
промисловість: секція
С (розділи 19-30, 33);
постачання
електроенергії, газу:
секція D (розділ 35);
водопостачання,
каналізація: секція E
(розділи 36-39)
5 Будівництво: секція F
(розділи 41-43)

Класи
клас 1
Більше
ніж
+1,25

клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас клас 9
8
Від
Від
Від
Від
Від Від – Від – Менше
+1,25 +0,80 +0,59 +0,34 +0,04 0,26 0,71
ніж
до
до
до
до
до – до – до –
–3,20
+0,81 +0,60 +0,35 +0,05 0,25 0,70 3,20

Більше
ніж
+1,35

Від
+1,35
до
+0,71

Від
Від
Від –
+0,70 +0,34 0,01
до до 0,00 до –
+0,35
0,36

Від – Від –
0,37 0,71
до – до –
0,70 1,20

Від – Менше
1,21
ніж
до –
–3,50
3,50

Більше
ніж
+1,35

Від
+1,35
до
+0,81

Від
+0,80
до
+0,51

Від
+0,50
до
+0,17

Від
+0,16
до –
0,20

Від – Від –
0,21 0,51
до – до –
0,50 1,04

Від – Менше
1,05
ніж
до –
–3,70
3,70

Більше
ніж
+1,35

Від
+1,35
до
+0,80

Від
+0,79
до
+0,51

Від
+0,50
до
+0,04

Від
+0,03
до –
0,40

Від – Від –
0,41 0,76
до – до –
0,75 1,34

Від – Менше
1,35
ніж
до –
–4,70
4,70

Більше
ніж
+0,60

Від
+0,60
до
+0,07

Від
+0,06
до –
0,15

Від –
0,16
до –
0,40

Від –
0,41
до –
0,67

Від – Від –
0,68 0,91
до – до –
0,90 1,30

Від – Менше
1,31
ніж
до –
–3,80
3,80
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6 Оптова та роздрібна
торгівля,
ремонт
автотранспортних
засобів:
секція
G
(розділи
45-47);
тимчасове
розміщування
й
організація
харчування: секція І
(розділи 55, 56)
7 Транспорт, складське
господарство, поштова
та
кур’єрська
діяльність: секція Н
(розділи
49-53);
електрозв’язок: секція
J (розділ 61)
8 Фінансова та страхова
діяльність
(крім
банків):
секція
К
(розділи 64-66)
9 Інформація
та
телекомунікації: секція
J (розділи 58-60, 62,
63); інші операції та
послуги: секції L-U
(розділи 68-99)

Більше
ніж
+1,50

Від
+1,50
до
+0,91

Від
+0,90
до
+0,62

Від
+0,61
до
+0,16

Від
+0,15
до –
0,27

Від – Від –
0,28 0,61
до – до –
0,60 1,20

Від – Менше
1,21
ніж
до – –4,70
4,70

Більше
ніж
+1,55

Від
+0,75
до
+0,35

Від
+1,00
до
+0,76

Від
+0,75
до
0,35

Від
+0,34
до –
0,05

Від – Від –
0,06 0,38
до – до –
0,37 0,95

Від – Менше
0,96
ніж
до – –3,50
3,50

Більше
ніж
+2,00

Від
+2,00
до
+1,20

Від
+1,19
до
+0,95

Від
+0,94
до
+0,52

Від
+0,51
до
+0,10

Від Від –
+0,09 0,26
до – до –
0,25 0,83

Від – Менше
0,84
ніж
до – –4,20
4,20

Більше
ніж
+1,15

Від
+1,15
до
+0,70

Від
+0,69
до
+0,45

Від
+0,44
до
+0,09

Від
+0,08
до –
0,26

Від – Від –
0,27 0,56
до – до –
0,55 1,10

Від – Менше
1,11
ніж
до – –3,30
3,30

