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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

ПРОБЛЕМНОСТІ 

ПОЗИЧАЛЬНИКА 

Розвиток банківської системи 

протягом останніх років 

характеризується стрімким 

зростанням обсягів кредитного 

портфелю. Така тенденція, а також 

вплив складних кризових ситуацій, 

що склалися як на національному, 

так і на світових фінансових ринках, 

стали причинами зростання рівня 

ризику банківського кредитування.  

Незважаючи на останні 

тенденції до зменшення обсягів 

кредитування, практика свідчить, що 

прострочена заборгованість 

залишається однією з 

найважливіших проблем 

вітчизняних банків [1]. 

Головним завданням для 

менеджменту банку є оптимізація 

операційних процесів кредитування 

таким чином, щоб отримати 

максимально можливий прибуток 

при прийнятному рівні ризику. 

Визначальним операційним 

процесом при управлінні цьому є 

визначення ймовірності 

неповернення кредиту конкретним 

позичальником на основі його 

оцінки фінансового стану [2] для 

виявлення потенційно проблемної 

заборгованості та вжиття 

відповідних превентивних заходів. 

Для своєчасного коригування 

роботи з потенційно проблемною 

заборгованістю при зміні факторів 

внутрішнього та зовнішнього 

середовищ пропонуємо наступний 

алгоритм інтегральної оцінки рівня 

проблемності позичальника 

юридичної особи, що передбачає 

визначення показника рівня 

проблемності позичальника: 

1. визначення факторів, що 

впливають на рівень проблемності 

позичальника-юридичної особи; 

2. розподіл виділених 

факторів на зовнішні та внутрішні, 

відповідно до їх впливу; 

3. систематизація факторів 

впливу за ступенем їх впливу на 

можливість неповернення кредиту 

(фактори позитивного та 

негативного впливу); 

4. градація бальних оцінок 

факторів відповідно до гранично 

допустимого значення інтервалу, для 

показників, за якими встановлено 

нормативні значення; 

5. визначення реального та 

потенційного рівня проблемності 

позичальника; 

6. розрахунок фактичного 

значення рівня проблемності 

позичальника, як відношення 

реального та потенційного; 

7. проведення кількісної 

оцінки фактичного рівня 

проблемності позичальника на 

основі зовнішніх та внутрішніх 

факторів; 
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8. розрахунок рівня 

проблемності позичальника як суми 

показників, що характеризують 

зовнішнє та внутрішнє середовище 

позичальника; 

9. надання якісної оцінки 

отриманого показника; 

10. графічна інтерпретація 

отриманих результатів оцінки; 

11. прийняття управлінського 

рішення щодо подальших планів 

роботи з визначеним кредитом.  

З метою прийняття 

управлінських рішень, котрі 

необхідно застосовувати до 

конкретного позичальника, та 

визначення якісної оцінки рівня 

проблемності необхідно розрахувати 

його фактичне значення (𝑄факт), що 

обчислюється як співвідношення 

реального рівня проблемності 

позичальника та максимально 

можливого за формулою (1):  

Qфакт =
Q

Qmax
,                  (1) 

де Qфакт – фактичне значення рівня 

проблемності позичальника; 

    Q – загальна оцінка 

фактичного рівня проблемності 

позичальника; 

    Qmax – максимальне значення 

бальної інтегральної оцінки.  

 

Розраховане значення 

показника дає змогу банку прийняти 

ефективні управлінські рішення, 

враховуючи рівень проблемності 

позичальника. Постійний 

моніторинг розрахованого показника 

дасть можливість прослідкувати 

зміну стану кредиту та оперативно 

реагувати на вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів залужено від 

виділеної зони проблемності 

кредиту. 

Отже, показник рівня 

проблемності позичальника 

враховує фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, що дасть 

можливість банку визначити ступінь 

ризику проведеної операції та 

оцінити обсяг можливих втрат 

майбутнього доходу. 
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