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ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті досліджуються питання аналізу структури кредитного портфелю комерційного банку, його структури в

розрізі груп ризику, рівня забезпеченості, галузевої структури, форм власності позичальників тощо, а також вивчення
динаміки кожної групи, сегментацію кредитного портфеля.
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ВСТУП
Проблеми поліпшення роботи банківської сфери і визначення пріоритетних напрямків розвит-

ку послуг фінансових інститутів знаходяться сьогодні в центрі економічного, політичного та соці-
ального життя країни. Уряд не раз звертав свою увагу на цьому секторі економіки.

Актуальність вдосконалення фінансових послуг обумовлена тим, що кредитні угоди є тради-
ційним видом банківських операцій, які мають високий ступінь ризику і при цьому надають вели-
чезний вплив на багато сфер життєдіяльності.

Правильна організація процесу банківського кредитування, а також розробка ефективної та
гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності
й ринкової стійкості банків, враховуючи важливе місце кредитних операцій в портфелі банків-
ських активів. Процес управління кредитним портфелем неможливий перш за все без оцінки його
якості. Дохідність і ризик є основними складовими, які характеризують якість кредитного порт-
фелю банку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування поняття «кредитний портфель», аналіз його структури, виявлення

проблем у його функціонуванні та формулювання пропозицій щодо покращення його ефективності.
РЕЗУЛЬТАТИ
Процес економічних перетворень у нашій державі об’єктивно розпочинався саме з банків-

ських установ, котрі є центральною ланкою ринкової системи організації економічних відносин.
Стрімкий розвиток українських банків став основою формування повноцінних ринкових інсти-
тутів та сукупності тих базових елементів, котрі пов’язані із рухом фінансових ресурсів та без
яких узагалі неможливе функціонування ринкового господарства. Тому саме банки в економіці
ринкового типу є одними із найважливіших інститутів організації економічних відносин між
суб’єктами ринку. Одна із найважливіших частин аналізу кредитної діяльності банку на сучасно-
му етапі є аналіз кредитного портфелю як складової системи управління кредитною установою.

Поняття кредитного портфелю залишається дискусійним, а у вітчизняній економічній літературі
його визначенню приділено мало уваги й дане питання недостатньо розроблене й проаналізоване.

Так, Грудзевич У.Я. та Парасій-Вергуненко І.М. визначають кредитний портфель банку як су-
купність усіх позик, наданих банком з метою отримання доходу.

Денисенко М.П. визначає кредитний портфель як заборгованість за кредитними операціями.
Загалом кредитний портфель можна охарактеризувати як сукупність залишків заборгованості

по основному боргу за активними кредитними операціями на певну дату, тобто під портфелем
кредитів можна розуміти всі позики, видані клієнтам.

Серед основних видів банківської діяльності надання кредитів — головна операція, що забез-
печує прибутковість і стабільність існування банків. Видаючи кредити певним фізичним чи юри-
дичним особам, банк тим самим формує свій кредитний портфель.

Існують різні систематизації кредитного портфеля, серед яких можна виділити дві основні:
валова (сукупний обсяг виданих банком кредитів на певний момент часу) і чиста (валовий порт-
фель за вирахуванням суми резервів на можливі втрати по позиках).
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На основі якісної характеристики кредитного портфеля можна дати оцінку дотримання прин-
ципів кредитування і ступеня ризику кредитних операцій, перспектив ліквідності даного банку.
Оцінка якості кредитного портфеля на основі постійного аналізу, зможе дозволити менеджерам
банку ефективно управляти його позичковими операціями.

У будь-якому банку стан кредитного портфеля має перебувати під безперервним моніторингом
і постійно поліпшуватися і вдосконалюватися.

Розглянемо більш детально та проаналізуємо кредити та заборгованість клієнтів банку.

Таблиця 1. Структура кредитів клієнтів АТ «Ощадбанк» за 2010–2012 рр. *
Найменування

статті
2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Кредити та забо-
ргованість юри-
дичних осіб

34 734,5 88,6 48 154,1 95,4 48 815,9 95,1 13 419,6 6,8 661,8 -0,3

Кредити та забо-
ргованість фізи-
чних осіб

4 468, 9 11,3 4 284,6 8,8 4 461,1 9,1 -1 843,0 -2,5 176,5 0,3

 іпотечні кре-
дити 2 873,8 62,3 1 558,5 64,8 2 598,1 65,6 -1 315,3 2,5 -960,4 0,8

 кредити на
купівлю транс-
портних засобів

809,2 17,5 544,1 13,8 436,4 11,1 -265,1 -3,7 -1 077,0 -2,7

 заборгованість
за кредитами під
платіжні картки

214,7 5,5 315,7 8,0 464,5 11,7 101,0 2,5 148,8 3,7

Усього 39 203,4 100 52 438,7 100 53 277,0 100 11 257,4 — 876,7 —
* Складено авторами на основі фінансової звітності банку за 2010-2012 рр.

Найбільшу питому вагу у структурі
кредитів за період дослідження займа-
ють кредити, що надані юридичним
особам, у 2010 році їх частка склала
88,6%, у 2011 — 95,4%, у 2012 — 95,1%.
Ми бачимо, що питома вага кредитного
портфелю юридичних осіб збільшуєть-
ся. Це може бути пов’язано із зменшен-
ням кредитування фізичних осіб.

Питома вага кредитів фізичних осіб
у 2011 році склала 11,3%, у 2012 — 4,5%,
у 2013 — 5,1%. Найбільшу частку кре-
дитів фізичних осіб займає іпотечне кре-
дитування, його частка у кредитному
портфелі склала у 2010 році 62,3%, у
2011 — 64,8%, а у 2012 — 65,6%. За про-
грамою «Доступне житло» 2012 року
укладено 1,23 тис. іпотечних договорів.

Дослідження банківського кредиту-
вання соціально-економічної системи
держави повинні ґрунтуватись на їх все-
бічному науковому та практичному
аналізі. Без такого аналізу неможливо
сформулювати пропозиції і рекомен-
дації щодо підвищення обсягів креди-
тування, пошуку нових напрямів кре-
дитних вкладень.
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Рис. 1. Динаміка кредитного портфелю юридичних
та фізичних осіб АТ «Ощадбанк» за 2010–2012 рр. (Скла-
дено авторами за даними табл. 1)
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Сутність аналізу полягає у визначенні напрямів, рівнів і концентрації кредитних вкладень в
соціально-економічну систему.

Проаналізуємо структуру кредитів АТ «Ощадбанк» за видами економічної діяльності. Обсяги
та структура банківських кредитів, наданих суб’єктам підприємництва реального сектору еконо-
міки, за видами економічної діяльності представлена в таблиці 2.

Таблиця 2. Структура кредитів АТ «Ощадбанк»за видами економічної діяльності за 2010–
2012 рр. *

Показник
Роки

2010 2011 2012
сума % сума % сума %

Державне управління та діяльність
громадських організацій 4 541,9 10,1 3 928,7 6,6 — —

Нафтогазова та хімічна
промисловість — — — — 21 154, 1 37,3

Виробництво 2 156, 6 4,8 6 300,6 10,7 4 102,9 7,2
Нерухомість 333,1 0,7 1 392,7 2,3 — —
Торгівля 1 550,2 3,4 6 526,5 11,1 5 073,4 8,9
Сільське господарство 742,1 1,6 952,2 1,6 1 072,6 1,8
Транспорт — — 809,6 1,4 505,1 0,8
Будівництво 3 794,3 8,4 5 431,8 9,2 10 771,7 19,1
Діяльність пошти та зв'язку — — 281,2 0,4 211,3 0,4
Енергетика 5 068,3 11,3 8 256,5 14,1 8 295,9 14,6
Машинобудування — — 728,5 1,2 857,1 1,5
Готельно-ресторанний бізнес — — 41,1 0,06 74,3 0,2
Кредити, що надані фізичним особам 5 028,5 11,2 4 468,9 7,5 4 564,5 8,1
Інші: 21 563,1 48,1 21 580,7 36,6 — —
діяльність у сферах права,
бухгалтерського обліку, інжинірингу;
надання послуг підприємцям

20 804,8 46,4 20 455,8 34,9 — —

Разом 44 778,1 100 58 838,8 100 56 682,9 100
* Складено авторами за даними фінансової звітності банку за 2010-2012 рр.

Виходячи з аналізу таблиці ми бачимо, що значна частка виданих банком кредитів припадала
на виробництво та розподіл енергії, у 2010 році ця частка склала — 11,3%, у 2011 — 14,1%, а у
2012 — 14,6%.

У 2012 році пріоритетним напрямом кредитування була нафтогазова та хімічна промисловість
— 37,3%.

В цілому більше, ніж 90% кредитів одержали підприємства торгівлі і обслуговування, пе-
реробної промисловості, підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю та орендою,
операції з надання кредитів фізичним особам, а також на фінансову діяльність та державне
управління.

Зростає частка кредитів наданих на будівництво, у 2010 — 8,4%, у 2011 — 9,2%, а у 2012 —
19,1%. Одним із пріоритетних напрямків надання коштів є будівництво «Дністровської ГАЕС у
складі трьох агрегатів», та лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит».

До діяльності у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприєм-
цям відноситься балансова вартість кредиту НАК «Нафтогаз України», яка становить 20 661 646
тис. грн. станом на 31 грудня 2010 року, та 20 334 165 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року, при
цьому основною діяльністю компанії є повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ,
експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, поста-
чання природного і скрапленого газу споживачам.

У цілому можемо відмітити, що підприємства торгівлі і обслуговування, переробної промис-
ловості, добувної промисловості, підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном і
орендою, кредити фізичним особам, будівельні підприємства, фінансова діяльність та державне



70
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №2

Воробйова О.І., Кутьїна Д. Оцінка кредитного портфелю комерційного банку

управління напротязі останніх трьох років залучали практично однакову частку банківських кре-
дитів, що надавались суб’єктам підприємництва реального сектору економіки.

З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов’я-
зань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу
через ризики, що притаманні банківській діяльності, Національний банк України встановлює еко-
номічні нормативи, що є обов’язковими до виконання усіма банками, деякі з них стосуються кре-
дитного ризику:

 максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7);
 великий кредитний ризик (Н8);
 максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);
 максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10).

Таблиця 3. Показники кредитного ризику АТ «Ощадний банк України» за 2010–2012 рр. *

Показник Нормативне значення Роки
2010 2011 2012

Норматив максимального розміру
кредитного ризику на одного конт-
рагента (Н7), %

не більше 25% 19,24 17,51 15,45

Норматив великих кредитних ризи-
ків (Н8), %

не більше 8-кратного роз-
міру регулятивного капіта-
лу, тобто не більше 800%)

202,33 221,08 208,60

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

не більше 5%), 0,08 0,08 1,83

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

не більше 30% 0,20 0,21 2,04

* Складено за даними фінансової звітності банку за 2010-2012 рр.

Слід відзначити, що показники кредитного ризику банку знаходяться в межах нормативних
значень. Максимальний розмір кредитного ризику спостерігався у 2011 році і складав 19,24%, у
наступні роки спостерігалося його зниження у 2012 році на 1,73%, а у 2013 — на 2,06%.

Також спостерігається тенденція до зниження великих кредитних ризиків, у 2013 році їх
вірогідність знизилась на 12,48%.

У 2013 році також спостерігається зростання показника максимального розміру кредитів, га-
рантій та поручительств на 1,75%.

Ризик, що пов’язаний з іншими активами банку (дебіторська заборгованість, кошти в інших
банках тощо), є прийнятним і не становить загрози збитків.

Таким чином, банк виконував нормативи НБУ, що свідчить про захищеність банку від над-
мірної концентрації кредитного ризику по всіх контрагентах.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз кредитного портфеля є необхідним заходом для вивчення діяльності ко-

мерційного банку. Визначення ступеня його дохідності та ризику дають можливість банківським
установам коригувати власну кредитну політику та змінювати структуру кредитного портфеля.

Галузева диверсифікація кредитного портфелю допоможе визначити пріоритетні напрями кре-
дитування, на яку саме галузь слід виділяти більше коштів за для підтримки економічно — ста-
більного стану країни.

За для зменшення кредитного ризику банку слід звернути увагу на покращення кредитної по-
літики, тобто здійснювати менш ризиковане кредитування, надавати кредити, які мають певне та
гарантійне забезпечення., удосконалити навички персоналу банку із роботи щодо ефективного
контролю та аудіювання кредитного процесу.
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