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Погореленко Н. П., Юрченко А. Ю. Оцінка процесів управління кредитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк»
Мета статті – розглянути стан і структуру кредитного портфеля АТ КБ «ПриватБанк», а також оцінити процеси управлін-
ня кредитним портфелем банку через розрахунок коефіцієнта ефективності управління кредитним портфелем. Аналізуючи фі-
нансові показники, розглянуто та досліджено стан банківського кредитування в сучасних умовах національної економіки України. 
Узагальнено причини зменшення питомої ваги кредитного портфеля у структурі ВВП за досліджуваний період. Проаналізовано 
основоположні засади управління кредитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до «Положення про кредитну політи-
ку». У результаті дослідження проведено аналіз основних аналітичних показників управління кредитним портфелем, визначено 
структуру кредитного портфеля та структуру кредитної якості портфеля банку протягом 2016–2019 рр. На основі аналітичних 
даних здійснено розрахунок коефіцієнта ефективності управління кредитним портфелем банку. Розглянуто актуальні проблеми, 
які впливають на процес управління кредитним портфелем банку. Розраховано показники ефективності управління кредитним 
портфелем АТ КБ «ПриватБанк» за 2016–2019 рр. Визначено, що ключовими викликами як для досліджуваного банку, так і для бан-
ківського сектора загалом залишається висока частка непрацюючих кредитів. Рішучі дії керівництва АТ КБ «ПриватБанк» допомо-
жуть покращити структуру кредитного портфеля та зменшити обсяг проблемної заборгованості банку. Шляхи вирішення про-
блем удосконалення та підвищення якості кредитної діяльності банку залишаються перспективами для подальших досліджень.
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Pohorelenko N. P., Yurchenko A. Yu. Evaluating the Processes of Management of Credit Portfolio of JSC CB «PrivatBank»
The article is aimed at studying the status and structure of the credit portfolio of JSC CB «PrivatBank», also evaluating the processes of man-
agement of the bank’s credit portfolio through the computation of the coefficient of credit portfolio management efficiency. While analyzing 
financial indicators, a consideration and a research of the status of bank lending in modern conditions of the national economy of Ukraine were 
carried out. The reasons for reducing the proportion of the credit portfolio in the GDP structure during the research period are summarized. The 
fundamental principles of the credit portfolio management of JSC CB «PrivatBank» were analyzed in accordance with the «Regulation on credit 
policy». As a result of the research, the analysis of the main analytical indicators of credit portfolio management was accomplished, the struc-
ture of the credit portfolio and the structure of the bank’s portfolio credit quality during 2016–2019 were determined. On the basis of analytical 
data, the coefficient of efficiency of management of the bank’s credit portfolio was computed. Actual problems affecting the process of manage-
ment of the bank’s credit portfolio were considered. The indicators of the efficiency of credit portfolio management of JSC CB «PrivatBank» for 
2016–2019 are computed. It is determined that the key challenges for both the researched bank in particular and the banking sector in general 
remain a high proportion of non-performing loans. Decisive actions on the part of the management of JSC CB «PrivatBank» will help to improve 
the structure of the credit portfolio and reduce the amount of troubled debts of the bank. Ways to solve problems of improvement and enhanc-
ing the quality of credit activity of the bank are prospects for further research.
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Діяльність банків як основних посеред-
ників у взаємовідносинах між різни-
ми суб’єктами ринкової економіки є 

невід’ємною складовою ефективного функціону-
вання економіки протягом багатьох років. Для 
банківських установ на сьогодні важливо ефек-
тивно здійснювати контроль та управління кре-
дитною діяльністю банку, а саме – оцінку кредит-
ного портфеля, адже кредитна діяльність прино-
сить основні прибутки банківській установі. 

Найгострішою проблемою у функціонуван-
ні банківської системи є зростання проблемної 
заборгованості у кредитному портфелі банку. 
Важливо вчасно виявити рівень цієї заборго-
ваності, адже проблемні кредити починають 
створювати загрозу для банку, потребують зна-
чних резервів для страхування можливих втрат 
у майбутньому та можуть потрапити до категорії 
безнадійної заборгованості. Тому забезпечення 
ефективного управління кредитним портфелем 
банку для зростання банківського кредитуван-
ня провідних галузей актуалізує питання підви-
щення результативності управління кредитною 
діяльністю банків.

Питання сутності, особливостей управління 
та аналізу ефективності кредитної діяльності бан-
ківських установ є об’єктом дослідження багатьох 
науковців, зокрема таких, як: Бондаренко Л. А. [6], 
Волкова Н. І. [2], Зверук Л. А. [4], Зінченко О. А. 

[6], Карпчук Л. А. [7], Лисенко Т. С. [4], Макарен-
ко Ю. П. [8], Примостка Л. О. [11], Семенча І. Є.  
[12] та ін. Їхні наукові праці є ваговим внеском 
у розвиток теоретичних і практичних аспек-
тів управління кредитною діяльністю банків, 
але структурні перетворення, які відбуваються 
останнім часом у розвитку банківської системи 
України, вимагають від банків швидкої реакції 
для вироблення адекватних управлінських рі-
шень, здатних нівелювати відповідні зовнішні 
та внутрішні впливи та максимізувати ефектив-
ність кредитної діяльності банку. 

Метою статті є дослідження стану та струк-
тури кредитного портфеля АТ КБ «ПриватБанк», 
а також оцінка ефективності управління кредит-
ним портфелем банку через розрахунок коефіці-
єнта ефективності управління кредитним порт-
фелем.

Найважливішим видом діяльності бан-
ківської установи є кредитування, адже 
безпосередньо від результатів кредиту-

вання клієнтів буде залежати стійкий фінансо-
вий стан і прибутковість банку. Крім того, бан-
ківські кредити відіграють важливе значення у 
фінансуванні галузей економіки, перерозподіля-
ючи ресурси тих компаній, де спостерігається їх 
надлишок, задовольняючи цим потреби інших у 
додаткових ресурсах. Кредитна діяльність бан-
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ків приносить значний дохід, тому управління 
процесом кредитування має важливе значення, 
адже всі банки більшою або меншою мірою сти-
каються з проблемами неповернення кредитів.

Ефективна політика управління кредитним 
портфелем урівноважує і знижує ризик всього 
портфеля шляхом контролю ризиків, властивих 
певним ринкам, клієнтам, позичковим інстру-
ментам, тому особливого значення в системі 
банківського менеджменту набуває оцінка про-
цесів управління кредитним портфелем банку.

Комплекс дій і заходів у сфері розробки та 
реалізації кредитної політики, організації 
кредитного процесу на основі безпосе-

реднього впливу на кредитний портфель формує 
систему управління кредитною діяльністю бан-
ку, яка є важливою складовою банківського ме-
неджменту, оскільки націлена на ефективне роз-
міщення наявних ресурсів у кредити при дотри-
манні оптимального рівня кредитного ризику та 
бажаного рівня прибутковості від позичкових 
операцій, що в підсумку забезпечує фінансову 
стійкість банку. 

Виходячи з цього кожен банк повинен ре-
гулярно здійснювати оцінку процесів управління 
кредитним портфелем і вживати відповідні захо-
ди щодо зміни його структури з метою мініміза-
ції можливих втрат від невиконання кредитних 
зобов’язань клієнтами. 

Для формування ефективної кредитної по-
літики необхідно враховувати сучасні умови 

функціонування банківських установ. Станом 
на кінець 2019 р. банківський сектор України 
має рекордні фінансові показники. Банки висо-
коприбуткові, рентабельність капіталу сектора 
є найвищою. У 2019 р. відрахування до резервів 
найнижчі за більш як десятиріччя. Макроеконо-
мічні умови сприятливі, боргове навантаження 
реального сектора прийнятне, доходи домогос-
подарств стрімко зростають, що сприяє низькій 
вартості кредитного ризику, який за подібних 
обставин зберігатиметься роками [5, с. 4].

Розглянемо динаміку зміни кредитного 
портфеля банківського сектора України за 
2014–2019 рр. у напрямку кредитного за-

безпечення підприємницької діяльності (рис. 1). 
Як бачимо, питома вага кредитного портфеля у 
ВВП за досліджуваний період з кожним роком 
зменшується. За підсумками 2019 р. вона складає 
лише 28,12%, що є непрямою ознакою зменшен-
ня кредитних вкладень у фінансування галузей 
економіки, як наслідок – послаблення кредиту-
вання робить неможливим стимулювання еко-
номічного зростання.

Однією з причин спаду відношення креди-
тів до ВВП протягом досліджуваного періоду 
є стрімке зростання доходів, що свідчить про 
низьку середню закредитованість населення та 
значний потенціал відновлення кредитування. 
Досвід інших країн демонструє, що фактором 
відновлення кредитування в довгостроковому 
періоді є іпотека, проте обсяги іпотечного кре-
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Рис. 1. Співвідношення кредитного портфеля банківських установ України до ВВП за 2014–2019 рр.
Джерело: побудовано за даними [1; 3].
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дитування в Україні залишаються нематеріаль-
ними [5, с. 23].

Однією зі складових процесу управлін-
ня кредитною діяльністю є розробка та 
реалізація кредитної політики, від якої 

значно залежить успішне функціонування банку, 
адже саме кредитна політика визначає стандар-
ти, параметри та процедури, якими керуються 
банківські працівники в діяльності з надання, 
оформлення кредитів і управління ними. Важли-
ве значення відіграє оформлення кредитної полі-
тики в документарному вигляді як нормативної 
основи для забезпечення її практичної реалізації 
на рівні кожного банку. Отже, як нормативний 
документ кредитна політика банку найчастіше 
представлена у вигляді положення. 

Лідером споживчого кредитування в Украї-
ні сьогодні виступає АТ КБ «ПриватБанк», який 
розробляє власну кредитну політику та засто-
совує доволі ефективні механізми її практичної 
реалізації.

Так, АТ КБ «ПриватБанк» розробив «Поло-
ження про кредитну політику» з метою контролю 
ризиків, що виникають у процесі розміщення кре-
дитних ресурсів [9, с. 3], яке визначає завдання, 
функції, принципи та стандарти кредитної діяль-
ності, відповідальність і повноваження працівни-
ків банку на кожному етапі кредитного процесу 
та забезпечує комплексний підхід до управління 
ризиками, що в підсумку гарантує найбільш раці-
ональне використання ресурсів банку. 

Положенням встановлено, що основною 
метою управління кредитним портфелем АТ 
КБ «ПриватБанк» є досягнення запланованого 
рівня прибутку, що, передусім, спрямоване на 
залучення нових клієнтів, максимальну реаліза-
цію потенціалу відносин з кожним існуючим клі-
єнтом, а також отримання доходів, адекватних 
прийнятим ризикам.

Одним із напрямків управління кредитним 
портфелем АТ КБ «ПриватБанк» є стабілізація 
портфеля шляхом диверсифікації ризиків, що 
формує подвійний підхід до його управління [9, 
с. 22], а саме:
 управління на рівні окремої операції, 

враховуючи пов’язаний з нею ризик;
 управління загальними характеристика-

ми кредитного портфеля з метою уник-
нення ризику концентрацій шляхом ви-
користання обмежень окремих сегментів.

Отже, «Положення про кредитну політику» 
АТ КБ «ПриватБанк» забезпечує основу прак-
тичної реалізації ефективної політики кредиту-
вання банку, регламентує кредитну діяльність 
і визначає основні аспекти аналізу управління 
кредитним портфелем.

Проведемо оцінку процесу управління кре-
дитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк», для 
чого розглянемо його структуру за 2016–2019 рр.  
(табл. 1).

Дані табл. 1 свідчать про те, що за період 
2016–2019 рр. у загальній структурі активів бан-
ку найбільшу частку займає категорія «Кредити, 
що управляються як окремий портфель». Вона 
включає в себе непрацюючі кредити, які були ви-
дані до 19 грудня 2016 р., тобто до переходу бан-
ку в державну власність. Станом на 30.09.2019 р. 
його частка складає 73,99%, що на 19,11% менше 
порівняно з 2016 рр., поступово банк повинен 
вивільнитися від даних активів і реструктурува-
ти їх, адже фактично ця стаття збільшує кредит-
не навантаження, не збільшуючи доходів банку. 
Частка цього портфеля в загальній структурі 
активів має тенденцію до скорочення, адже банк 
продовжує нарощувати кредитування юридич-
них і фізичних осіб, частки якого зросли відпо-
відно з 1,29% і 15,20% станом на 2016 р. до 2,33%  
і 23,72% станом на 2019 р., що свідчить про по-
кращення структури кредитного портфеля бан-
ку внаслідок використання ефективних інстру-
ментів управління кредитною діяльністю. 

Не менш важливою в оцінці кредитного 
портфеля досліджуваного банку є оцін-
ка його якості (табл. 2), адже саме вона 

визначає обсяги резервів під кредитні ризики, 
вибір методів управління кредитним портфелем 
для подальшої розробки та впровадження необ-
хідних заходів з підвищення його якості.

Відповідно до даних, наведених у табл. 2, для 
банку характерна активізація кредитування та 
зростання суми непрострочених і незнецінених 
кредитів, що на 2019 р. складає 18,46% від загаль-
ної суми кредитів (на 2016 р. – 8,81%) і має показ-
ник 54 486 млн грн (на 2016 р. – 20 075 млн грн).  
Проте в загальній структурі кредитного портфе-
ля АТ КБ «ПриватБанк» переважає частка знеці-
нених кредитів, що склала 90,6% у 2016 р., потім 
з кожним роком частка скорочувалася, але лише 
за рахунок видачі нових кредитів, а не скорочен-
ня знецінених, і на 30.09.2019 р. їх частка склала 
81,05%. Але номінально сума знецінених кредитів 
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Таблиця 1

Структура кредитного портфеля АТ КБ «ПриватБанк» за 2016–2019 рр.

Найменування статті,  
млн грн

Рік Структура, %

31
.1

2.
20

16

21
.1

2.
20

17

31
.1

2.
20

18

30
.0

9.
20

19

31
.1

2.
20

16

21
.1

2.
20

17

31
.1

2.
20

18

30
.0

9.
20

19

Кошти в інших банках 2410 4516 0 5080 1,17 1,77 0,00 1,79

Кредити, що управляються  
як окремий портфель 191139 185575 212795 210423 93,16 72,83 76,53 73,99

Кредити та заборгованість 
юридичних осіб 2639 3479 5648 6639 1,29 1,37 2,03 2,33

Кредити та заборгованість  
фізичних осіб 31181 43661 63434 67456 15,20 17,14 22,81 23,72

Усього активів 205183 254805 278048 284386 100 100 100 100

Джерело: побудовано за даними [3; 13, с. 23; 14].

Таблиця 2

Структура якості кредитного портфеля АТ КБ «ПриватБанк» за 2016–2019 рр.

Найменування статті,  
млн грн

Рік Структура, %

31
.1

2.
20

16

21
.1

2.
20

17

31
.1

2.
20

18

30
.0

9.
20

19

31
.1

2.
20

16

21
.1

2.
20

17

31
.1

2.
20

18

30
.0

9.
20

19

Непрострочені та не знецінені 
кредити 20075 32586 45761 54486 8,81 13,74 15,69 18,46

Прострочені, але не знецінені 
кредити 1350 1725 1562 1448 0,59 0,73 0,54 0,49

Знецінені кредити 206499 202870 244417 239197 90,60 85,53 83,78 81,05

Усього кредитів 227924 237181 291740 295131 100 100 100 100

Джерело: побудовано за даними [3; 13, с. 23].

за рахунок переоцінок, здійснених банком, зрос-
ла з 206 499 млн грн у 2016 р. до 244 417 млн грн  
у 2018 р. і станом на 30.09.2019 р. складала  
239 197 млн грн. Отже, частка проблемних креди-
тів залишається високою, боржники, які отримали 
кредити в банку безпосередньо перед його націо-
налізацією у 2016 р., кредити банку досі не повер-
тають, що погіршує якість кредитного портфеля.

Така тенденція присутня і загалом у бан-
ківському секторі України [5]. При цьому 
відмітимо, що частка непрацюючих кре-

дитів усе ще залишається високою, а скорочення 
відбувається вкрай низькими темпами. Це зу-
мовлює необхідність «очищення» балансів, для 
чого Національний банк України ухвалив «По-

ложення про організацію процесу управління 
проблемними активами в банках України» від 
18.07.2019 р. [10]. Ключова теза Положення: фі-
нустанови до осені 2020 р. зобов’язані імплемен-
тувати нові вимоги щодо розроблення та запро-
вадження процесів управління непрацюючими 
активами, стратегії управління проблемними ак-
тивами, контролю та звітування щодо виконан-
ня стратегії управління проблемними активами. 
Це сприятиме очищенню «поганих» портфелів 
шляхом реструктуризації, продажу чи списання 
непрацюючих кредитів [5, с. 41], що, в кінцевому 
підсумку, підвищить якість не тільки кредитного 
портфеля, а й балансів банків загалом.

Розробка стратегії управління проблемни-
ми активами відповідно до Положення [10] 
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сприятиме підвищенню ефективності управлін-
ня кредитним портфелем кожної банківської 
установи, зокрема й АТ КБ «ПриватБанк». Осно-
вним завданням при проведенні оцінки про-
цесів управління кредитним портфелем АТ КБ 
«ПриватБанк» є виявлення того, чи забезпечує 
поточна діяльність з кредитування максималь-
но можливу дохідність при мінімальному рівні 
ризику, що зумовлює необхідність розрахунку 
коефіцієнта ефективності управління кредит-
ним портфелем банку (табл. 3). Значення цього 
показника дає можливість зробити остаточні ви-
сновки щодо стану досліджуваного процесу: чим 
вищим є його значення, тим вищою є ефектив-
ність управління кредитним портфелем банку.

потребує вдосконалення політики управління 
кредитними ризиками. Велика кількість про-
строчених кредитів, що обліковуються в катего-
рії «Кредити, що управляються як окремий порт-
фель», призводить до: втрати довіри до банку з 
боку вкладників і акціонерів; зниження спожив-
чих настроїв клієнтів у кредитуванні; виникнен-
ня проблем з платоспроможністю та ліквідністю; 
погіршення репутації банку. Крім того, банк несе 
додаткові витрати, пов’язані з вимогами щодо 
повернення кредиту, частина активів банку пе-
ребуває у формі непродуктивних. 

Тому для моніторингу ефективності управ-
ління кредитним портфелем рекомендовано 
встановити внутрішнє граничне значення кое-

Таблиця 3

Розрахунок коефіцієнта ефективності управління кредитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк»  
за 2016–2019 рр.

Показник
Дата

31.12.2016 21.12.2017 31.12.2018 30.09.2019

Дохідність кредитного портфеля (ДКП), % 13,76 10,32 10,54 8,53

Облікова ставка НБУ, % 14 14,5 18 16,5

Ризик кредитного портфеля (РКП), % 80,88 83,84 82,88 80,20

Коефіцієнт ефективності управління кредитним 
портфелем (ЕУКП) –0,003 –0,050 –0,090 –0,099

Джерело: розраховано за даними [3; 13].

Отже, за даними табл. 3, коефіцієнт ефек-
тивності управління кредитним портфе-
лем банку у 2016–2019 рр. знаходився в 

межах від –0,099 до –0,003. За аналізований пе-
ріод спостерігалася стійка тенденція до знижен-
ня коефіцієнта ефективності, що спричинено, 
передусім, недостатньою дохідністю кредитного 
портфеля банку. Крім того, на показник коефі-
цієнта ЕУКП значно вплинув високий показник 
ризику кредитного портфеля через значні відра-
хування до резервів банку. Від’ємне значення по-
казника можна пояснити зростанням облікової 
ставки НБУ, яка, своєю чергою, призводить до 
зростання вартості кредитних ресурсів [7, с. 24]. 
Значне збільшення резервів для відшкодування 
можливих втрат за кредитними операціями зу-
мовлює погіршення якості кредитного портфе-
ля, що супроводжується зростанням проблемної 
заборгованості за кредитами.

Таким чином, значення коефіцієнта ефек-
тивності управління кредитним портфелем го-
ворить про низьку ефективність управління кре-
дитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк». Банк 

фіцієнта ефективності управління кредитним 
портфелем, нижче за яке видача кредиту визна-
ватиметься недоцільною, що дозволить фор-
мувати оптимальний з погляду співвідношення 
доходу та ризику кредитний портфель. Це умож-
ливить активізацію ролі кредитного портфеля в 
системі фінансового менеджменту банку та бан-
ківської системи загалом.

ВИСНОВКИ 
Аналіз стану кредитного портфеля АТ КБ 

«ПриватБанк» підтверджує його низьку якість: 
більшу частину кредитного портфеля складають 
непрацюючі проблемні кредити, які були видані 
до його націоналізації, частка їх дотепер залиша-
ється досить високою, що негативно впливає на 
кредитний портфель. Розрахований коефіцієнт 
ефективності управління кредитним портфелем 
засвідчує пряму залежність між рівнем проблем-
них кредитів у банку та ефективністю управлін-
ня ними, що й засвідчили розрахунки показника. 
Це зумовлює розробку нових напрямків кредит-
ної політики, що буде спрямована на зменшення 
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ризику кредитного портфеля та збільшення його 
дохідності. 

Керівництву банку необхідно вжити відпо-
відні заходи в зміні структури кредитного 
портфеля з метою забезпечення погашен-

ня позик і підвищення ефективності кредитних 
операцій банку. Дієвим засобом підвищення 
ефективності кредитних операцій є впроваджен-
ня організаційної структури кредитного проце-
су, що заснована на розмежуванні функцій між 
працівниками банків, супроводженні кредитних 
проектів та їх обліку між окремими структурни-
ми підрозділами. Це суттєво вдосконалить сис-
тему внутрішнього контролю за всіма притаман-
ними кредитним операціям ризиками, що, сво-
єю чергою, дасть можливість знизити їх рівень. 
Крім того, для подальшого виявлення нових 
резервів збільшення кредитування або потен-
ційних проблем, які можуть призвести до нега-
тивних наслідків, банку необхідна якісна оцінка 
своєї ринкової позиції. Тому вдосконалення та 
підвищення якості оцінки кредитної діяльності 
банку вбачається одним із основних чинників 
диверсифікації банківської діяльності та підви-
щення якості кредитних операцій. Наслідком 
цього неминуче стане покращення структури 
кредитного портфеля та зменшення обсягу про-
блемної заборгованості.                 
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Гнатів В. А., Замасло О. Т. Аналіз ефективності місцевого оподаткування в Україні

Одним із ключових факторів, від якого залежить ефективне функціонування всієї національної економіки, є організація державної 
системи оподаткування. У сучасних умовах достатній обсяг доходів місцевих бюджетів потрібен для задоволення суспільних по-
треб населення, вирішення проблем локального характеру на адміністративно-територіальному рівні. Для успішного соціального 
та економічного розвитку територій необхідна наявність обґрунтованої суми коштів у бюджеті, а також план ефективного 
використання цих коштів. У результаті дослідження виділено сутність місцевих податків та їхню ефективність. Зазначено, що 
Податковий кодекс є передумовою виконання завдань податкової реформи та кроком на шляху до створення більш досконалої сис-
теми оподаткування. Проаналізовано сучасний стан дохідної бази бюджетів в України, динаміку надходжень податків і зборів у до-
ходах бюджету впродовж 2014–2019 рр.; визначено роль місцевих податків у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Уза-
гальнено результати процесу фінансової децентралізації в Україні, зокрема збільшення повноважень, які можуть передаватися на 
місцевий рівень з метою підвищення самостійності місцевих бюджетів та вдосконалення міжбюджетних відносин. Досліджено 
механізм бюджетного вирівнювання, який замінив формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. Обґрунтовано необхід-
ність подальшого реформування місцевого оподаткування із урахуванням конкурентних переваг та інтересів кожного окремого 
регіону, оптимізації, розширення бази місцевого оподаткування та права органів місцевої влади щодо встановлення та стягнення 
місцевих податків та зборів з метою уникнення проблем формування дохідної бази місцевих бюджетів України. 
Ключові слова: місцеві податки та збори, децентралізація, доходи місцевих бюджетів, місцеве оподаткування, індекс території.
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