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концеПціЯ модерніЗаціЇ та вдосконаленнЯ кредитноЇ Політики 
сучасноГо Банку Під час нестаБільно криЗовиХ умов
THE CONCEPT OF MODERNIZATION AND IMPROVEMENT  
OF THE EFFICIENCY OF A MODERN BANK’S CREDIT POLICY  
DURING UNSTABLE CRISIS CONDITIONS

У роботі узагальнено сутність поняття 
«кредитна політика», розглянуті особли-
вості кредитної політики та стратегія 
банку щодо встановлення політики креди-
тування. Визначені основні цілі, які передба-
чені оптимально організованою кредитною 
політикою. Розглянуті підходи щодо визна-
чення ефективності кредитного портфеля 
банку. Встановлені негативні чинники, що 
здійснюють вплив на кредитну політику. 
Рекомендовані заходи відносно оптимізації 
кредитної політики сучасного банку під час 
нестабільно кризових умов.
ключові слова: кредитна політика, особли-
вості кредитної політики, кредитний порт-
фель, етапи управління кредитним портфе-
лем, стратегія кредитної політики.

В работе обобщены сущность понятия 
«кредитная политика», рассмотрены осо-
бенности кредитной политики и страте-
гия банка относительно выбора политики 
кредитования. Определены основные цели, 
которые предусмотрены оптимально орга-
низованной кредитной политикой. Рассмо-
трены подходы относительно определения 
эффективности кредитного портфеля 

банка. Определены негативные факторы, 
что влияют на кредитную политику. Реко-
мендованные мероприятия относительно 
оптимизации кредитной политики совре-
менного банка во время нестабильно кри-
зисных условий.
ключевые слова: кредитная политика, 
особенности кредитной политики, кредит-
ный портфель, этапы управления кредит-
ным портфелем, стратегия кредитной 
политики.

In this work, the essence of the concept of 
“credit policy” is generalized; features of credit 
policy and the bank’s strategy for establish-
ing a lending policy are considered. The main 
goals set out in the optimally organized credit 
policy are defined. Considered approaches to 
determining the efficiency of the bank’s loan 
portfolio. The negative factors influencing the 
credit policy are established. Recommended 
measures regarding the optimization of the 
modern bank’s credit policy during unstable 
crisis conditions.
Key words: credit policy, features of credit policy, 
loan portfolio, stages of credit portfolio manage-
ment, strategy of credit policy.

Постановка проблеми. Трансформаційне 
перетворення економіки нашої країни потребує 
фундаментальних змін у створенні та розвитку 
кредитного ринку. Фінансово-економічна криза, 
передумовою якої стала політична нестабіль-
ність у нашій країні, здійснила негативний вплив 
на роботу кредитних інститутів. Проблеми банків-
ського сектору не лише гальмують розвиток під-
приємництва та сприяють занепаду виробництва, 
а й призводять до економічного спаду у всіх сферах 
економіки [6]. Ефективність фінансової установи 
має пряму залежність від правильно організова-
ного кредитного процесу. Одним з найпріоритет-
ніших завдань, яке стоїть перед менеджментом 
сучасних банків України є налагодження ефектив-
ної кредитної політики з метою досягнення еконо-
мічного зростання фінансової установи, розши-
рення клієнтської бази та доотримання прибутку 
підтверджує актуальність даного дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Над проблемами кредитної політики працює 
багато дослідників як вітчизняних, так і зарубіж-
них. Серед українських науковців варто відзначити 
роботи О. Гудзь, О. Дзюблюка, І. Карбівничого, 
М. Савлука тощо. Із зарубіжних науковців дослі-
дженням даного питання займаються Г. Панова, 
Л. Батракова, О. Лаврушин та деякі інші. Недо-
статня увага приділена адаптації кредитної полі-
тики банку до кризових умов сучасної економіки. 

Тому, не зважаючи на значущість наукових роз-
робок з даної теми слід відзначити наявність зна-
чної кількості питань з цієї теми.

Постановка завдання. Метою роботи 
є вивчення питань кредитної політики банку 
та можливі способи її вдосконалення в сучасних 
економічних умовах.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Подолання затяжної фінансово-економічної кризи 
не можливе без введення фінансових інвестицій 
в усі сфери економіки. І банківському кредиту тут 
належить величезна роль, так як банком безпо-
середньо виконується роль фінансового посеред-
ника в сучасному економічному просторі. Адже 
саме ефективне кредитування сприяє тому, що 
засновуються нові компанії, організації, запуска-
ються нові проекти, створюються робочі місця 
тощо. Сучасним банківським інститутам під час 
антикризового врегулювання зараз надзвичайно 
важливо запропонувати ефективні методи удо-
сконалення та оптимізації власної кредитної 
політики, що підтверджує актуальність прове-
дення дослідження в даному напрямі. У сучасній 
економічній думці на сьогоднішній день відсутнє 
чітке трактування поняття «кредитна політика». 
У широкому розумінні даного поняття її визнача-
ють, як комплекс заходів та дій, які здійснюються 
банками у сфері кредитування з метою вирішення 
стратегічних завдань на основі мікро- та макроеко-
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номічних чинників. У вузькому розумінні кредитну 
політику банку можна визначати, як документ, що 
має конфіденційний характер та містить пере-
лік правил з ведення кредитної справи банку, які 
виконуються протягом одного року, а потім пере-
глядаються кредитним комітетом [10]. На нашу 
думку, найвлучнішим трактуванням сутності кре-
дитної політики є стратегія та тактика банку щодо 
залучення коштів та спрямування їх на кредиту-
вання клієнтів банку. За своєю природою кредитна 
політика банку є специфічною, і тому має низку 
особливостей, які властиві лише для неї. Першою 
особливістю є те, що кожним банком індивіду-
ально здійснюється розробка кредитної політики, 
притаманної лише для нього. Другою особливістю 
є те, що розробка кредитної політики здійснюється 
на основі аналізу макроекономічних, мікроеконо-
мічних та регіональних факторів. Третьою особли-
вістю можна назвати те, що банк самостійно ство-
рює та надає ті кредитні продукти, які притаманні 
саме йому. На нашу думку, остання особливість 
є вельми актуальною на сьогоднішній день, так як 
сучасними комерційними банками може здійсню-
ватися розробка нових кредитних послуг, які мали 
б попит серед населення. Наприклад, Ощадбан-
ком розроблена програма кредитування насе-
лення для придбання енергозберігаючих мате-
ріалів та обладнання, де відбувається часткове 
відшкодування грошових коштів позичальнику. 
Також банківські установи почали розробляти 
пільгові умови для кредитування електромобілів, 
так як вони стають все більш актуальними та попу-
лярними на сьогодні.

З-поміж основних активних банківських опе-
рацій кредитні операції займають найважливішу 
нішу, не дивлячись на занепад економіки країни. 
Так станом на 01.01.2017 року, частка кредитних 
операцій з-поміж платоспроможних банків стано-
вить 44% від всіх активних операцій. Для порів-
няння, ситуація станом на 01.01.2007 року була 
такою, що частка кредитування становила 79% 
від активних операцій [9]. Тобто, тенденція скоро-
тилася майже вдвічі. Скорочення частки кредитів 
можна пояснити тим, що відбулося різке падіння 
доходів населення, яке призвело до зменшення 
вільних грошових засобів. Відповідно, зменшився 
об’єм грошової маси у банку як кредитора, через 
що погіршилася його кредитна здатність. Саме 
операції з кредитування мають прямий вплив на 
всі чинники стабільності банку такі, як: прибутко-
вість, капітал, ліквідність активів тощо.

Політика стратегічного управління банківською 
установою тягне за собою довгострокове бачення 
напрямів розвитку банку, впроваджує концепцію 
кредитної діяльності. Ті банки, які мають стратегіч-
ний підхід до управління, розробляють свою власну 
політику кредитування та на її основі будують стра-
тегію й процедуру кредитної роботи. Кредитна полі-

тика забезпечує регламент, якого мають дотриму-
ватися всі співробітники банку, які беруть участь 
у кредитному процесі. До нього можна віднести: 
загальні положення про кредитування банку; поря-
док прийняття рішень кредитним комітетом; поря-
док роботи банківської установи з позичальником; 
порядок оформлення кредитного договору; проце-
дуру забезпечення повернення виданих кредитів; 
порядок нарахування відсотків; порядок надання 
кредиту; порядок погашення кредиту. Кредитна 
політика банку розробляється на основі кредитних 
операцій з клієнтами, встановлюється та зобра-
жується в меморандумі про кредитну політику, а 
відповідальними співробітниками втілюється на 
практиці. Банкам для покращення політики креди-
тування потрібно створювати особисту організацію 
кредитного процесу. Велика увага має приділятися 
пошуку оптимальних методик, які дадуть змогу здій-
снити правильно розрахунок кредитоспроможності 
клієнтів-позичальників та загальних правил креди-
тування. Комерційні банки самостійно визначають 
порядок залучення і використання коштів, прове-
дення кредитних операцій, встановлення рівня від-
соткових ставок і комісійних винагород [7, с. 415]. 
Особливо важливою є розробка кредитної політики 
під час адаптування банківських установ до склад-
них та змінних умов ринкового трансформування 
економіки та особливостей поведінки економічної 
і фінансової криз, які панують в світі. Вибір страте-
гії щодо встановлення кредитної політики поєднує 
в собі цілі банку на ринку кредитних ресурсів, його 
принципи та пріоритети. У першу чергу вона визна-
чається вибором свого клієнта, законами та нор-
мами, які здійснюють регламентування практич-
ної діяльності співробітників банку, адекватністю 
менеджменту банківського інституту та рівнем ква-
ліфікації відповідальних співробітників банку, які 
займаються питаннями кредитування. У сучасній 
банківській системі варто виділити основні цілі, які 
має перед собою кредитна політика:

– забезпечення за мінімального рівня ризику 
максимальної дохідності банку;

– дотримання оптимальної пропорції між депо-
зитами, кредитами, власним капіталом та іншими 
зобов’язаннями банку;

– забезпечення правильного розподілу та вико-
ристання банківських кредитних ресурсів;

– дотримання точки комфорту між збільшенням 
об’єму кредитного портфеля та темпом покра-
щення його якості;

– надання високоякісних послуг кредитування 
з метою розширення клієнтури банку;

– дотримання високого рівня довіри клієнтів-
фізичних осіб та клієнтів-юридичних осіб через 
виконання домовленостей та зобов’язань перед 
клієнтами.

– максимальне задоволення потреби клієнтів 
у позикових засобах [3].
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Саме вдала організація банківського кредиту-
вання, розробка простої, гнучкої та конкурентної 
кредитної політики виступає запорукою ефектив-
ного фінансового процесу та стійкістю будь-якого 
банку. Адже кредитні операції є не лише най-
прибутковішими, а й високоризикованими. Тому 
одним із найважливіших завдань управління кре-
дитною діяльністю є формування та аналіз кре-
дитного портфеля комерційного банку [8]. Кре-
дитний портфель – це сукупність всіх кредитів, які 
були надані банком з метою отримання прибутку 
та забезпечення рівня платоспроможності банку. 
Управління кредитним портфелем банківської 
установи – важливе завдання, яке стоїть перед 
менеджментом банку. Цей процес розглядається, 
як скоординована сукупність дій у сфері розробки 
та реалізації кредитної політики, організації кре-
дитного процесу шляхом безпосереднього впливу 
на кредитний портфель для досягнення стратегіч-
них цілей діяльності банку [8]. Ефективно здійсню-
вана кредитна політика встановлює параметри 
для кредитного портфеля банку, вирішуючи таким 
чином такі завдання:

– визначення складу кредитного портфеля;
– дотримання допустимого рівня сконцентрова-

ності кредитного фінансування за окремими галу-
зями економіки та позичальниками.

Для прикладу було проведено аналіз структури 
кредитного портфеля на основі показників фінан-
сової звітності ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Таблиця 1
аналіз структури кредитного портфелю  

Пат «Банк кредит дніПро»
кредити та заборгованість 

клієнтів
2016 р., 
тис. грн

2015 р., 
тис. грн

Кредити юридичним особам 5 588 301 6 012 793
Кредити фізичним особам: 557 343 448 928

іпотека 68 464 60 107
автокредити 72 310 63 037

кредитні картки 149 921 77 951
інші 266 648 247 833

Усього кредити клієнтам 6 145 644 6 461 721

З проведеного дослідження чітко видно, що 
в 2016 році значно зменшилася частка кредитів 
для юридичних осіб у зв’язку зі складною еконо-
мічною ситуацією на ринку банківських послуг, 
натомість збільшився об’єм кредитів, наданих 
фізичним особам, особливо зросла заборгова-
ність за кредитними картками.

Зазвичай, виділяють два підходи визначення 
ефективності кредитного портфеля банків:

– визначення ефективності шляхом співвідно-
шення таких параметрів, як рівень резервів під 
нестандартну заборгованість, обсяг кредитування, 
середня процентна ставка за наданими кредитами 
та ставка без ризику [5; с. 180-182];

– орієнтація або на отриманий прибуток (абсо-
лютний показник), або на відношення прибутку до 
певної величини (відносний показник). Важливість 
дослідження цього показника доведена зарубіж-
ною теорією та практикою [2; с. 43].

Пріоритетною метою управління кредитним 
портфелем сучасного банку є дотримання опти-
мального балансу між отриманням прибутку 
та ризиками, які супроводжують кредитні опера-
ції. Тобто управління кредитним портфелем банку 
зводиться до мінімізації ризику та максимізації 
прибутку банку залежно від типу кредитної полі-
тики [4]. Управління кредитним портфелем можна 
здійснювати за наступними етапами:

– аналіз ринку банківського та небанківського 
кредитування;

– розробка кредитної політики банку та вибір 
методів ціноутворення на кредитні продукти;

– формування кредитного портфеля банку;
– оцінка ризиків кредитного портфеля;
– оцінка ефективності кредитного портфеля 

банку [4].
Для того, щоб була змога здійснювати утри-

мання кредитного портфеля на високому рівні, 
сучасним банківським структурам варто дотриму-
ватися певних методів управління, які стоять на 
рівні банку, на рівні кредитного портфеля та на рівні 
окремої кредитної операції. До методів управління 
на рівні банку можна віднести ефективну кредитну 
політику, здійснення вдалого ціноутворення на 
кредитні послуги, показники економічної ефектив-
ності. На рівні кредитного портфеля застосовують 
методи регулярного моніторингу кредитного порт-
феля, страхування кредитів, створення певних 
лімітів на кредити тощо. На рівні окремої кредит-
ної операції застосовуються такі методи, як аналіз 
кредитної спроможності позичальника, забезпе-
чення кредиту, аналіз застави тощо.

На кредитну політику, яка проводиться сучас-
ними банківськими установами негативний вплив 
мають наступні чинники:

– недосконалість методів роботи над кредит-
ними ризиками та їх високий рівень;

– недостатній рівень фінансової грамотності 
населення;

– різкий відтік депозитних ресурсів, що спричи-
нює нестійкість ресурсної бази;

– нерівномірність регіонального розвитку бан-
ківської системи;

– жорстка міжбанківська конкуренція.
Варто відзначити також, що на кредитну 

політику банку має вплив і податкова система 
країни. Адже не один раз піднімалося питання 
відносно оподаткування депозитних ресурсів, 
а це може призвести до суттєвого скорочення 
депозитних надходжень, що своєю чергою не 
дасть змоги банкам здійснювати ефективне 
надання кредитів.
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Зважаючи на наведені факти, сучасним комер-
ційним банкам на практиці варто запровадити 
наступні заходи з оптимізації кредитної політики:

– перехід від агресивної кредитної політики;
– встановлення реальної ціни на кредити для 

всіх типів позичальників;
– вчасна реакція банку на зміну цінової чутли-

вості споживчого сегмента;
– досягнення високоякісного банківського 

обслуговування та підбір висококваліфікованих 
спеціалістів з кредитної справи;

– застосування «пакетних» кредитних послуг;
– очищення кредитного портфеля від «токсич-

них» кредитів та модернізація підходів роботи 
з «проблемними» кредитами;

– поліпшення контролю над кредитними 
ризиками, впровадження системи управління 
над ними;

– дотримання оптимального балансу між роз-
міром кредиту та розміром застави;

– стимулювання дострокового погашення кре-
дитів позичальниками;

– запровадження кредитування на довгостро-
ковій основі;

– удосконалення споживчого кредитування;
– вдосконалення депозитної політики банку;
– запровадження новаторських кредитів 

та спрощення процесу кредитування агробізнесу, 
іпотеки для молодих сімей, на розвиток стартапу.

висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вищевикладений матеріал, зрозуміло, 
що в умовах сучасних економічних відносин бан-
ківському кредиту належить надзвичайно важлива 
роль, так як він здійснює забезпечення грошовими 
ресурсами сфери господарювання та поточні 
потреби населення. Негативні явища у банків-
ському секторі, які спричинені світовою фінан-
сово-економічною кризою, спонукають керівни-
цтво банківських інститутів запроваджувати нові 
оптимальні рішення для підтримки своєї стабіль-
ності. Одну з найзначніших ніш тут займає опти-
мізація кредитної політики банку та управління 
кредитною діяльністю, які є невід’ємною ланкою 
загальної стратегії банку.

Вдосконалення кредитної політики банків 
у сучасних умовах має передбачати наступне: 
поліпшення структури активів банків, удоскона-
лення банківського кредитування з аграрним сек-
тором економіки; розвиток інвестиційних кредитів, 
іпотечного кредитування, кредитування малого 
та середнього бізнесу, допомога з фінансуванням 
для стартапів, забезпечення інтересів вкладни-
ків банку; покращення іміджу банку; посилення 
нагляду та мотивації співробітників банку; ство-
рення пакету регламентів, нормативів та стандар-
тів для поліпшення діяльності у сфері кредитування 
(ефективна система перевірки кредитоспромож-
ності позичальника. З метою залучення нових 

клієнтів в період економічної незахищеності насе-
лення банкам варто було б переглянути і розмір 
комісійних винагород за надання та користування 
кредитами. Це суттєво збільшило б споживче кре-
дитування, яке, як відомо, є найдохіднішим видом 
кредитування в усьому світі. Так як на банківському 
ринку завжди відбувається посилена конкуренція, 
банкам варто впроваджувати нові та перспективні 
напрями кредитування, що дасть змогу отримати 
додатковий прибуток та розширити наявну клієнт-
ську базу.
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PAT “Bank Credit Dnipro”

THE CONCEPT OF MODERNIZATION AND IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY  
OF A MODERN BANK’S CREDIT POLICY DURING UNSTABLE CRISIS CONDITIONS

In this work, the essence of the concept of “credit policy” is generalized; features of credit policy and the 
bank’s strategy for establishing a lending policy are considered. The main goals set out in the optimally orga-
nized credit policy are defined. Considered approaches to determining the efficiency of the bank’s loan portfo-
lio. The negative factors influencing the credit policy are established. Recommended measures regarding the 
optimization of the modern bank’s credit policy during unstable crisis conditions.

The effectiveness of a financial institution is directly dependent on a properly organized credit process. One 
of the priority tasks facing the management of modern Ukrainian banks is the establishment of an effective 
credit policy in order to achieve the economic growth of the financial institution, expansion of the client base 
and profitability. Negative phenomena in the banking sector, caused by the global financial and economic cri-
sis, encourage the leadership of banking institutions to introduce new optimal solutions to maintain their stabil-
ity. One of the most significant niches here is the optimization of the bank’s credit policy and management of 
credit activities, which are an integral part of the bank’s overall strategy. Modern banks have been offered a 
number of optimization solutions for a powerful improvement of their own credit policy.


