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У статті розглянуто сутність поняття «кредитний портфель банку» та «управління 

кредитним портфелем банку». Висвітлено мету та цілі формування кредитного 

портфеля, його види та основні завдання, визначено основні етапи управління щодо 

оптимізації структури кредитного портфеля. 
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В статье рассмотрена сущность понятия «кредитный портфель банка» и «управление 

кредитным портфелем банка». Освещены цели формирования кредитного портфеля, 

его виды и основные задания, определены основные этапы управления оптимизацией 

структуры кредитного портфеля. 
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The article considers the essence of the concept of "bank loan portfolio" and "bank loan 

portfolio management". The purpose and objectives of the loan portfolio formation, its types, 

and main tasks are highlighted, the main stages of management to optimize the portfolio 

structure are identified. 

Keywords: bank, credit, loan portfolio, loan portfolio management. 

 

Сучасна банківська система України вирізняється зростанням обсягів простроченої 

заборгованості в портфелі банків. Як наслідок, знижується якість кредитних портфелів 

банків – збільшуються витрати банків через необхідність формування резервів на можливі 

втрати. Виникають ризики зниження прибутковості діяльності банку, достатності капіталу та 

зменшення перспектив розвитку подальшої кредитної діяльності. Саме тому є необхідність 

визначення особливостей управління кредитним портфелем банку та пошуку шляхів 

оптимізації цього процесу. 

Свої наукові праці з питання кредитного портфелю банку та управління ним 

присвячували такі науковці, як І. А. Аванесова, С. В. Міщенко, О. І. Лаврушин, 

A. A. Киpичeнкo, Л. Бондаренко та багато інших вчених економістів. Так, науковці 

А. С. Кокін, О. І. Лаврушин, Г. С. Панова, А. І. Пашков, Г. С. Челноков, К. Г. Шумкова 

характеризують кредитний портфель як сукупність виданих позичок, тим самим враховуючи  

лише здійснення кредитної операції [1]. Водночас Ю. В. Бугель, Е. Дж. Долан, Дж. Ф. Сінкі 

визначають кредитний портфель як складний управлінський процес, який визначає плановані 

дії – вибір напрямків вкладень [2]. 

Кошель Г. М., Вядрова І. М. розглядають значення кредитного портфелю не тільки на 

рівні банківської установи, а й на загальнодержавному рівні, тобто визначає значення 

проведення кредитних операцій на макрорівні [3]. Доповнюючи даний підхід, Бондаренко Л. 

у своїх дослідженнях визначає кредитний портфель як економічно обґрунтовану сукупність 
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кредитних операцій і відповідних зобов’язань, яка є наслідком цілеспрямованих 

управлінських рішень, прийнятих відповідно до вимог кредитної політики банку та органів 

банківського нагляду [4]. 

За трактуванням Національного банку України, кредитний портфель – це сукупність 

усіх банківських позик, що структуровані за певними параметрами відповідно до завдань 

визначеної банком кредитної політики. Аналізуючи різноманіття вищезазначених підходів,  

можна визначити поняття «кредитний портфель» як фінансовий інструмент управління 

операціями банку з метою підвищення ефективності діяльності, яка здійснюється шляхом 

надання позик. 

В сучасних нестабільних умовах економіки держави та світу в цілому, кредитування 

як один з найважливіших аспектів банківської діяльності повинен постійно перебувати під 

контролем. Паралельно з цим, аналіз кредитного портфелю є основою управління якістю 

активів, адже кредити займають найбільшу частку в їхній структурі, та якістю кредитної 

діяльності, що активно впливає на фінансовий стан в державі. 

У структурі активних операцій кредитні операції займають перше місце. Це робить їх 

найбільш пріоритетним напрямком діяльності вітчизняних банків і визначає вагомість 

кредитування на фінансові результати діяльність банку. 

Формування кредитного портфеля банку має на меті очікування певного доходу в 

довгостроковій перспективі; мінімізацію рівнів ризиків кредитного портфеля; дотримання 

необхідної ліквідності кредитного портфеля та високий рівень доходу в поточному періоді 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основні  завдання формування кредитного портфеля банку [5] 

На сьогодні можна виділити три основні види кредитного портфеля:  

- ризик-нейтральний: характеризується низькими показниками ризиків та доходності; 

- оптимальний: відповідає обраній банком кредитній політиці та напрямкам розвитку;  

- збалансований: має збалансоване відношення «ризик-прибутковість» [4].  

На обсяг та структуру кредитного портфеля банку впливають: офіційна кредитна 

політика банку; розмір капіталу банку; досвід менеджерів та їх кваліфікація;  регулювання 

діяльності банку.  

Сьогодні надзвичайно актуальною для банків України є проблема непрацюючих 

кредитів (NPL) у банках. За даними НБУ проаналізуємо рейтинг банків з найбільшим 

розподілом кредитів у кредитних портфелях. Портфель чистих кредитів бізнесу (тобто 

портфель без урахування резервів) скоротився за квартал на 6,3% у гривні та на 3,6% у 

іноземній валюті у доларовому еквіваленті. Портфель чистих кредитів населенню зменшився 

на 5% за квартал (- 4,4% за квітень) вперше з початку 2017 року. Ключовим чинником такого 

скорочення було формування банками резервів за одночасного скорочення попиту на 

кредити внаслідок погіршення споживчих настроїв [6]. 
Загальний обсяг NPL у банківській системі становив 581 млрд грн (частка у портфелі – 

51%). Із вказаної суми на держбанки припадало 415 млрд грн, тобто 71% від загального 
обсягу NPL (рис. 2). За даними НБУ, на середину 2018 року, обсяг непрацюючих 

Основні  завдання формування кредитного портфеля банку 

Отримання високого доходу в довгостроковій перспективі 

 

Мінімізація ризиків 

кредитного портфеля 

Дотримання необхідної 

ліквідності 

Отримання високого доходу в 

поточному періоді 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

47 
 

 

(дефолтних) позик у кредитному портфелі юридичних осіб становив: у ПриватБанку 
215 млрд грн (95%), в Ощадбанку – 86 млрд грн (65%), в Укрексімбанку – 70 млрд грн (53%), 
в Укргазбанку – лише 6 млрд грн (14%). На середину 2019 року обсяг непрацюючих 
(дефолтних) позик у кредитному портфелі Укрексімбанку складав 2 млрд грн (89%), 
Укргазбанку – 4 млрд грн (56%), Ощадбанку – 5 млрд грн (45%), ПриватБанку – 27 млрд грн 
(38%) [6].  

 
Рис. 2. Рейтинг десяти банків України за чистими активами у 2020 році [6] 

На рис. 3 графічно продемонструємо тенденцію взаємозв’язку між величиною наявних 

проблемних кредитів та розміром чистих активів банків. 

  
 

 

Рис. 3. Аналіз залежності проблемних кредитів та розміру чистих активів банків у 2020 році 
Побудовано на основі власних розрахунків за даними НБУ [6] 

  
Як видно з рисунка 3, банки із меншим розміром чистих активів мають більшу питому 

вагу проблемних кредитів у портфелі. Виключенням є державні банки: ПриватБанк та 
Ощадбанк, які при значних розмірах чистих активів мають рекордне значення проблемних 
кредитів у портфелі. 
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Можемо зробити висновок, що основним ризиком ліквідності українських банків є 
недоотриманий дохід від кредитного портфеля. Поки проблемні кредити знаходяться на 
балансах банків, банки повинні тримати величезні резерви для їх покриття. Це не дозволяє їм 
вести повноцінну діяльність і направляти кошти на кредитування. 

Саме тому, управління кредитним портфелем для банківський структур є особливо 
актуальним. Адже метою такого управління є забезпечення максимальної дохідності банку за 
певних ризиків. Від структури й обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за 
кредитами залежить рівень дохідності кредитного портфеля. Специфіка сектору ринку, який 
обслуговується конкретним банком, має істотний плив на формування структури кредитного 
портфеля банку. Так, наприклад, у структурі кредитного портфеля ощадних банків 
переважають споживчі кредити та позики фізичним особам, а іпотечні банки зазвичай 
застосовують довгострокове кредитування [7]. 

При управлінні банком кредитний портфель необхідно розглядати у взаємозв’язку з 
усіма аспектами діяльності банку. Управління кредитним портфелем будь-якого банку 
повинно керуватись на досягнення максимального ефективного відношення «ризик-
прибутковість». 

Одним з основних напрямів підвищення ефективності кредитного портфеля банку є 
результативне управління ним, яке передбачає збалансування та мінімізацію ризику усього 
портфеля та контроль структури кредитного ризику, що притаманний тим чи іншим ринкам, 
клієнтам, позичковим інструментам, кредитам та умовам діяльності [8]. 

Як показав проведений аналіз, найбільшу питому вагу проблемних кредитів мають 
державні банки. Саме тому, на нашу думку, доцільно створити санаційну структуру, яка 
займатиметься скуповуванням і погашенням проблемних кредитів. Держкомпанія за 
допомогою міжнародних організацій повинна почати працювати з «токсичними» активами 
державних банків, які давно перевищують половину їхнього портфеля, а потім, коли отримає 
досвід, зможе купувати борги у приватних банків. Крім того, зменшенню частки проблемних 
кредитів сприятиме інститут колекторів, над регулюванням діяльності яких в даний час 
працює НБУ. Серед стратегічних завдань покращення стану кредитного портфеля 
комерційних банків України можна виділити: 

- підвищення рівня доходу в поточному періоді та мінімізація рівня ризиків;  
- здійснення моніторингу стану та структури кредитного портфеля за результатами 

аналізу динаміки здійснення кредитних операцій; 
- формування комплексу методів управління портфельним кредитним ризиком;  
- спонукання керівництва кредитного відділу до розвитку персоналу та покращення 

системи стимулювання. 
Аналізуючи проблеми банківського кредитування в Україні, можна сказати, що 

банківська система України потребує значного реформування та удосконалення кредитної 
політики. В цілому, ефективна кредитна політика, постійний моніторинг структури  
кредитного портфеля, дії керівництва з управління ризиками повинні призвести до зростання 
обсягів кредитування, вдосконалення системи управління якістю кредитного портфеля. 
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