
 

 



  



РЕФЕРАТ 

 

Свайкіна К.О. – Формування кредитного портфелю банку (на прикладі 

АТ «ОТР банк») – Квалiфiкацiйна робота на правах рукопису. 

Квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня 

бакалавра за спецiальнiстю 072 «Фiнанси, банкiвська справа та страхування» 

– НТУ «Днiпровська полiтехнiка», 2022. 

Мета дипломної роботи - дослідження змін у структурі кредитів на 

ринку банківських послуг та обґрунтування напрямів підвищення 

ефективності формування кредитного портфеля банку.  

У вступi викладено сучасний стан проблеми, обґрунтована 

актуальнiсть теми, конкретизовано задачi квалiфiкацiйної роботи, визначено 

об’єкт i предмет дослiдження. 

 В першому роздiлi розглянуто теоретико-методологічні засади 

формування кредитного портфелю комерційних банків. 

 В другому роздiлi здiйснено аналiз ефективності кредитної дiяльностi 

банку. 

В третьому роздiлi було  обгрунтовано зниження кредитної ставки, 

визначено точку беззитковості запропонованого заходу, розраховано його 

економiчну ефективнiсть та  вплив на результати роботи банку. 
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ABSTRACT 

 

Svaikina K.O.- Formation of the bank's credit portfolio (in terms of OTP 

Bank JSC). - Manuscript.  

 Qualifying work for obtaining an educational qualification bachelor's 

degree in the specialty Finance, Banking and Insurance" - Dnipro University of 

Technology, Dnipro, 2022.  

 The purpose of the thesis is to study changes in the structure of loans in the 

market of banking services and justify ways to improve the efficiency of the bank’s 

loan portfolio. 

The introduction describes the current state of the problem, substantiates the 

relevance of the topic, specifies the tasks of the qualification work, defines the 

object and subject of research. 

In the first section considers the theoretical  and methodological principles  

of forming the loan portfolio of commercial banks. 

The second section  analyzes the efficiency of the bank’s lending activities. 

In the third section, the reduction of the lending rate was substantiated, the 

break-even point of the proposed measure was determined, its economic efficiency 

and impact on the bank’s performance were calculated. 
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ВСТУП 

 

Основним джерелом доходів банків є отримання прибутку від 

здійснення кредитних операцій, тому ефективне формування кредитного 

портфеля банку є актуальною задачею сьогодення. Неефективне його 

формування приводить до підвищення ризиків здійснення кредитних 

операції, а це, у свою чергу веде до збитків та втрати вкладених ресурсів. 

Правильна організація банківського кредитування, розробка ефективної та 

гнучкої системи управління кредитними операціями, належне забезпечення 

його оперативною та вірогідною обліковою інформацією є основою 

фінансової стабільності й ринкової стійкості банків.  

Кредитні операції банків є найбільш дохідними, але разом з тим і 

найризикованішими.  

Формування кредитного портфеля виступає одним із ключових 

моментів у діяльності банку. Ключові завдання формування кредитного 

портфеля комерційного банку: 

- високий рівень доходу в поточному періоді; 

- високий темп зростання очікуваного доходу в майбутній 

перспективі; 

- мінімізація рівня ризику кредитного портфеля. 

Кредитний портфель служить головним джерелом доходів банку й 

одночасно – головним джерелом ризику під час розміщення активів. Від 

структури й якості кредитного портфеля значною мірою залежать стійкість 

банку, його репутація, фінансові результати. Оптимальний, якісний 

кредитний портфель впливає на ліквідність банку та його надійність. 

Дослідження проблематики формування кредитного портфеля 

відображено в наукових працях О.В.Васюренко [15; 16], О.Д. Вовчак [19,20],  

В.В. Зянько [23], Я.В.Литвиненко [27], Г.В. Михайляка [29], Л. О. Примостки 

[34], О.П.Рибалко  [38] та інших. 

Від самого початку війни Росії проти України українські банки 



намагаються по можливості працювати та надавати всі послуги своїм 

клієнтам. Кожен банк індивідуально приймає рішення про видачу кредитів 

або призупинення цього процесу в умовах війни. Проте, практично всі 

популярні банки наразі не надають споживчих кредитів.Також були 

запроваджені «кредитні канікули». Проте операціїї в рахунок кредитних 

коштів поступово повертаються та стають доступними.   

Метою дипломної роботи є дослідження змін у структурі кредитів на 

ринку банківських послуг та обґрунтування напрямів підвищення 

ефективності формування кредитного портфеля банку.  

Вiдповiдно до поставленої мети було вирiшено такi науковi завдання: 

- проведено дослiдження науково-методологiчних пiдходiв щодо 

формування кредитного портфелю комерцiйних банкiв; 

- проаналiзовано стан й тенденцiї розвитку кредитної політики  

комерцiйних банків України; 

 - оцiнено  ефективнiсть кредитної полiтики  та її вплив на фiнансовий 

стан банку; 

- вдосконалено кредитну полiтику банку на основi оптимiзацiї 

структури кредитного портфелю банку за рахунок зниження відсотеових 

ставое на кредити. 

Об'єктом дослiдження – процес формування кредитного портфелю  АТ  

«ОТР банк».  

Предметом дослiдження – теоретико-методичнi засади та практичнi 

аспекти  процесу формування кредитного портфелю  АТ  « ОТР банк».  

Теоретичну основу дослiдження склали працi вiтчизняних i зарубiжних 

учених i фахiвцiв в областi фiнансiв, банкiвської справи, грошового обiгу i 

кредиту. Дослiдження базується на законодавчих актах України, нормативних 

документах Нацiонального банку, рiзних мiнiстерств i вiдомств, законодавчих 

та нормативних актах Верховної Ради України, внутрiшньобанкiвських 

iнструкцiях та положеннях, фiнансовiй i статистичнiй звiтностi банку. 

Методи дослідження. Для вирішення задач, поставлених в даній 



дипломній роботі були використані статистичні методи, аналітичні методи, 

методи порівняльного аналізу. 

Практичне значення отриманих результатiв полягає в тому, що 

розробленi теоретичнi та методологiчнi положення можуть бути використані  

в процесі удосконалення кредитної полiтики банку. 

Апробація результатів дослідження. Результати  досліджень 

доповідалися та обговорювалися на студентській науково-технічній Інтернет 

конференції ―Тиждень студентської науки -2022‖ (Дніпро, 2022). 

Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається з вступу,  

трьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв. 

Загальний обсяг роботи -  95  сторiнок. Робота мiстить  2  рис.,   20  таблиць,  

42 найменування у списку використаних джерел та 2 додатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ                 

КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ  КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

 

1.1. Активні та пасивні операції комерційних банків 

 

Банківська система є одним із найважливіших елементів економіки 

країни, оскільки, мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх у 

функціонуючий капітал.  

Одним iз головних завдань банківської системи  є правильно 

розроблена кредитна полiтика, яка дає можливiсть отримати банкам основну 

частину доходу за рахунок  надання кредитiв. 

Банк - це фінансовий посередник, який виконує комплекс базових 

операцій грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх в кредит; 

здійснення розрахунково-касового обслуговування.  

 В Законі України «Про банки і банківську діяльність» [2] банк 

визначається як юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії 

НБУ здійснювати такі операції: залучення у вигляді вкладів грошових коштів 

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, 

на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських 

рахунків фізичних і юридичних осіб. Тобто, вони економічно самостійні і 

цілком незалежні від виконавчих і законодавчих органів державної влади у 

рішеннях, пов'язаних з їх оперативною діяльністю, а також вимог і вказівок, 

які не відповідають чинному законодавству. 

 Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур 

ринкової економіки. Банківська система України започаткована після 

прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України 

"Про банки і банківську діяльність". [2] Виходячи з цього банківська система 

дворівнева. На першому рівні знаходиться один банк (або декілька банків, 

об'єднаних спільними цілями, завданнями)-Національний Банк України. На 



другому рівні знаходяться комерційні банки, які безпосередньо забезпечують 

процес кредитно-розрахункового і фінансового обслуговування економіки. 

Усi комерцiйнi банки незалежно вiд форми власностi, величини 

капiталу та спецiалiзацiї виконують операцiї iз залучення тимчасово вiльних 

грошових коштiв у депозити (депозитнi операцiї); операцiї, пов'язанi iз 

розрахунково-касовим обслуговуванням клiєнтури (розрахунковi та касовi 

операцiї) й операцiї з кредитного обслуговування клiєнтiв (кредитнi 

операцiї). Звичайно, коло операцiй, що їх виконують банки, значно ширше, 

але саме цi операцiї є обов'язковими i належать до суто банкiвських операцiй. 

Згiдно зi ст. 47 Закону України ―Про банки i банкiвську дiяльнiсть‖ 

здiйснювати їх у сукупностi мають право тiльки юридичнi особи, якi мають 

банкiвську лiцензiю. Саме тому їх називають базовими операцiями 

комерцiйних банкiв. [2] 

 Банкiвськi операцiї вiдображаються окремими статтями в балансi 

комерцiйного банку. Залежно вiд того, в якiй частинi балансу вони 

облiковуються, їх подiляють на пасивнi й активнi. 

Пасивнi операцiї – це операцiї з мобiлiзацiї ресурсiв комерцiйного 

банку. За видом банкiвських ресурсiв розрiзняють пасивнi операцiї з 

формування власних, залучених (депозитних) та позичених (не депозитних) 

ресурсiв. [2] 

Закон України ―Про банки та банкiвську дiяльнiсть‖ дає наступне 

визначення активним операцiям, а саме: ―Активними операцiями‖ називають 

кредитнi та iншi вкладення банкiвських ресурсiв, що визначено чинним 

законодавством України з метою їх найефективнiшого використання‖. Але 

найбiльш повне визначення на наш погляд представлено у пiдручниках 

(посiбниках) з банкiвської справи [13,16]. 

Активнi операцiї – це операцiї з розмiщення мобiлiзованих 

комерцiйним банком ресурсiв у депозити, кредити, iнвестицiї, основнi засоби 

й товарно-матерiальнi цiнностi з метою одержання доходу та забезпечення 

своєї лiквiдностi.   



Розмiщуючи кошти в активи банки постiйно слiдкують за тим щоб 

частка коштiв залишилась у виглядi обов’язкових та вiльних резервiв, щоб 

тривалiсть вкладень в активи вiдповiдала тривалостi залучення коштiв в 

пасиви. Крiм того кредитнi операцiї банкiв (в активи) призводить до появи 

додаткових коштiв в пасивах. Все це вимагає вiд банкiв управлiння 

активними i пасивними операцiями в їх взаємозв’язку як єдиним комплексом 

банкiвської дiяльностi. [16,20].  

Отже, до активних операцiй банкiв належать: 

- операцiї з вкладення банкiвських ресурсiв у грошовi кошти в готiвковiй i 

безготiвковiй формах з метою пiдтримання лiквiдностi банку; 

- розрахунковi операцiї, пов'язанi з платежами клiєнтiв; 

- касовi операцiї з приймання i видавання готiвки; 

- кредитнi операцiї, пов'язанi з наданням кредитiв рiзних форм i видiв 

юридичним, фiзичним особам, банкам; 

- iнвестицiйнi операцiї з вкладення банкiвських ресурсiв у цiннi папери 

(акцiї, державнi та корпоративнi облiгацiї) на тривалий строк; 

- фондовi операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв; 

- валютнi операцiї з купiвлi-продажу iноземної валюти на внутрiшньому та 

мiжнародному валютних ринках; 

- депозитнi операцiї з розмiщення тимчасово вiльних ресурсiв банку в 

депозити в НБУ та в iнших комерцiйних банках; 

- операцiї з купiвлi-продажу банкiвських металiв на внутрiшньому 

мiжнародному валютних ринках; 

- операцiї з придбання основних засобiв, матерiальних та нематерiальних 

активiв. 

Загальну характеристику активних i пасивних операцiй комерцiйних 

банкiв наведено в таблицi 1.1. 

 

 

 



Таблиця 1.1 

Активнi i пасивнi операцiї комерцiйного банку 

Активнi операцiї 

 
Пасивнi операцiї 

Г
р
о
ш

о
в
i 

к
о
ш

ти
 

– акумулювання коштiв на 

кореспондентському рахунку в 

НБУ, 

– акумулювання коштiв у касi, 

– розмiщення коштiв на 

кореспондентських рахунках в 

iнших банках (рахунки НОСТРО), 

– розмiщення коштiв у депозити в 

iнших банках 

– формування статутного капiталу, 

– формування резервного фонду, 

– формування страхових фондiв, 

– формування фондiв економiчного 

стимулювання, 

– формування iнших фондiв 

спецiального призначення, 

– формування i розподiл прибутку 

В
л
ас

н
i 

р
ес

у
р
си

 

К
р
ед

и
тн

и
й

 п
о
р
тф

ел
ь
 

– надання кредитiв юридичним 

особам у нацiональнiй та iноземнiй 

валютi (у тому числi простроченi та 

пролонгованi), 

– надання кредитiв у нацiональнiй 

валютi фiзичним особам (у тому 

числi простроченi та пролонгованi), 

– надання мiжбанкiвських 

кредитiв у рацiональнiй та iноземнiй 

валютi (у тому числi простроченi та 

пролонгованi) 

– мобiлiзацiя коштiв вкладникiв 

(юридичних та фiзичних осiб) на 

рахунки до запитання (поточнi, 

бюджетнi), 

– мобiлiзацiя коштiв банкiв-

кореспондентiв на кореспондентськi 

рахунки, вiдкритi в даному банку 

(рахунки ЛОРО), 

– мобiлiзацiя коштiв вкладникiв 

(юридичних та фiзичних осiб) на 

строковi депозитнi рахунки, 

– мобiлiзацiя коштiв iнших банкiв на 

строковi депозитнi рахунки 

З
ал

у
ч

ен
i 

р
ес

у
р

си
 

Ц
iн

н
i 

п
ап

ер
и

 

н
а 

п
р
о
д

аж
 

Вкладення в державнi та 

корпоративнi цiннi папери на 

продаж 

– отримання кредитiв вiд iнших 

комерцiйних банкiв, 

– отримання кредитiв у НБУ, 

– емiсiя та розмiщення власних 

боргових цiнних паперiв банку 
П

о
зи

ч
ен

i 
р
ес

у
р
си

 

Iн
в
ес

ти
ц

iй
н

и
й

 п
о
р
тф

ел
ь
 

– вкладення в державнi та 

корпоративнi цiннi папери на 

iнвестицiї, 

– вкладення в статутнi фонди 

пiдприємств та органiзацiй 

М
ай

н
о
 т

а 

н
ем

ат
е-

р
iа

л
ь
н

i 

ак
ти

в
и

 Вкладення в основнi засоби, 

– вкладення в товарно-матерiальнi 

цiнностi вкладення в нематерiальнi 

активи 

  

 

Iз даних таблицi 1.1. видно, досить широке коло активних операцiй 

комерцiйних банкiв, що здiйснюються за допомогою активiв банку. 



Активнi операцiї комерцiйнi банки здiйснюють у межах наявних 

ресурсiв, тобто у межах залишку грошових коштiв на кореспондентському 

рахунку в НБУ (при проведеннi операцiй у безготiвковому порядку) та в касi 

(при проведеннi операцiй з готiвкою). 

Кредитнi операцiї здiйснюються у формi надання позичок пiд 

зобов’язання позичальникiв повернути кошти та сплатити проценти у 

встановленi строки. Це ключовий вид активних операцiй банкiв, вони 

забезпечують переважну частину доходiв у багатьох банкiв. [15,19,23] 

Позички банкiв – важливе джерело грошових коштiв для бiзнесового i 

споживчого секторiв економiки. 

Разом з тим кредитнi операцiї несуть в собi найбiльшу загрозу для 

банкiв – ризик неповернення позичок. Тому банки при наданнi кредитiв 

повиннi вживати заходiв щодо запобiгання кредитних ризикiв: ретельно 

перевiряти здатнiсть позичальника повернути позичку (його 

кредитоспроможнiсть), вимагати забезпечення позички чи гарантiї Iї 

повернення третьою особою (банком, страховою компанiєю), створювати 

резервнi фонди тощо. 

За користування наданими в позичку коштами банки стягують з 

позичальникiв плату у виглядi процентiв, який є важливим джерелом доходiв 

банкiв. 

Хоч банкiвськи кредити – важливий доходний актив, висока їх 

ризикованiсть примушує банки не вкладати всi свої кошти в позички, а 

знаходити їм бiльш надiйне застосування. Таким високо доходним та менш 

ризиковим об’єктом банкiвських вкладень є цiннi папери.[19] 

Як свiдчить свiтова банкiвська практика, вкладення коштiв у цiннi 

папери мають iстотнi переваги перед iншими активними операцiями, вони 

зокрема дають банкам можливiсть: 

- забеспечити пiдвищення доходностi, оскiльки деякi види цiнних 

паперiв мають значно вищий рiвень доходу нiж позички; 



- забеспечити пiдвищення лiквiдностi, оскiльки деякi цiннi папери 

мають високу лiквiднiсть i в банкiвському портфелi цiнних паперiв 

виконують роль вторинного резерву; 

- забеспечити диверсифiкацiю ризикiв, оскiльки банки можуть тримати 

в своїх портфелях багато видiв цiнних паперiв рiзних емiтентiв; 

- вивести частину своїх доходiв з пiд оподаткування, оскiльки для 

доходiв вiд деяких цiнних пеперiв в окремих країнах встановлене пiльгове 

оподаткування.[22] 

Крiм операцiй, традицiйних, базових для комерцiйних банкiв України 

операцiй, вони виконують новi, нетрадицiйнi для них операцiї та послуги, 

таки як: лiзинг, факторинг, операцiї з дорогоцiнними металами, гарантiйнi, 

посередницькi, консультацiйнi та iнформацiйнi послуги. 

Гарантiйнi послуги надаються у виглядi обiцянки банку своєму клiєнту 

здiйснити в майбутньому будь – якi дiї на його прохання. Такi обiцянки 

можуть бути спрямованi на виконання клiєнтом своїх зобов’язань по 

торгових угодах (виставити акредитив, акцептувати вексель тощо) i по 

фiнансових угодах (дати гарантiю по банкiвський позичцi, тощо). 

При здiйсненнi посередницьких послуг, як посередники банки можуть 

виступати в багатьох видах операцiй на грошовому ринку: в операцiях з 

цiнними паперами, у валютних операцiях, в кредитних операцiях, в 

розрахункових операцiях тощо. На вторинному ринку банки можуть 

виступати як звичайнi брокери по купiвлi – продажу цiнних паперiв. Звичайнi 

брокерськi послуги банки широко надають суб’єктам валютного ринку, 

купуючи та продаючи валюту за їх дорученням. Посередницькi послуги в 

кредитних операцiях банки можуть надавати у випадках, коли самостiйно не 

можуть надати клiєнту позичку i змушенi залучати до задоволення його 

прохання iншi банки. 

Надаючи трастовi (довiрчi) послуги банки, як довiренi особи своїх 

клiєнтiв можуть надавати широке коло послуг – по управлiнню майном, по 



зберiганню цiнностей, з продажу й купiвлi майна, цiнних паперiв тощо; по 

стягненню доходiв вiд цiнних паперiв та iнших цiнностей i майна. 

 

 1.2. Законодавча база здійснення банківських операцій 

 

Нормативно-правове поле регулювання банківської справи в Україні 

почало формуватися з часу проголошення незалежності України.  

Основою банківського законодавства є Конституція України [1]. Всі 

законодавчі та нормативно-правові акти повинні прийматися з врахуванням 

принципів та положень Основного Закону держави. Саме такі документи 

формують адекватну правову інфраструктуру у державі, в якій існує 

верховенство закону. 

Правова інфраструктура банківського регулювання в Україні має три 

рівні: 

1) Законодавство. За відсутності єдиного систематизованого нормативно-

правового акту, норми якого б урегульовували взаємовідносини, що 

виникають у сфері банківської діяльності, такого, як наприклад, Банківський 

кодекс, банківське законодавство, класифікують як загальне, такі спеціальне.     

До загального законодавства належать Закони України, які визначають 

основні принципи діяльності суб’єктів ринку, наприклад, Закон України 

«Про господарські товариства» [3], Закон України «Про інвестиційну 

діяльність»[4], тощо. 

Спеціальне законодавство спрямоване на врегулювання взаємовідносин 

між суб’єктами ринку банківських послуг. До нього належать Закон України 

«Про банки і банківську діяльність» [2], Закон України «Про Національний 

банк України»[5], Закон України «Про державне регулювання ринку 

фінансових послуг»[6], Закон України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні»[7], Закон України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» [8], Закон України «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні» [9], «Про цінні папери та фондовий ринок» [10], тощо. 



Серії регулятивних правил. Регулятивні (підзаконні нормативні) акти 

стосуються безпосередньо правил здійснення банківських операцій, які 

розробляють компетентні наглядові органи. Сюди можна віднести Постанови 

Кабінету Міністрів, Постанови Правління НБУ, Укази Президента [11,12]. 

Приклади охоплюють і правила регулювання достатності капіталу; порядок 

формування обов’язкових резервів; правила здійснення валютних операцій 

тощо. 

2) Роз’яснення та коментарі до нормативно-правових документів. Це 

інтерпретація нормативно-правових актів, що надає наглядовий орган для 

деталізації своїх дій щодо застосування законодавства або регулятивних 

правил. 

 

1.3. Кредитна полiтика банку: значення, завдання,принципи 

 

Значення кредитної полiтики у функцiонуваннi банку досить значне, 

вона формує умови, принцип, правила кредитування. Одним iз головних 

завдань кредитної полiтики є контроль та зниження кредитного ризику у 

процесi банкiвської дiяльностi.  

Таким чином, можна стверджувати, що не iснує єдиного визначення 

кредитної полiтики, кожен з них доповнює сутнiсть поняття.  

Також можна стверджувати, що немає i єдиної розробленої кредитної 

полiтики для усiх банкiв. Кожний банк створює та забезпечує особисту 

кредитну полiтику, враховуючи усю множину ризикiв. Кредитна полiтика дає 

змогу планувати, регулювати, контролювати, рацiонально органiзовувати 

взаємовiдносини мiж банком i його клiєнтами щодо зворотного руху 

грошових коштiв.  

Один iз найважливiших принципiв банкiвської дiяльностi полягає у 

тому, що при здiйсненнi його основної активної операцiї, банкiвського 

кредитування, наданий кредит має бути повернений у чiтко обумовленi в 

кредитному договорi строки. 



Метою кредитної полiтики банку є формування оцiненого та якiсного 

пiдходу щодо управлiння ризиком на рiвнi кредитного портфеля банку.  

У економiчнiй лiтературi принципи кредитної полiтики комерцiйного 

банку прийнято пiдроздiляти на загальнi i специфiчнi(рис. 1.1).  

Пiд загальними принципами кредитної полiтики розумiються 

принципи, якi покладенi в основу як державної кредитної полiтики, що 

проводиться центральним банком, так i кредитної полiтики, що проводиться 

в окремо взятому комерцiйному банку. 
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Рис 1.1. Принципи кредитної полiтики банку 

Найчастiше такi принципи проявляються в наступному:  

- наукова обґрунтованiсть виступає ключовим принципом формування 

кредитної полiтики. Тiльки обґрунтована полiтика, сформована з 

урахуванням об’єктивних i суб’єктивних чинникiв, дозволяє якнайповнiше 

задовольнити iнтереси суб’єктiв кредитних стосункiв (держави, регiону, 

банку i клiєнтiв);  



- оптимальнiсть кредитної полiтики полягає в поєднаннi її ефективностi 

з поставленими цiлями; 

- ефективнiсть, тобто результативнiсть її проведення;  

- нерозривний зв’язок елементiв кредитної полiтики.  

- комплекснiсть, тобто необхiднiсть злагодженої роботи усiх 

компонентiв кредитної полiтики, їх взаємообумовленiсть i взаємозалежнiсть. 

Цей принцип дозволяє визначити найкращу комбiнацiю цiлей, завдань, 

елементiв, що формують кредитну полiтику;  

- адекватнiсть, тобто здатнiсть кредитної полiтики бути гнучкою, 

адаптуватися до чинникiв зовнiшнього i внутрiшнього середовища, що 

дозволяє своєчасно реагувати на змiну рiвня ризикiв кредитування i 

зменшити кредитнi витрати або збiльшити прибуток, тим самим збiльшуючи 

рiвень рентабельностi кредитних операцiй.  

До специфiчних принципiв кредитної полiтики вiдносяться, наприклад, 

принцип безпеки операцiй щодо розмiщення ресурсiв, принцип 

збалансованостi структури активiв i пасивiв за термiнами i об’ємами та iн.  

Дотримання вказаних принципiв є запорукою проведення дiєвої та 

ефективної кредитної полiтики. Характерним є те, що їх дотримання повинно 

бути комплексним. Недотримання одного з принципiв, як правило, значно 

зменшує ефективнiсть вiд дотримання iнших. Тiльки за такої умови можливе 

отримання повноцiнного результату вiд реалiзацiї обраної кредитної 

полiтики. Вказаний взаємозв’язок i взаємообумовленiсть принципiв 

зумовлює необхiднiсть застосування їх в дiалектичнiй єдностi.  

Постановка цiлей i завдань певним чином прив’язнi до специфiки 

кожного банку, але у будь-якому випадку вони повиннi органiчно 

поєднуватися один з одним. Правильна постановка цiлей i завдань кредитної 

полiтики забезпечує формування послiдовностi дiй, реалiзацiя яких наближує 

досягнення головної мети кредитної полiтики.  



Основним елементом кредитної полiтики щодо стратегiї є правильна 

постановка її цiлей. Цiлi кредитної полiтики банку визначаються виходячи зi 

стратегiчних цiлей банку: 

- забезпечення максимального рiвня дохiдностi кредитного портфеля та 

акцiонерного капiталу комерцiйного банку за мiнiмального рiвня ризику; 

-пiдтримання оптимального спiввiдношення мiж кредитами, депозитами та 

iншими зобов’язаннями i власним капiталом банку; 

-забезпечення фiнансової стiйкостi комерцiйного банку у процесi здiйснення 

кредитної дiяльностi; 

-забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних ресурсiв; 

-досягнення оптимального балансу мiж зростанням обсягу «кредитного 

портфеля» i темпами полiпшення його якостi; 

-збереження високого рiвня довiри юридичних i фiзичних осiб до 

комерцiйного банку шляхом своєчасного i повного виконання своїх 

зобов’язань перед вкладниками та акцiонерами; 

-розширення клiєнтської бази шляхом надання кредитних послуг високої 

якостi. 

Кредитна полiтика являє собою систему заходiв, спрямованих на 

встановлення прiоритетiв розвитку кредитних вiдносин, рацiональну 

органiзацiю та управлiння процесом кредитування рiзних категорiй 

позичальникiв з метою забезпечення високої рентабельностi i мiнiмiзацiї 

кредитного ризику[15].  

Пiд час визначення стратегiчних цiлей банку з приводу обсягiв його 

кредитної дiяльностi, формування рiвня кредитної ставки, форм i видiв 

кредитування клiєнтiв мають бути прогнозованi й врахованi певнi змiни, якi 

очiкуються в даному перiодi на фiнансовому ринку в цiлому та в тих його 

сегментах, в яких банк проводить (або збирається проводити) свою кредитну 

дiяльнiсть. У зв’язку з циклiчним розвитком i постiйною мiнливiстю стану 

фiнансового ринку, окремих його сегментiв необхiдно систематично вивчати 



стан його кон’юнктури для формування ефективної кредитної полiтики, її 

коригування в окремих напрямках.  

Як i iншi сфери економiчної дiяльностi окремих суб’єктiв 

господарювання, кредитна дiяльнiсть банкiв пiдлягає активному 

регулюванню з боку держави. Формами такого регулювання виступають 

певнi закони, нормативнi акти Нацiонального банку України (наприклад, 

встановленi ним економiчнi нормативи щодо здiйснення кредитних 

операцiй). Стратегiчнi цiлi кредитної полiтики i механiзм їх реалiзацiї не 

повиннi вступати в протирiччя з дiючими нормами державного регулювання 

кредитної дiяльностi.  

Обсяг кредитної дiяльностi банку, диверсифiкацiя її напрямкiв, 

можливостi проведення окремих операцiй та застосування окремих 

кредитних iнструментiв значною мiрою визначаються розмiром його 

статутного капiталу, рiвнем розвитку матерiально-технiчної бази та 

iнновацiйних технологiй, квалiфiкацiєю кредитних менеджерiв, 

органiзацiйною структурою управлiння i деякими iншими елементами, якi 

характеризують його внутрiшнiй ресурсний потенцiал.  

Деякi з цих елементiв визначаються можливостями швидкої 

трансформацiї у часi i можуть бути пiдпорядкованi стратегiчним цiлям 

кредитної полiтики (наприклад, впровадження сучасних iнновацiйних 

технологiй, вiдповiдна пiдготовка кредитних менеджерiв).  

Iншi ж елементи мають меншi можливостi трансформацiї у часi 

внаслiдок ринкових обмежень, недостатностi фiнансових ресурсiв та з iнших 

причин (наприклад, суттєве збiльшення розмiру статутного капiталу, 

органiзацiя фiлiй, значне збiльшення матерiально-технiчної бази). Тому 

стратегiчнi цiлi кредитної полiтики та механiзм її реалiзацiї мають 

враховувати ресурснi обмеження нарощування внутрiшнього потенцiалу 

комерцiйного банку. Сегментацiя напрямкiв кредитної полiтики за 

основними формами та видами кредитної дiяльностi.  



Як цiлiсне поняття кредитна полiтика має бути певним чином 

сегментована пiд час розробки за стратегiчними цiлями та механiзмами їх 

досягнення в окремих напрямках кредитної дiяльностi. Ця сегментацiя може 

визначати окремi прiоритети з вибору клiєнтiв, видiв видачi кредитiв, 

вiдповiдних кредитних iнструментiв, визнавши диференцiйованi умови 

кредитних договорiв.  

Забезпечення внутрiшньої збалансованостi окремих напрямкiв 

кредитної полiтики. Цей принцип формування кредитної полiтики 

передбачає чiтку узгодженiсть її стратегiчних цiлей з окремих напрямкiв 

кредитної дiяльностi в часi, регiональному розрiзi. 

В умовах функцiонування сучасного банкiвського ринку формування 

кредитної полiтики залежить вiд низки факторiв, якi можна подiлити на 

внутрiшнi та зовнiшнi.  

Якщо зовнiшнi фактори пов’язанi з поглибленням свiтової фiнансової 

кризи, економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi, мiжбанкiвською 

конкуренцiєю, то внутрiшнi чинники пов’язанi з надiйнiстю банку, його 

стiйкiстю, конкурентоспроможнiстю.  Кожний банк визначає власну 

кредитну полiтику, аналiзуючи всю множину внутрiшнiх та зовнiшнiх 

чинникiв та ризикiв, якi впливають на його ефективну дiяльнiсть (табл. 1.2).  

Таблицi 1.2 

Чинники та ризики, якi впливають на ефективну дiяльнiсть 

Внутрiшнi Зовнiшнi 

Клiєнтоорiєнтованiсть Грошово-кредитна полiтика НБУ 

Органiзацiя банкiвської роботи Попит на банкiвськi кредити 

Кредитний потенцiал Загальний стан економiки держави 

Стабiльнiсть депозитiв Рiвень бюджетного дефiциту 

Регiональна та галузева 

специфiка функцiонування банку 

Рiвень цiн на банкiвськi продукти та 

послуги 

Ступiнь ризику та прибутковiсть Рiвень iнфляцiї 

Цiнова полiтика Рiвень банкiвської конкуренцiї 

Професiйна пiдготовленiсть 

працiвникiв 

Рiвень доходiв населення, здатних 

споживати банкiвськi послуги 



 Полiтизованiсть суспiльства 

Таким чином, кредитна полiтика виступає одним iз найважливiших 

iнструментiв запобiгання ризикам, з якими стикається банк. 

 

 

1.4. Види кредитних операцій  

 

Банківські кредити можуть бути класифіковані за наступними 

уритеріями: 

 1. За основними категоріями отримувачів (згідно з інституційною 

структурою економіки): 

 − кредити галузям/секторам економіки; 

 − кредити домогосподарствам/населенню; 

 − кредити державним органам влади.  

2. За цільовим спрямуванням:  

− виробничий (поповнення обігових коштів та основних засобів, інші цілі 

згідно з уставом суб’єкта підприємницької діяльності); 

 − споживчий (споживчі цілі населення).  

3. За строками користування:  

− строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, в свою чергу, 

можуть бути:  

а) короткостроковими (строком до 1 року);  

б) середньостроковими (строком на 1-3 роки);  

в) довгостроковими (строком понад 3 роки).  

Короткостроковий кредит надається підприємствам для покриття 

витрат по формуванню обігових коштів на строк до одного року, тому що 

кругообіг обігових коштів здійснюється звичайно протягом одного року.  

Середньо- і довгостроковий кредит надається підприємствам для 

покриття витрат по формуванню основних фондів на строк понад одного 

року. Цей строк використання кредиту обумовлюється тривалим 



функціонуванням основних засобів і перенесенням їх вартості на кінцевий 

продукт частинами.  

До запитання (онкольні) – видаються на невизначений строк. 

Отримувач повинен погасити такий кредит за першою вимогою банку. Якщо 

банк не вимагає погашення, то кредит повертається на розсуд отримувача.  

4. Залежно від забезпечення: 

 − забезпечені (ломбардні) – надаються під забезпечення (заставу 

майна, поруку, гарантію, страхування ризику неповернення кредиту тощо); 

 − незабезпечені (бланкові) – надаються без забезпечення.  

Незабезпечені (бланкові) кредити, що звуться у банківській практиці 

довірчими, надаються лише під зобов'язання отримувача погасити кредит. 

Вони пов'язані з великим ризиком для банку, тому потребують ретельнішого 

вивчення кредитоспроможності отримувача і надаються під більш високу 

плату.  

5. За методами надання:  

− у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо 

по кожному кредиту;  

− відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити надаються у 

межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожного 

разу із банком умов кредитного договору;  

 − гарантовані – банк бере на себе зобов'язання у разі потреби надати 

клієнту кредит визначеного розміру протягом відповідного періоду.  

Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів: з 

обумовленою датою видачі кредиту та з наданням кредиту в міру виникнення 

потреби в ньому.  

6. Залежно від кількості кредиторів: 

 − надані одним банком;  

− консорціумні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, в якому 

один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банківучасників 



потрібну одержувачу кредиту суму ресурсів, укладає з ним договір і надає 

кредит. Банк-менеджер займається також розподілом плати за кредит; 

 − паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох банків. Тут 

кредити одному отримувачу надають різні банки, але на різних, завчасно 

погоджених, умовах.  

7. Залежно від порядку погашення:  

− поступово (в розстрочку); 

 − водночас із закінченням строку кредитного договору;  

− відповідно до особливих умов, визначених кредитними договорами;  

− прострочені – за якими строк погашення, встановлений кредитним 

договором, минув;  

− відстрочені (пролонговані) - щодо яких за клопотанням отримувача 

банком прийняте рішення про перенесення строків погашення кредиту на 

більш пізню дату.  

8. За характером і способом сплати процентів:  

− з фіксованою процентною ставкою;  

− з плаваючою процентною ставкою; 

 − зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів 

(звичайний кредит);  

− зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний 

кредит).  

Кредити з фіксованою ціною (з фіксованою процентною ставкою) 

характерні для стабільної економіки. З метою зменшення ризику 

недоотримання прибутку або запобігання збитків в умовах інфляції при 

видачі кредитів на значні строки банки використовують плаваючу процентну 

ставку. В цьому випадку у відповідності з кредитним договором процентні 

ставки періодично переглядаються і звичайно прив'язуються до рівня 

облікової ставки центрального банку та фактичного темпу інфляції.  

9. За ступенем ризику:  

− з незначним ризиком (стандартні);  



− нестандартні, до яких, у свою чергу, належать кредити з помірним 

ризиком, ризиком значним, ризиком високим, ризиком реалізованим,  

– з умовним позначенням відповідно: кредити під контролем, 

субстандартні, сумнівні та безнадійні кредити.  

Для одержання кредиту бажаючий звертається до банку з кредитною 

заявкою, яка включає певний пакет документів. Кредити надаються на 

підставі укладеної між банком (кредитодавцем) і отримувачем кредитної 

угоди (договору) в письмовій формі (вимога Цивільного кодексу). До 

укладення кредитної угоди банк мусить ретельно проаналізувати 

кредитоспроможність отримувача, здійснити експертизу проекту чи 

господарської операції, що пропонується для кредитування, визначити 

ступінь ризику для банку та структуру майбутнього кредиту (сума, строк, 

процентна ставка тощо). У кредиті передбачається: – мета, сума, строк, 

порядок, форма видачі й погашення кредиту; − форма забезпечення 

зобов’язань отримувача кредиту; − плата за кредит (процентна ставка); − 

порядок і форма сплати процентів і основного боргу; − права, зобов’язання, 

відповідальність сторін щодо надання і погашення кредитів; − перелік 

відомостей, розрахунків та інших документів, необхідних для кредитування; 

− періодичність надання їх банку; − можливість проведення банком 

перевірок на місці наявності й стану зберігання заставного майна тощо.  

 

 

1.5. Організація кредитних операцій банку і вибір методу ціноутворення 

за кредитом 

 

  Розміщення банківських ресурсів комерційними банками здійснюється 

через активні операції, а саме, через кредитні операції. 

На думку С.П. Прасолової поняття кредитної операції є ширшим за 

поняття банківського кредиту, тому що під кредитними операціями треба 

розуміти всі активні банківські операції, що пов'язані з наданням залучених 



коштів (як у готівковій так і безготівковій формі, у формі врахування 

векселів тощо) у тимчасове користування клієнтам банку, прийняття 

зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування (надання гарантій, 

поручительств, авалів тощо), а також операції з купівлі та продажу цінних 

паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (включаючи андеррайтинг) 

та будь-яке продовження терміну боргу, яке надано в обмін на зобов'язання 

боржника повернути заборговану суму [33]. 

Суб'єктами кредитних операції є кредитор та позичальник. При цьому 

під кредитором розуміють одного з учасників кредитних відносин, що має у 

своїй власності (чи розпорядженні) вільні фінансові ресурси, які передаються 

ним у тимчасове користування іншому учаснику цих відносин. В якості 

кредитора можуть виступати як фізичні особи так і юридичні особи 

(підприємства, організації, установи, урядові структури тощо), а також 

держава. Особливе місце серед кредиторів-юридичних осіб посідають банки, 

які спочатку мобілізують кошти в інших суб’єктів, у тому числі і на основі 

запозичень, а потім надають їх у позику своїм клієнтам. Під позичальником 

розуміють іншого учасника кредитних відносин, що відчуває потребу в 

залученні додаткових грошових коштів і одержує ці кошти у позику від 

кредитора, при цьому право власності на позичені кошти в позичальника не 

утворюється, в даному випадку він виступає лише їх тимчасовим  

розпорядником. Тому і права його стосовно використання отриманих 

фінансових ресурсів обмежуються певними умовами (цілі, сума, терміни 

тощо), що передбачені кредитною угодою і за межі яких він не може вийти. 

[29]. 

 Об'єктом кредитної операції виступає позикова вартість, 

відокремлення якої пов'язано з характером руху фінансових ресурсів від 

кредитора до позичальника і навпаки. Збереження кредитором права 

власності на позикову вартість зумовлює необхідність повернення її 

позичальником, а саме забезпечення повернення досягається в процесі 

використання позикової вартості в господарській діяльності позичальника. 



При цьому основними стимулюючими мотивами кредитних угод з боку 

кредитора є одержання доходу у вигляді позикового процента, а з боку 

позичальника - покриття нестачі власних ресурсів і отримання доходу в 

результаті використання позикової вартості. 

 Для ефективної організації кредитних відносин між банками та їх 

клієнтами важливе значення мають основні принципи організації 

банківського кредитування: строковість, поверненість, платність, 

забезпеченість, цільовий характер використання, які забезпечують 

безперервну циркуляцію позикового капіталу, досягаючи при цьому 

ефективності реалізації перерозподільної функції. 

Банківські кредитні операції здійснюються відповідно до певних вимог 

(дотримання банківських нормативів): 

 1) кредити видаються тільки в межах наявних ресурсів, що є в 

розпорядженні банку. Про кожний випадок надання позичальнику великих 

кредитів (коли розмір кредиту перевищує 10% власного капіталу), 

комерційний банк повинен повідомити про це Національний банк України. 

Сукупна заборгованість за кредитами, разом із векселями та 100% суми 

позабалансових зобов’язань, що видані одному позичальнику, не може 

перевищувати 25% власних коштів комерційного банку.  

2) Загальний розмір наданих банком кредитів, з урахуванням 100% 

позабалансових його зобов’язань, не повинна перевищувати восьмикратного 

розміру власних коштів банку. 

 3) Кредитування здійснюється з обов’язковим додержанням 

економічних нормативів регулювання банківської діяльності та вимог НБУ 

щодо формування обов’язкових, страхових і резервних фондів.  

4) Рішення про надання кредиту (більше встановленого внутрішнього  

ліміту банку) приймаються колегіально (кредитним комітетом (комісією) 

банку, відділення, філії) й оформляється протоколом.  

5) Кредитування здійснюється в межах параметрів, що визначаються 

політикою банку і включають: пріоритетні напрями в кредитуванні; обсяги 



кредитів та структуру кредитного портфеля; граничні розміри кредиту на 

одного позичальника; методику оцінки фінансового стану та 

кредитоспроможності позичальника; рівень процентної ставки тощо [27]. 

Банківські кредити надаються комерційних засадах з дотриманням 

наступних умов:  

− за результатами оцінки кредитоспроможності позичальника, що 

підтверджує його фінансову стабільність, рентабельність, ліквідність тощо; 

 − кредитування підлягають лише ті види діяльності позичальника, які 

передбачені його статутом; 

 − позичальник повинен мати власне майно і брати участь у 

фінансуванні об’єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу 

[38]. 

 Банки можуть надавати бланкові кредити (незабезпечені майном та 

іншими формами), але тільки в межах власних коштів і лише клієнтам зі 

стійким фінансовим станом та інсайдерам банку в сумі не більше 50% 

номінальної вартості акцій банку, що перебувають в їхній власності [39].  

Банки не можуть надавати кредити: на покриття збитків господарської 

діяльності позичальника; на формування та збільшення його статутного 

фонду; на внесення клієнтом платежів у бюджет і позабюджетні фонди (за 

винятком кредитування по контокорентному рахунку); підприємствам, проти 

яких порушено справу про банкрутство; підприємствам, у контрактах яких не 

передбачено страхування можливих втрат від непоставок товарно-

матеріальних цінностей; підприємствам, які мають прострочену 

заборгованість за раніше отриманими позичками і несплаченими процентами 

[34]. 

Виокремлюють три типи кредитної полiтики: 

1) консервативний; 

2) помiрний; 

3) агресивний. 



Агресивна полiтика. Їй надають перевагу керiвники фiнансово-

кредитних установ, якi мають на метi якнайшвидше збiльшити кредитний 

портфель, не придiляючи достатньої уваги визначенню рiвня ризику. 

Зазвичай вона притаманна фiнансовим установам, якi лише зайшли на ринок 

або керiвництво яких має на метi в найближчому майбутньому вигiдно 

продати установу. Значення, що характеризує вiдповiднiсть структури 

кредитного портфеля цiй кредитнiй полiтицi, буде зростати прямо 

пропорцiйно до збiльшення у загальнiй структурi кредитного портфеля 

питомої ваги фiнансових ресурсiв, що спрямованi на видачу ризикових або 

беззаставних кредитiв.  

Помiрно агресивна. Притаманна фiнансово-кредитним установам, якi 

вже зайняли певний сегмент ринку кредитних послуг у сферi кредитування 

фiзичних осiб. Зазвичай керiвництво таких установ придiляє достатню увагу 

оцiнюванню ступеня ризику кредитного портфеля, вiддаючи перевагу 

позичальникам iз високим класом надiйностi. Водночас iз метою одержання 

додаткового прибутку видача беззаставних кредитiв, а також кредитування 

позичальникiв, клас надiйностi яких "В" та нижче, повнiстю не припиняється. 

Рiвень вiдповiдностi структури кредитного портфеля помiрно-агресивнiй 

полiтицi збiльшуватиметься у випадку, якщо доступний ресурс буде 

розподiлено приблизно порiвну мiж позичальниками з високим i низьким 

класами надiйностi. Дотримуючись цiєї полiтики, керiвництво фiнансово-

кредитної установи намагається балансувати в межах допустимого рiвня 

ризику та доходнiстю кредитного портфеля.  

Консервативна полiтика. Характерна для тих фiнансово-кредитних 

установ, якi у своїй кредитнiй дiяльностi не схильнi до ризику. Зазвичай її 

дотримуються банки з iноземним капiталом, якi тривалий час перебувають на 

ринку i мають на метi забезпечити свою стабiльну роботу, надаючи перевагу 

позичальникам iз високим класом надiйностi. Значення вiдповiдностi 

структури кредитного портфеля, що вiдповiдає консервативнiй кредитнiй 

полiтицi комерцiйного банку, буде збiльшуватись прямо пропорцiйно до 



частки кредитiв, що спрямованi на кредитування позичальникiв, клас 

надiйностi яких "А" або "Б".  

Ефективність кредитної політики банку визначається саме виходячи з 

типів його кредитної політики: 1) консервативною (обережною), коли частка 

кредитних операцій у загальному обсязі робочих активів банку не перевищує 

30 %, що забезпечує прибутковість банку за рахунок менш ризикованих 

активних операцій. Але в цьому разі банк втрачає значний сегмент 

фінансового ринку. Таке співвідношення між кредитами і робочими 

активами більш бажане для новоствореного банку, який ще не має 

достатнього досвіду кредитної роботи; 2) поміркованою є кредитної політики 

банку, частка кредитів якого у робочих активах перебуває в межах 30-50 %. 

Така політика притаманна стабільним і надійним банкам, які мають достатній 

досвід кредитної роботи; 3) агресивною є кредитна політика банку, частка 

кредитів якого перевищує 50 % робочих активів. Вона може бути 

обґрунтованою тільки надприбутками і не може бути тривалою. Слід 

пам'ятати, що чим більша частка кредитів у робочих активах і триваліший 

часовий термін її існування, тим вищий рівень ризику [25]. 

Вiдповiдно теорiї справедливої вiдсоткової ставки: чим вищий клас 

надiйностi позичальника, тим нижча для нього повинна бути величина 

вiдсоткової ставки.  

У процесі здійснення кредитної діяльності комерційним банком значна 

увага ним приділяється вибору методу ціноутворення за кредитом. У 

банківській практиці найбільш розповсюдженими є такі методи встановлення 

відсоткової ставки за кредитами:  

1) Метод «вартість плюс», який враховує вартості залучених банком 

ресурсів, витрати, пов'язані з наданням самого кредиту, а також бажаний 

рівень прибутковості кредитної операції. Для визначення процентної ставки 

за цим методом застосовують наступну формулу: 

ПСк = Взр + ОВкр + ПРт + ПРск + М                                             (1.1) 

 де ПСк - процентна ставка за кредитом;  



Взр - витрати на залучення фінансових ресурсів банку; 

 ОВкр - операційні витрати банку від кредитної діяльності; 

 ПРт - премія за ризик невиконання зобов'язань клієнтом;  

ПРск - премія за ризик, пов'язаний із строком кредитування; 

 М - бажана маржа банку [50].  

Під витратами на залучення фінансових ресурсів розуміють вартість 

залучених ресурсів, тобто вартість грошових коштів банку, що були ним 

залучені у  вигляді депозитів та кредитів, отриманих від НБУ або інших 

комерційних банків тощо. 

 До складу операційних витрат кредитної діяльності входять заробітна 

плата кредитних фахівців банку, вартість обслуговування самого кредиту, 

моніторингу забезпечення, витрати на зберігання майна, наданого у 

забезпечення тощо.  

Премія за ризик невиконання зобов'язань клієнтом та премія за ризик, 

пов'язаний зі строком кредитування, визначаються банківською установою 

самостійно у кожному конкретному випадку залежно від ризику втрати 

кредитних ресурсів. 

 Розмір бажаної маржі залежить від запланованого банком рівня 

прибутковості, що закладається у вартість кредитів для здійснення достатніх 

виплат на користь акціонерів банку [30]. При цьому кожен із наведених 

компонентів може бути вираженим у формі річної процентної ставки 

відносно суми кредиту.  

Однак, на практиці такий метод ціноутворення використовується 

досить рідко, тому що цей він не враховує такі ринкові чинники як попит і 

пропозицію, конкуренцію тощо, а також потребує наявності у банку 

відповідної системи обліку витрат за кожною кредитною операцією. 

2) Метод цінового лідерства, що передбачає визначення кредитної 

ставки, з огляду на ставки провідних банків-конкурентів, застосовується 

найчастіше для постійних привілейованих позичальників за 

короткостроковими кредитами. Згідно з ним до базової ставки додається 



додаткова, що включає в себе премію за ризик невиконання зобов'язань 

позичальника та премію за ризик, пов'язаний зі строком кредитування. 

Розрахунок процентної ставки в даному випадку відбувається за формулою:   

ПС =БС+ ДСі                                                (1.2) 

 де БС - базова ставка;  

ДСі – персональна надбавка до базової ставки за надання кредиту і-му 

клієнту. 

 За базову ставку (або ставка «прайм-рейт») найчастіше приймається 

найнижча процентна ставка, що пропонуються на ринку для надійних та 

кредитоспроможних клієнтів за короткостроковими кредитами. Можна 

прийняту ставку, що встановлюється на міжбанківському міжнародному 

кредитному ринку (LIBOR, FIBOR та інші), або внутрішньому кредитному 

ринку (KIBOR) тощо. Ставка «прайм-рейт» щорічно розраховується за 

формулою простої (незваженої) середньої арифметичної з індивідуальних 

ставок групи провідних банків. При цьому до складу базової ставки вже 

включені адміністративні витрати та бажаний прибуток банку [24]. 

 Додаткова ставка розраховується як сума премій за ризик невиконання 

зобов'язань та тривалості кредиту:  

            ДСі =ПРнз +ПРск і                            (1.3) 

де ПРнз - премія за ризик невиконання зобов'язань клієнтом (як 

правило є стандартною і виплачується всіма позичальниками, окрім 

першокласних);  

ПРскі - премія за ризик, пов'язаний зі строком кредитування, яка 

виплачується і-им споживачем довгострокового кредиту. 

 Розмір додаткової ставки може коливатися залежно від важливості 

клієнта для банку та його кредитоспроможності. На міжнародних ринках 

така ставка може дорівнювати нулю. У кожному конкретному випадку банки 

самостійно розробляють шкалу визначення категорії ризику та премії за 

ризик, яка відповідає певній категорії (відсутність ризику - 0%, мінімальний 

ризик - 0,25%, стандартний ризик - 0,5% тощо) [24].  



Метод цінового лідерства за своєю сутністю відноситься до витратних 

методів ціноутворення, але більш високого рівня, оскільки:  

- базова ставка відображає не індивідуальні витрати і вимоги до 

прибутку окремого банку, а певний рівень цих показників, який є середнім 

для усієї групи банків, що обрали такий метод; 

 - підсумкова ціна кредиту формується з урахуванням економічної 

цінності кредиту для позичальника, що відображається в цільовому 

призначенні та терміни користування кредитними коштами [29]. 

 3) Метод «базова ставка плюс» передбачає рекламування банком своїх 

кредитних продуктів та послуг надійним та перспективним позичальникам за 

процентною ставкою, що залежить від дохідності цінних паперів чи інших 

інструментів. Наприклад, «базова ставка плюс 2» означає, що з клієнта буде 

стягуватися плата за кредит, яка дорівнює поточній дохідності за 

короткостроковими цінними паперами плюс 2 процентних пункти. Формула 

визначення процентної ставки за цим методом буде такою:  

ПСк = БС + П                      (1.4) 

 де БС - базова ставка;  

П - процент, який пропонується банком [30].  

Кредитно-фінансовою установою може застосовуватися також 

модифікований метод «кратна базова ставка», за яким величина процентної 

ставки визначається множенням поточної ставки дохідності за 

короткостроковими цінними паперами на заздалегідь оголошений банком 

коефіцієнт (наприклад, «1,2 базової ставки»).  

За цим методом відсоткова ставка буде визначатися за формулою:  

ПСк = К + БС                    (1.5) 

де К - визначений банком коефіцієнт. 

 Вибір банком того чи іншого методу розрахунку вартості кредиту 

визначається загальною стратегією банку щодо управління ризиками. 

 4) Метод надбавки, згідно з яким під час визначення процентної ставки 

за кредитом треба враховувати процентні витрати на залучення ресурсів на 



грошовому ринку та надбавку, що складається з премії за ризик та прибутку 

банку. У даному випадку застосовують наступну формулу:  

ПСк = Взр + Н                           (1.6) 

де Взр - витрати на залучення ресурсів банку;  

Н – надбавка, яка розраховується за формулою:  

Н = ПРк + М                              (1.7) 

де ПРк - премія за кредитний ризик; 

 М - бажана маржа банку. 

 Цей метод найчастіше застосовується для кредитування великих 

підприємств на короткостроковий період (включаючи кредити овернайт). 

Розрахована за цим методом процентна ставка є достатньо низькою, а 

прибуток забезпечується через надання великих сум кредитів на короткий 

термін [29].  

5) Метод аналізу дохідності клієнта, який передбачає врахування всіх 

взаємозв'язків між банком і позичальником. Його застосування можливе 

лише при умові ведення точного обліку всіх доходів і витрат по кожному 

окремому клієнту. Цей метод доцільно використовувати для кредитування 

великих та надійних позичальників, що тримають постійний контакт з 

банком, при цьому особливу увагу треба приділити розрахунку 

прибутковості всіх банківських операцій цього клієнта.  

До доходів в даному випадку можна віднести процентні та непроцентні 

доходи від кредитних, валютних, інвестиційних та інших операцій і послуг. 

 До загальних витрат входять витрати на вивчення кредитної 

документації, ведення рахунків тощо. Однак, цей метод ціноутворення за 

кредитом є достатньо трудомістким, складним і громіздким, та потребує 

розроблення докладної звітності за доходами та витратами по кожному 

клієнту. А отже застосування цього методу можливе лише при активному 

використанні автоматизованих систем обліку та аналізу клієнтів. 

Використання цього методу дає змогу виявляти найприбутковіших клієнтів 

та видів банківських операцій і послуг. 



 6) Метод максимальних процентних ставок (Метод «кеп»), який 

полягає у пропозиції клієнту верхньої межі процентної ставки, яка не 

залежить від зміни ринкових ставок. При цьому банк пропонує клієнту під 

час укладення кредитного договору на основі плаваючої процентної ставки 

передбачити опціон страхування від підвищення такої ставки понад 

заздалегідь обумовлений ліміт – «граничну шапку» («кеп»). В практичній 

діяльності це означає, що у договорі кредитування обумовлюється гранична 

величина плаваючої ставки за кредитом незалежно від того, як у 

майбутньому може реально змінитися базова ставка.  

При цьому максимальна процентна ставка визначається за формулою:  

 

МПСк = ПСк + МН                (1.8) 

де МПСк - максимальна процентна ставка за кредитом;  

ПСк - початкова процентна ставка за кредитом;  

МН - максимальна надбавка, яка пропонується банком («кеп») [30].  

Перевагою використання даного методу ціноутворення за кредитами 

для позичальника є те, що подорожчання кредитних ресурсів не вплине на 

виплату процентів за кредитом понад визначену прийняту межу. При цьому 

існує потреба для банку у надійному прогнозуванні можливих масштабів 

зростання базової ставки. У кредитному договорі обов'язково фіксується 

обрана система нарахування процентів і правила встановлення ставок 

(фіксована чи плаваюча).  

Поряд із відсотковою ставкою банки також встановлюють комісійну 

винагороду (комісію), яка є додатковим елементом ціни банківського 

кредиту. Комісія за кредитом покриває витрати банку, пов'язані з 

оформленням кредиту і контролем за станом обслуговування позичальником 

заборгованості, перевіркою стану застави або наглядом за здійсненням 

проекту, що кредитується. Комісія може сплачуватися окремо або додаватися 

до відсотка [38].  

 



1.6. Особливості формування кредитного портфеля банку 

 

Залежно від мети банк формує кредитний портфель певного типу. Тип 

портфеля являє собою характеристику портфеля, яка базується на 

співвідношенні прибутку та ризику. 

Портфель доходу – портфель, орієнтований на кредити, що 

забезпечують стабільний дохід, отримання якого характеризується 

мінімальними ризиками та постійною своєчасною виплатою відсотків. 

Портфель ризику – портфель, який складається переважно з кредитів із 

високим рівнем ризику. 

Збалансований портфель – портфель, який являє собою раціональне 

поєднання кредитів різного типу, як високоризикованих так і кредитів із 

низьким рівнем ризику 

 Зазначимо, що ризиковий портфель характеризується підвищеним 

рівнем прибутковості у високому рівні ризику, тоді як у портфелі доходу 

рівень прибутку є нижчим, однак й кредитні ризики є мінімальними. 

Збалансований кредитний портфель являє собою сукупність банківських 

кредитів та має структуру і фінансові характеристики, що знаходяться в 

межах вибору найбільш ефективного вирішення поєднання ризику й 

прибутковості.  

Елементи кредитного портфеля можна поділити так:  

1) за суб'єктами кредитування (групами позичальників):  

- позики, видані юридичним особам (корпоративні позики); 

- позики, видані фізичним особам (споживчі позики);  

- міжбанківські позики та ін.;  

2) за об'єктами і призначенням кредиту:  

- кредити на інвестиційні цілі (придбання майна, будівництво, ремонт та ін.);  

- кредити на обігові кошти; кредити на рефінансування та ін.;  

3) за термінами кредитування (в українській банківській практиці): 

- довгострокові (понад три роки);  



- середньострокові (від одного до трьох років);  

- короткострокові кредити (менше одного року);  

4) за розміром позики:  

- великі,  

- середні,  

- дрібні. Як правило, класифікація позик за розміром визначається 

банком самостійно виходячи з установлених нормативних вимог банку;  

5) за наявністю і характером забезпечення:  

- забезпечені, умовно забезпечені, незабезпечені;  

6) за кредитоспроможністю позичальника:  

- надійні, проблемні, безнадійні;  

7) за видами валют; 

8) щодо своєчасності погашення;  

9) залежно від ціни кредиту;  

10) за галузевою належністю позичальника і т. д.  

Під час вивчення галузевої приналежності позичальника варто 

відзначити, що переважними у формуванні кредитного портфеля є ті галузі, 

де є можливість отримати високу прибутковість за допустимого рівня 

ризику. Для виявлення надмірної концентрації кредитних вкладень в одному 

певному сегменті, частки великих за обсягом кредитів і кредитів, виданих 

позичальникам із низьким рівнем кредитоспроможності, необхідне 

проведення структурного аналізу кредитного портфеля, що сприятиме 

зниженню сукупного кредитного ризику.  

Для раціональної структури кредитного портфеля необхідно 

дотримуватися вимог ліквідності, відповідно, повинні бути визначені 

граничні обсяги високоліквідних, ліквідних і низьколіквідних кредитів. При 

цьому до високоліквідних кредитів відносять одноденні кредити 

міжбанківського кредитування, до ліквідних – овердрафт і кредити з 

коротким терміном погашення, до низьколіквідних – інші кредити, які мають 

довший термін погашення. Оцінка якості кредитного портфеля проводиться 



також і за системою показників, яка включає як абсолютні показники (обсяг 

виданих та прострочених кредитів), так і відносні показники, що 

характеризують частку окремих кредитів у загальному обсязі кредитного 

портфеля та ін. 

 Коефіцієнт якості кредитного портфеля може бути розрахований 

шляхом віднесення сукупної простроченої позичкової заборгованості до 

загальної суми заборгованості за основним боргом за кредитами (позичкової 

заборгованості).  

Основною метою аналізу кредитного портфеля банку є складання 

кредитного портфеля, який би володів оптимальним співвідношенням 

ризику, прибутковості за збереження необхідного рівня ліквідності кредитів. 

Основними завданнями формування кредитного портфеля є: 

 − високий темп очікуваного доходу в довгостроковій перспективі;  

− мінімізація рівня ризиків кредитного портфеля; 

 − дотримання необхідної ліквідності кредитного портфеля;  

− високий рівень доходу в поточному періоді.  

Отже, кредитний портфель взаємозв’язує три ключові аспекти 

банківської діяльності – дохідність, ліквідність і ризик.  

Процес формування кредитного портфеля банком визначають у три 

етапи:  

I етап – визначення загальних положень і цілей кредитної політики, 

створення апарату управління кредитними операціями;  

II етап – відбір конкретних об’єктів кредитування для включення їх у 

кредитний портфель;  

III етап – аналіз стану кредитного портфеля та оперативне управління 

виявленими відхиленнями від оптимального стану.  

Отже, під час формування оптимального кредитного портфеля 

необхідно ставити за мету реалізацію розробленої кредитної політики 

шляхом підбору найбільш ефективних і надійних кредитних вкладень. 

Постійний аналіз кредитного портфеля дає змогу вибрати раціональний 



варіант розміщення ресурсів, напрями кредитної політики банку, знизити 

ризик шляхом диверсифікації кредитних вкладень, прийняти рішення щодо 

доцільності надання позики клієнтам. Кредитні операції є найважливішим 

джерелом прибутку банку, однак у зв’язку зі збільшенням останнім часом 

випадків неповернення кредитів ці операції наражають на небезпеку 

стійкість та стабільність банку в цілому. Тому якість кредитного портфеля 

банку означає формування такої його структури, яка забезпечувала б 

належний рівень його ліквідності та максимальний рівень дохідності 

банківської установи за мінімального рівня кредитного ризику. 

З метою виявлення резервів підвищення ефективності кредитної 

діяльності за умови запланованого рівня дохідності та допустимого рівня 

ризику банки проводять аналіз кредитного портфеля, який здійснюється у 

двох напрямах: аналіз структури та динаміки кредитного портфеля (за 

строками кредитування, валютою кредитів, видами кредитних продуктів, 

галузями економіки, рівнем ризику тощо) та якісний аналіз кредитного 

портфеля (оцінення ризику та дохідності кредитного портфеля). 

 На основі цього аналізу керівництво банку формує ефективний 

кредитний портфель та приймає рішення щодо зміни його структури з метою 

підвищення дохідності вкладень та оптимізації з погашення позик, що 

позначається на ліквідності та прибутковості банку. 

Теоретичні основи формування кредитного портфеля банку дають 

можливість розпізнати негативні сторони в розміщенні кредитів, розширяти 

чи стримувати кредитні операції, поліпшувати їх структуру, визначити 

найбільш прийнятну для банка стратегію у здійсненні кредитної політики. 

 

 

Висновки до роздiлу 1 

 

 



Усi комерцiйнi банки незалежно вiд форми власностi, величини 

капiталу та спецiалiзацiї виконують операцiї iз залучення тимчасово вiльних 

грошових коштiв у депозити (депозитнi операцiї); операцiї, пов'язанi iз 

розрахунково-касовим обслуговуванням клiєнтури (розрахунковi та касовi 

операцiї) й операцiї з кредитного обслуговування клiєнтiв (кредитнi 

операцiї).  

Значення кредитної полiтики у функцiонуваннi банку досить значне, 

вона формує умови, принцип, правила кредитування.  

Конкретнi цiлi кредитної полiтики – послаблення економiчних криз, 

обмеження iнфляцiї, забезпечення стабiльного зростання виробництва та 

функцiонування ринку позичкових капiталiв, забезпечення стабiльностi 

банкiвської системи.  

Виокремлюють три типи кредитної полiтики: 

1) консервативний; 

2) помiрний; 

3) агресивний. 

Ефективність кредитної політики банку визначається одним з трьох 

типів його кредитної політики: 1) консервативною (обережною), коли частка 

кредитних операцій у загальному обсязі робочих активів банку не перевищує 

30 %, що забезпечує прибутковість банку за рахунок менш ризикованих 

активних операцій. Але в цьому разі банк втрачає значний сегмент 

фінансового ринку. Таке співвідношення між кредитами і робочими 

активами більш бажане для новоствореного банку, який ще не має 

достатнього досвіду кредитної роботи; 2) поміркованою є кредитної політики 

банку, частка кредитів якого у робочих активах перебуває в межах 30-50 %. 

Така політика притаманна стабільним і надійним банкам, які мають достатній 

досвід кредитної роботи; 3) агресивною є кредитна політика банку, частка 

кредитів якого перевищує 50 % робочих активів. Вона може бути 

обґрунтованою тільки надприбутками і не може бути тривалою.  



У процесі здійснення кредитної діяльності комерційним банком значна 

увага ним приділяється вибору методу ціноутворення за кредитом. 

Вдосконалення кредитної полiтики банкiв у сучасних умовах має 

передбачати такi заходи, як:  

– пiдвищення стабiльностi банкiв; 

 – полiпшення якостi кредитного портфеля;  

полiпшення структури активiв банкiв;  

– забезпечення iнтересiв вкладникiв банку;  

– пiдвищення iмiджу банку;  

– формування кредитної iнфраструктури.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДIЛ 2 

АНАЛIЗ  ЕФЕКТИВНОСТІ  КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ОТР БАНК» 

 

2.1. Тенденції та особливості кредитної діяльності українських банків 

 

Згiдно з Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" [2] 

банкiвська система України структурно включає Нацiональний банк України 

та iншi банки.  

Нині в Україні з різним успіхом працює 74 банкив – це більш ніж 

удвічі менше, ніж було 5 років тому. Така кількість залишилася після 

інтенсивного банкопаду впродовж 2014-2016 років.  

Кiлькiсть комерцiйних банкiв в Українi, динамiка їх скорочення за 

останнi роки вiдображено в табл.2.1. 

Таблиця 2.1  

Кiлькiсть комерцiйних банкiв в Українi [31  ] 

Показники 2018 2019 2020 2021 

Кiлькiсть дiючих банкiв 82 77 75 74 

з них з iноземним капiталом 38 37 35 33 

у т.ч. зi 100% iноземним капiталом 18 23 23 23 

 

Але банківський сектор зазнав не лише кількісних змін. 

Найбiльшим стратегiчним викликом банкiв України 

в  середньостроковiй перспективi залишаються показники ефективностi 

дiяльностi, покращення яких можливе шляхом оптимiзацiї та дiджиталiзацiї 

операцiйних процесiв, реалiстичнiсть реалiзацiї яких було пiдтверджено 

адаптацiєю до нових стандартiв проведення операцiй на перiод пандемiї 

(табл.2.2).  

 

 

 



Таблиця 2.2 

Показники ефективностi роботи банкiв [31] 

Показники рентабельностi 2018 2019 2020 2021 

Рентабельнiсть активiв -1,94 % 1.65 4.35 2.54 

Рентабельнiсть капiталу -15,96 % 10.73 34.18 19.97 

 

Стимулююча монетарна полiтика НБУ призвела до зниження вартостi 

фiнансових ресурсiв та вiдновлення попиту на кредитування в гривнi.  

Нацiональний банк України надав додаткову пiдтримку тренду де-

доларизацiї балансiв банкiв, знижуючи нормативне значення вимог до 

обов’язкового резервування залучених коштiв у гривнi до 0% з одночасним 

пiдвищенням цього показника для коштiв в iноземних валютах до 10%. 

Змiщення акцентiв на гривню в кредитному портфелi дозволило зменшити 

ризик доларизацiї кредитних портфелiв банкiв, проте значнi залишки 

iноземної валюти у високолiквiдних активах, при незначному попитi в 

кредитному портфелi, створюють додатковий тягар для показникiв 

прибутковостi банкiв України.  

Стабільність банківської діяльності забезпечується шляхом 

підтримання динамічної рівноваги пасивів і активів із постійною заміною 

коштів, що вилучені із банківських ресурсів, новими. Пасиви й активи як 

банківської системи в цілому, так і окремих комерційних банків, 

незбалансовані за строками, тобто характерна зміщена структура балансу: 

пасиви значно коротші за активи, що породжує підвищений попит на 

довгострокові ресурси і підтримує ризики ліквідності на високому рівні.  

Якщо розглянути структуру активiв українських банкiв (табл.2.3), то 

можна вiдмiтити, що  при загальному збiльшеннi банкiвських активiв майже 

на 54%, сума наданих кредитiв коливається  в межах  963664-1118618 млн. 

грн, при цьому найнижча сума – це сума 2021 року, яка складає 53% від 

загальної суми активів. У 2022 році загальна сума наданих кредитів трохи 

збільшилась, але їх питома вага  у банківських загальних активах знизилась 



до 52%.Таким чином питома вага наданих кредитiв в загальних банкiвських 

активах знижується i це є негативною тенденцiєю. При цьому, можна 

побачити, що значно збільшились строковi вклади в iнших банках та кредити 

iншим банкам (майже в 30 разів).Це є спроба ефективного використання 

вільних коштів банків. 

Таблиця 2. 3 

Сумарнi активи українських комерцiйних банкiв, млн. грн [31] 

Показники 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Активи (усього) 1336358 1360764 1494460 1822814 2 053 928 

Активи в iноземнiй 

валютi 
506533 494820 491855 585349 

583717 

Загальнi активи (не 

скоригованi на 

резерви) 

1848333 1911093 1982628 2209287 

2358982 

Загальнi активи (не 

скоригованi) в 

iноземнiй валютi 

755091 778722 717422 745788 

679420 

готiвковi кошти 44564 2029 56878 73348 75557 

банкiвськi метали 344 344 369 572 384 

Кошти в НБУ 37357 1997 76126 2002 34973 

Коррахунки, що 

вiдкритi в iнших 

банках 

96280 86547 118221 176041 

172 868 

Строковi вклади в 

iнших банках та 

кредити iншим 

банкам 

28350 1992 1995 2037 

60096 

Цiннi папери 425790 480608 538943 791345 829887 

Наданi кредити 1042798 1118618 1033 539 963 664 1 065 347 

кредити органам 

державної влади 
1517 2865 4724 11545 

26 973 

кредити суб'єктам 

господарювання 
870302 919054 822020 752503 

795 513 

кредити фiзичним 

особам 
170938 196634 206761 199556 

242 633 

кредити 

небанкiвським 

фiнустановам 

42 66 33 60 

228 

Резерви за активними 

операцiями банкiв 

 

516985 555871 492069 375459 

278 774 

 

Аналiз банкiвських пасивiв показує позитивну тенденцiю зростання 

коштiв суб’єктiв господарювання  (майже в 2 рази), при цьому ще одним 

позитивним моментом є зростання саме строкових коштiв. Але в той же час  



строковi вклади iнших банкiв та кредити вiд iнших банкiв  зменшились до 0 

(табл.2.4). 

Таблиця 2. 4 

Сумарнi пасиви українських комерцiйних банкiв, млн. грн [31] 

Показники 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Пасиви (усього) 1336358 1360764 1494460 1822814 2 053 928 

Капiтал 163597 155650 200854 210640 255 678 

статутний капiтал 495377 465532 470712 479932 481 535 

Зобов'язання банкiв 1172761 1205114 1293606 1612174 1 798 250 

Зобов'язання банкiв в 

iноземнiй валютi 
613696 587929 568561 647002 

613 893 

Строковi вклади 

iнших банкiв та 

кредити вiд iнших 

банкiв 

50240  

   

кошти суб'єктiв 

господарювання 
403927 406166 498156 646491 

758 434 

у т.ч. строковi кошти 

суб'єктiв госпо-

дарювання 

108214 110359 103191 147871 

137 413 

кошти фiзичних осiб 478565 508869 552592 682029 727 022 

у т.ч. строковi кошти 

фiзичних осiб 
325411 327615 336663 344353 

314 026 

кошти небанкiвських 

фiнустанов 
22907 23794 26885 34704 

41 410 

у т.ч. строковi кошти 

небанкiвських 

фiнустанов 

15225 15224 17397 17573 

17926 

 

Тому, можна зробити висновок, що на фоні суттєвого збільшення 

банківських депозитів кредитування економіки продовжує 

скорочуватись. Цьому сприяє поточна економічна  ситуація. Це і зниження 

купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів; 

і ускладнення відносин з основними торгівельними партнерами, і відтік 

інвестицій.  

 

2.2. Характеристика дiяльностi i перспективи розвитку OTP Group 

 

OTP Group є одним з найнадiйнiших фiнансових iнститутiв на ринках 

Центральної та Схiдної Європи, що фокусується на обслуговуваннi i 



задовольняє усi потреби приватних та корпоративних клiєнтiв у фiнансових 

послугах завдяки унiверсальнiй бiзнес-моделi. Створена у 1949 роцi як 

державний ощадний банк, сьогоднi OTP Group об`єднує великi дочiрнi 

структури у сферi страхування, нерухомостi, факторингу, лiзингу, управлiння 

активами, iнвестицiйними та пенсiйними фондами. Через свої дочiрнi 

структури Група працює на ринках 11  країн – Угорщини, Албанiї, Болгарiї, 

Сербiї, Румунiї, Хорватiї, Чорногорiї, Росiї, Молдови та України та рiк 

за роком посилює свої лiдерськi позицiї.  

Стратегiчна мета OTP Group – стати найуспiшнiшою унiверсальною 

банкiвською групою у Центральнiй та Пiвденнiй Європi. Крiм вiдкритостi до 

iнновацiй, секрет успiху OTP Group полягає у тому, що 70 рокiв досвiду 

та клiєнтська база у майже 19 млн осiб, допомагають їй добре розумiти та 

задовольняти потреби своїх клiєнтiв. Структура власностi банкiвської групи 

Акцiонерами OTP Group виступають угорськi iнвестори (27,27%), iноземнi 

компанiї та приватнi особи, мiжнароднi органiзацiї (71,75%), спiвробiтники 

OTP Group (0,85%) та урядовi органiзацiї (0,08%) та iншi (0,05%). 

На сьогоднi 100% власником українського ОТП Банку є угорський OTP 

Bank Plc. – найбiльша фiнансова установа Угорщини та лiдер ринку iз 

часткою майже 25%. В Українi до групи, крiм Банку, входять ОТП Лiзинг, 

ОТП Капiтал та ОТП Факторинг. Команда в Українi налiчує 3438 

спiвробiтникiв, з них 3205 – працюють в ОТП Банку. ОТП Банк в Українi 

ОТП Банк – один iз найбiльших українських банкiв з iноземним капiталом, 

визнаний лiдер банкiвського сектору країни. На ринку працює з 1998 року, 

має стiйку репутацiю соцiально вiдповiдальної надiйної та стiйкої фiнансової 

установи. ОТП Банк пропонує клiєнтам тiльки найкращий сервiс та послуги, 

серед яких кредитнi та депозитнi продукти, страхування, управлiння 

активами, лiзинг i факторинг, корпоративний та iнвестицiйний банкiнг. У 

2020 роцi ОТП Банк продовжив гармонiйне збiльшення обсягiв портфелiв 

роздрiбного i корпоративного сегменту. Банк також продовжує стратегiю 



iнвестування в IТ-сферу та дiджиталiзацiю клiєнтських сервiсiв для 

приватних i корпоративних клiєнтiв. 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП Банк» (надалi – «Банк») є банком 

зi 100% iноземним капiталом. 1 червня 2006 року було пiдписано угоду про 

продаж 100% акцiй Банку угорському Вiдкритому акцiонерному товариству 

«Нацiональний Ощадний i Комерцiйний Банк» (надалi – «OTP Bank Plc.» або 

«Материнський Банк»). Дозвiл Антимонопольного Комiтету України було 

отримано 15 серпня 2006 року. Згiдно з рiшенням Комiсiї Нацiонального 

банку України (надалi – «НБУ») з питань нагляду та регулювання дiяльностi 

банкiв вiд 2 жовтня 2006 року №266 ОТР Ваnk Plc. отримав дозвiл НБУ на 

придбання 100% акцiонерного капiталу Банку. 7 листопада 2006 року до 

державного реєстру банкiв здiйснено запис про реєстрацiю редакцiї статуту 

Закритого акцiонерного товариства «ОТП Банк» у зв’язку зi змiною назви 

Банку з Акцiонерний комерцiйний банк «Райффайзенбанк Україна» на 

Закрите акцiонерне товариство «ОТП Банк». Ця подiя вiдбулась пiсля 

завершення процедури придбання OTP  Bank  Plc. Акцiонерного 

комерцiйного банку «Райффайзенбанк Україна», що був заснований на 

пiдставi Договору про створення та дiяльнiсть Акцiонерного комерцiйного 

банку «Райффайзенбанк Україна» вiд 13 листопада 1997 року та рiшення 

Установчих зборiв Банку вiд 28 листопада 1997 року. На виконання вимог 

Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року (зi 

змiнами) та у вiдповiдностi з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 

квiтня 2009 року (Протокол №53) Закрите акцiонерне товариство «ОТП 

Банк» змiнило своє найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОТП Банк». У вiдповiдностi з Рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 5 квiтня 2018 року (Протокол №77) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОТП Банк» змiнило тип акцiонерного товариства АТ «ОТП 

Банк» з публiчного на приватне та вiдповiдно змiнено найменування на -

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК». 



 Юридична адреса та мiсцезнаходження Банку: Україна, 01033, м. Київ, 

вул. Жилянська, 43. Країна реєстрацiї – Україна. Банк у своїй дiяльностi 

керується Законами України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», «Про 

акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», 

«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Цивiльним 

кодексом України, Господарським кодексом України, iншим чинним 

законодавством України, а також нормативно-правовими актами НБУ та 

iнших органiв виконавчої влади.  

Учасник (акцiонери) Банку. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв 

єдиним акцiонером Банку виступає OTP Bank Plc. («ОТП Група»), юридична 

особа за законодавством Угорщини, розташована за адресою: Угорщина, 

1051, м. Будапешт, вул. Надор, 16.  

Материнський Банк ОТР Bank Plc. є унiверсальним банком з повним 

спектром послуг для корпоративних i приватних клiєнтiв. ОТП Група є 

провiдною фiнансовою групою на угорському банкiвському ринку, яка надає 

послуги у сферi страхування, нерухомостi, факторингу, лiзингу та управлiння 

iнвестицiйними та пенсiйними фондами. ОТР Bank Plc. був заснований в 

1949 роцi як державний ощадний банк. Наприкiнцi 1990 року банк було 

реорганiзовано в публiчну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю та 

перейменовано у Нацiональний Ощадний i Комерцiйний банк. Пiсля 

приватизацiї, що розпочалася в 1995 роцi, частка держави в капiталi банку 

зменшилась до однiєї привiлейованої («золотої») акцiї. Наразi бiльшою 

частиною акцiй банку володiють вiтчизнянi та iноземнi iнвестори – приватнi 

та iнституцiйнi.  

Органiзацiйна структура Банку. Банк здiйснює свою дiяльнiсть за 

допомогою регiональної мережi, що складається iз 86 безбалансових 

операцiйних вiддiлень (2019: 88  вiддiлень) (на базi чотирьох з них працюють 

регiональнi дирекцiї, зареєстрованi НБУ), та регiональної дирекцiї 

Київського регiону, створеної в органiзацiйнiй структурi Головного офiсу 

Банку. 



 Станом на 31 грудня 2020 року кiлькiсть працiвникiв Банку становить 

3,205 осiб. (2019: 3,362 осiб). Лiцензiї та дозволи Банку. На пiдставi лiцензiї 

НБУ №191 вiд 5 жовтня 2011 року Банк надає повний спектр банкiвських 

послуг. Вiдповiдно до чинного законодавства i на пiдставi вiдповiдних 

лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Банк 

може здiйснювати депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв та 

професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами: 

брокерську дiяльнiсть, дилерську дiяльнiсть та андерайтинг. Банк не 

здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва, торгiвлi, 

страхування, крiм виконання функцiй страхового посередника. Банк є 

повним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. [32] 

 

 

2.3. Аналіз ефективності кредитної діяльності банку 

 

Метою банківського бізнесу є отримання прибутку за рахунок вмілого, 

раціонального та безпечного вкладення банківського капіталу. Основна 

робота з організації кредитного процесу в банку включає такі етапи: 

формування портфеля кредитних заявок; проведення переговорів із 

потенційним клієнтом; прийняття рішення про доцільність надання кредиту 

та його форму; оформлення кредитної справи; робота з клієнтом після 

отримання ним позики; повернення кредиту з процентами і закриття 

кредитної справи. 

Розглянемо темпи зростання активiв банку i їх структурнi змiни 

(табл.2.6). 

Як видно з даних табл.2.5, темп зростання активiв банку дещо 

сповiльнився. Так у 2019 роцi активи банку зросли бiльше нiж на 35%, а у 

2020 роцi – лише на 12%. При цьому темпи зростання кредитiв наданих 

клiєнтам складають вiдповiдно – 15.5% у 2019 роцi, 9.1% - у 2020 роцi. Це 

свiдчить про те, що темпи зростання активiв загалом випереджають темпи 



зростання наданих кредитiв клiєнтам банку. А це означає, що питома вага 

кредитiв в загальнiй сумi активiв падає. I це є негативною тенденцiєю, яка 

негативно впливає на величину процентного доходу банку. 

Крiм того, порiвняння темпiв зростання депозитiв банку з темпами 

зростання кредитiв, свiдчить про наступне: темпи зростання рахункiв 

клiєнтiв банку у 2019 роцi склали 30.7%, у 2020 роцi - 34.9%; така ситуацiя 

свiдчить про недостатню активнiсть кредитної полiтики банку.  

Таблиця 2.5 

Динамiка активiв  і пасивів банку, тис. грн.[35,36,37] 

Показник 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

АКТИВИ     

Грошовi кошти та рахунки у Нацiональному 

банку України     

2320458 3 139 593 3 510420  

Кошти в банках   2 507 127 4 308 470 13 628 078 

Кредити клiєнтам   22 059052 25469028 27 797 157 

Iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд   

1 102 220 3 631 783  

 

6 606 201 

Iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю  

3 677 428 7 212 296 5 901 418 

Iнвестицiї в дочiрню компанiю    139 143 139 143 

Основнi засоби та нематерiальнi активи   478 898 570 535 736 439 

Активи з права користування   - 191 946 448 590 

Поточнi активи з податку на прибуток  127 402 5137 5163 

Вiдстроченi активи з податку на прибуток   177315 38 747 76 544 

Iнвестицiйна нерухомiсть  39 381 28 152 27 857  

Iншi активи   267 857 233 118 224 139 

ВСЬОГО АКТИВIВ  

 

32 757 138 44 828 805 58 962 006  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     

Кошти банкiв та iнших фiнансових установ 441 567 801 399 

Рахунки клiєнтiв   26 855 632 35 094 301 47 337 814  

Оренднi зобов’язання   - 174 425 450 684  

Поточнi зобов’язання з податку на прибуток  - 84 827 81 304  

Iншi зобов’язання   646 259 793 970 996 963  

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  

 

27 502 332 36 715 324 48 867 164  

КАПIТАЛ    

Акцiонерний капiтал   6 186 023 6 186 023 6 186 023  

Емiсiйний дохiд   405 075 405 075 405 075  

Iнший додатковий капiтал   1 236 294 1 236 294 1 236 294  

Резерв переоцiнки iнвестицiй, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд  

67 683 71 001 125 999 

Нерозподiлений прибуток/(накопичений дефiцит)  (2 640 269) 215 088 2 141 451 



ВСЬОГО КАПIТАЛУ  

 

5 254 806 8 113 481 10 094 842  

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА КАПIТАЛУ 

 

32 757 138 44 828 805 58 962 006  

 

З кожним роком зростає розрив мiж сумою залучених коштiв клiєнтiв i 

наданими кредитами: 

2018 рiк: 26 855 632-22 059052= 4 826 580 тис. грн. 

2019 рiк: 35 094 301-25 469 028 = 9 625 273 тис.грн. 

2020 рiк: 47 337 814- 27 797 157 = 19 540 657 тис. грн. 

Таким чином, втрачаються можливостi додаткового отримання 

процентного доходу банку. Якщо розглянути структуру рахункiв клiєнтiв, то 

можна вiдмiтити досить невелику частину саме строкових депозитiв, якi є 

найбiльш привабливими для банку(табл.2.6). 

Таблиця 2.6 

Структура рахункiв клiєнтiв банку[35,36,37] 

Статті 

 

2018 2019 2020 

Рахунки до запитання 22 703 028 29 946 722 42 255 518 

Строковi депозити 4 152 604 5 455 204 5 583 004 

Рахунки клiєнтiв 26 855 632 35 094 301 47 838 522 

 

Вiд структури i якостi кредитного портфеля банку в значнiй мiрi 

залежить його стабiльнiсть, репутацiя та фiнансовий успiх. Тому банку 

необхiдно аналiзувати якiсть позик, проводити незалежнi експертизи великих 

кредитних проектiв i заходiв, виявляти випадки вiдхилення вiд законної 

кредитної полiтики.  

Аналiз структури кредитно-iнвестицiйного портфелю банку свiдчить 

про те, що банк нарощує кошти в банках та iнвестицiй в цiннi папери. При 

цьому процентнi доходи за iнвестицiями, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд складають 127 049 тис. грн у 2020 роцi 



i 99 972 тис. грн. у 2019 роцi  i 14 808 тис. грн. у 2018 роцi вiдповiдно 

(табл.2.7). 

Аналiз табл.2.7 показав, що зростання iнвестицiй, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд в 6 разiв порiвняно з 

2018 роком забезпечив зростання нарахованих процентiв по ним у 8 разiв, в 

той час, як зростання iнвестицiй, що оцiнюються за амортизованою 

собвартiстю в 1.5 рази призвело до зменшення нарахованих процентiв по ним 

в 5 разiв в порiвняннi з 2018 роком. Це свiдчить про зниження доходностi 

державних боргових цiнних паперiв, що оцiнюються за амортизованою 

собвартiстю. 

 

Таблиця 2.7 

Iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд [35,36,37] 

Показник 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Iнвестицiї, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд  

   

Борговi цiннi папери    

Державнi 1 133 150 3 647 425 6 710 631 

Корпоративнi та банкiвськi 734 730 953 

Борговi цiннi папери, що 

оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний 

дохiд 

1 133 884 3 648 155 6 711 584 

Резерв на покриття очiкуваних 

кредитних збиткiв 

(31 664) (35 690) (109 327) 

Всього iнвестицiй, що 

оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний 

дохiд 

1 102 220 3 612 465 6 602 257 

Нарахованi проценти 14 808 99 972 127 049 

Iнвестицiї, що оцiнюються за 

амортизованою собвартiстю 

   

Державнi борговi цiннi папери 3 677 428 7 212 296 5 901 418 

Нарахованi проценти 7 440 12 314 1 418 

 



Частка портфелю кредитiв корпоративного бiзнесу протягом року 

зросла до 70% кредитного портфелю банку. Кредитна якiсть портфелю 

кредитiв, наданих корпоративним клiєнтам, продовжує покращуватися. 

Структура кредитного портфелю банку показана в табл.2.8. 

За результатами табл.2.8 можна зробити висновок про те, що найбiльша 

частина кредитiв припадає на кредити юридичних осiб (вiд 63% у 2018 роцi  

до 68% у 2020 роцi вiд загальної суми кредитування). 

З 10 березня 2020 року норми обов’язкових резервiв банкiв залежить 

вiд валюти залучених коштiв, а не вiд їхньої строковостi, як було. Для 

гривневих коштiв  встановлено нульову ставку резервування, а для валютних 

– 10%. Це сприяє двом стратегiчним цiлям Нацiонального банку – активiзацiї 

банкiвського кредитування та дедоларизацiї економiки. 

 Таблиця 2.8 

Структура кредитного портфелю банку [35,36,37] 

Показник 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Кредити юридичним особам та 

фiзичним особам-пiдприємцям 

17 495 830 18 008 447 21 393 884 

Споживчi кредити фiзичним 

особам 

6 106 219 7 989 370 8 197 852 

Iпотечнi кредити фiзичним особам  3 359 928 2 420 805 1 371 488 

Заборгованiсть за фiнансовою 

орендою  

583 837 542 564 385 275 

Кредити, що наданi за операцiями 

РЕПО  

184 113 696 130 - 

Iншi кредити фiзичним особам  1 287 4 022 3 478 

Всього кредитiв клiєнтам до 

вирахування резерву на покриття 

очiкуваних кредитних збиткiв 

27 731 214 29 661 338 31 351 977 

 

За вирахуванням резерву на 

покриття очiкуваних кредитних 

збиткiв 

(5 672 162) (4 349 945) (3 713 784) 

За вирахуванням резерву на 22 059052 25469028 27 797 157 



покриття очiкуваних кредитних 

збиткiв 

 

У дослiджуваного банка їз зростанням суми кредитiв  резерви на 

покриття очiкуваних  кредитних збиткiв щорiчно зменшуються. Така змiна 

обумовлена змiною у вимогах до обов’язкового резервування банкам i сприяє 

зростанню кредитного портфелю банку.  

З огляду на галузеву структуру портфелю корпоративних кредитiв, 

частка позик, наданих пiдприємствам сфери торгiвлi, стабiлiзувалась на рiвнi 

близько 40% (рис.2.1).  

 

 

Рис.2.1. Структура портфелю корпоративних кредитiв 

Активно розвивається сектор сiльського господарства, частка якого вже 

досягла позначки в 17% та майже зрiвнялась з часткою сфери виробництва, 

яка в 2020 роцi зменшилась до нижче 20%.  

При цьому частка iндустрiй, яким притаманна найбiльша волатильнiсть 

та схильнiсть до змiн бiзнес-циклiв, а саме будiвництва, операцiй з 

нерухомiстю та видобувної галузi i металургiї, зменшується до менш нiж 

10% портфелю. 

 Цi галузi економiки продовжують залишатися серед iндустрiй, обсяг 

кредитування яких має певнi обмеження в кредитнiй полiтицi банку. 

Можна вiдмiтити, темпи зростання споживчих кредитiв фiзичним 

особам за останнi 3 роки складають 34.3% i значно випереджають темпи 



зростання виданих кредитiв юридичним особам, що  в майбутньому може 

змiнити iснуючий розподiл кредитiв мiж юридичними та фiзичними особами 

(табл.2.8). 

Якiсть портфелю споживчих кредитiв несуттєво погiршилася у 2020 

роцi, проте частка проблемних кредитiв не перевищила 4% обсягу портфелю.  

Продовжили стрiмко зростати кредитнi лiмiти на картках, станом на 

кiнець 2020 року 39% портфелю споживчих кредитiв складали саме залишки 

за кредитними лiмiтами на картках. 

 Прирiст залишкiв за лiмiтами на кредитнi картки за 2020 рiк становив 

близько 757 млн грн, в яких частка проблемних кредитiв становила близько 

4% портфелю.  

Частка портфелю готiвкових кредитiв незначно зросла до 19% обсягу 

портфелю, якiсть якого залишається на допустимому рiвнi – частка 

проблемної заборгованостi не перевищує 3% його обсягу.  

Продовжив зростати й обсяг автокредитiв, що становлять 6.8% 

портфелю споживчих кредитiв. 

При цьому якiсть нового портфелю була на дуже високому рiвнi: 

портфель автокредитiв виявився найменш чутливим до негативних наслiдкiв 

пандемiї. 

Майже всi кредити (понад 99% вiд кредитiв клiєнтам) надано 

компанiям, якi ведуть свою дiяльнiсть в Українi, що представляє собою 

значну географiчну концентрацiю в одному регiонi.  

Проаналiзуємо ефективнiсть  кредитної діяльності банку на основi 

коефiцiєнтiв оцiнки ефективностi дiяльностi комерцiйного банку: 

 - норми прибутку на капiтал (рентабельнiсть капiталу); 

- рентабельнiсть активiв;  

- чистий спред; 

- чиста процентна маржа. 



 Норма прибутку на капiтал (Rk) характеризується величиною чистого 

прибутку, що припадає на кожну гривню капiталу, використаного у 

вiдповiдному перiодi: 

Rk = ЧП / К * 100%      (2.1), 

 

Де ЧП – чистий прибуток банку 

К – власний капiтал 

    Наступний коефiцiєнт - рентабельнiсть активiв (Ra) – застосовується 

для загальної оцiнки ефективностi використання активiв (майна) 

комерцiйного банку. Цей показник визначає рiвень чистого прибутку по 

вiдношенню до загальних активiв, якi сприяли отриманню прибутку: 

Ra = ЧП / А * 100%                (2.2), 

де ЧП – чистий прибуток 

А – загальнi активи банку 

На рентабельнiсть активiв впливає, крiм прибутку, ще i розмiр активiв 

банку. Низька рентабельнiсть активiв може бути спричинена їх завищеним 

обсягом та високою питомою вагою «витратних активiв», при низькiй 

питомiй вазi доходних активiв. 

Наступний показник – чиста процентна маржа (ЧПМ) – дозволяє 

оцiнити здатнiсть банку утворювати чистий процентний доход, 

використовуючи загальнi активи. До деякої мiри, можна вважати, що цей 

показник характеризує ефективнiсть структури активiв банку. Чиста 

процентна маржа обчислюється як вiдношення чистого процентного доходу 

(П1) до загальних активiв банку (А): 

ЧПМ = П1 / А * 100%, або ЧМП = (Д1 – В1) / А * 100%  (2.3), 

де П1 – чистий процентний доход,            Д1 – процентний доход, 

А – загальнi активи,                                     В1 – процентнi витрати.  

           Чистий спред (ЧС) дозволяє оцiнити рiзницю мiж рiвнем процентних 

доходiв (Д1) i процентних витрат (В1), вiднесених вiдповiдно до залишкiв 

виданих позик (Апроцент) i залучених на платнiй основi депозитiв (ПД): 



ЧС = (Д1 / Апроцент *100%) – (В1 / ПД * 100%)   (2.4) 

Рентабельнiсть активiв (ROA) — вiдношення чистого прибутку до  

середнього за перiод розмiру суммарних активiв. 

ROA = Чистий прибуток/Активи * 100 %   (2.5) 

Рентабельнiсть власного капiталу (ROЕ) — вiдношення чистого прибутку до 

середнього за перiод розмiру власного капiталу. 

ROЕ = Чистий прибуток/ Власний капiтал * 100 % (2.6) 

Для визначення показникiв ефективностi дiяльностi АТ «OTP банк» 

використаємо данi звiтiв про прибуток банку, наведенi в таблицi 2.9.  

 

Таблиця 2.9 

Звiт про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, тис. грн.[35,36,37] 

Показник 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Процентнi доходи   4 133 371 5 092 574 4 962 915 

Процентнi витрати   (1 226 343) (1 653 327) (1 386 122)  

Чистий процентний дохiд до формування 

резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за 

активами, за якими нараховуються 

проценти   

2 907 028 3 439 247 3 576 793  

Комiсiйнi доходи   1 445 122 1 696 120 1 684 106  

Комiсiйнi витрати   (297 109) (393 261) (506 572)  

Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною 

валютою та банкiвськими металами   

152 096 258 222 295 785  

Чистий прибуток вiд операцiй з похiдними 

фiнансовими iнструментами   

164 224 81 431 89 887  

Чистий прибуток вiд iнвестицiй, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд  

5 570 43 502 79 306  

Чистий збиток вiд модифiкацiї фiнансових 

активiв  

(20 320) (12 884) (18 917)  

Формування резерву на покриття 

очiкуваних кредитних збиткiв за активами, 

за якими нараховуються проценти   

(393 928) (145 694) (836 210)  

Формування резерву на покриття 

очiкуваних кредитних збиткiв за iншими 

операцiями  

4 344 (46 447) (202 707)  

Iншi доходи   97 632 162 643 104 883  

Чистий непроцентний дохiд  1 157 591 1 643 632 689 561  

Операцiйний дохiд  4 064 619 5 082 879 4 266 354  

Операцiйнi витрати   1 662 895 (1 988 513) (2 147 005)  

Прибуток до оподаткування  2 401 724 3 094 366 2 119 349  

Витрати з податку на прибуток   (427 414) (557 610) (385 627)  



Чистий прибуток за рiк  1 974 310 2 536 756 1 733 722  

Статтi, якi в подальшому можуть бути 

рекласифiкованi до складу прибуткiв або 

збиткiв: 

   

Змiна справедливої вартостi iнвестицiй, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд 

 

65 465 

 

(17 087) 

 

63 364  

Iншi сукупнi доходи/(збитки)  65 465 (17 087) 63 364  

ВСЬОГО СУКУПНИХ ПРИБУТКIВ ЗА РIК  2 039 775 2 519 669 1 797 086  

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в 

обiгу  

499 238 499 238 499 238  

Прибуток на акцiю 3,955 5,081 3,473  

 

Результати розрахункiв показникiв ефективностi дiяльностi АТ «OTP 

банк» за перiод з 2018 року по 2020 рiк наведено в табл.2.10. 

Таблиця 2.10 

Показники ефективностi дiяльностi АТ «OTP банк»  

за перiод з 2018 року по 2020 рiк, тис. грн 

Показник 2018 2019 2020 

Процентнi доходи 4 133 371 5 092 574 4 962 915 

Процентнi витрати (1 226 343) (1 653 327) (1 386 122) 

Чистий процентний дохiд 2 907 028 3 439 247 3 576 793 

Залишки виданих позик 22 059052 25469028 27 797 157 

Доходність кредитного 

портфелю,% 

13.18 13.50 12.87 

Депозити, залученi на платнiй 

основi 

26 855 632 35 094 301 47 337 814 

Чистий прибуток 1 974 310 2 536 756 1 733 722 

Власний капiтал 5 254 806 8 113 481 10 094 842 

Всього зобов’язань 27 502 332 36 715 324 48 867 164 

Чиста процентна маржа,% 8.87 7.67 6.07 

Чистий спред,% 14.17 15.28 14.93 

Рентабельнiсть активiв (ROA),% 6.027 5.659 2.940 

Рентабельнiсть власного капiталу 

(ROЕ),% 

37.572 31.266 17.174 



 

Як видно з розрахункiв (табл.2.10), банк має невисоку рентабельнiсть 

активiв. Рентабельнiсть  власного капiталу, достатньо висока на початку 

перiоду,  що пiдлягав аналiзу, але має негативну тенденцiю до зниження 

(достатньо значного зо останнiй рiк), що свiдчить про недостатньо ефективне 

управлiння активами та пасивами банку. 

Чистий процентний доход   збiльшився майже на 20%, депозити, 

залученi на платнiй основi збiльшились на 76% при збiльшеннi суми виданих 

кредитiв лише на 27%, що свiдчить про недостатню кредитну активнiсть 

банку. 

Розглянемо першу групу коефiцiєнтiв, що характеризують фiнансову 

стiйкiсть банку. Для цього спочатку визначимо, з нашого погляду, 

найважливiшi з них, приведемо алгоритм їх розрахунку та розкриємо їх 

економiчний змiст. Пiсля цього на основi даних балансу, розрахуємо вибранi 

показники, проаналiзуємо їх рiвень, тенденцiї i зробимо висновок про рiвень 

фiнансової стiйкостi банку. 

Основними коефiцiєнтами, якi характеризують фiнансову стiйкiсть 

банку, є: 

 коефiцiєнт надiйностi – спiввiдношення власного капiталу до 

залучених коштiв. Рiвень залежностi банку вiд залучених коштiв; 

 коефiцiєнт фiнансового важеля – спiввiдношення зобов’язань банку 

i капiталу, розкриває здатнiсть банку залучати кошти на фiнансовому ринку; 

 коефiцiєнт участi власного капiталу у формуваннi активiв – 

розкриває достатнiсть сформованого власного капiталу (К) в активiзацiї та 

покриттi рiзних ризикiв;  

 коефiцiєнт захищеностi власного капiталу – спiввiдношення 

капiталiзованих активiв i власного капiталу. Показує, яку частину капiталу 

розмiщено в нерухомiсть (майно); 



 коефiцiєнт захищеностi дохiдних активiв власним капiталом – 

сигналiзує про захист дохiдних активiв (що чутливi до змiни процентних 

ставок) мобiльним власним капiталом; 

 коефiцiєнт мультиплiкатора капiталу – ступiнь покриття активiв 

(акцiонерним) капiталом [14,15]. 

Розрахуємо данi коефiцiєнти за даними рiчної фiнансової звiтностi 

банку (табл.2.11). 

Коефiцiєнт надiйностi банку за аналiзований перiод складає : 

                                    
Ка

Кнад=
З

                                            (2.7) 

де, Ка – капiтал; 

З – зобов’язання;    

Таблиця 2.11 

Коефiцiєнти фiнансової стiйкостi банку 

Показник 2018 2019 2020 

Загальнi активи 32 757 138 44 828 805 58 962 006 

Чистий прибуток 1 974 310 2 536 756 1 733 722 

 Статутний капiтал банку 6 186 023 6 186 023 6 186 023 

Власний капiтал 5 254 806 8 113 481 10 094 842 

Всього зобов’язань 27 502 332 36 715 324 48 867 164 

Коефiцiєнт надiйностi банку,% 20.09 22.10 20.66 

Коефiцiєнт фiнансового важеля 4.98 4.51 4.84 

Коефiцiєнт участi власного 

капiталу у формуваннi активiв 

16.04 18.10 17.12 

Коефiцiєнт мультиплiкатора 

капiталу 

5.93 5.53 5.84 

 

З розрахованих даних видно, що коефiцiєнт надiйностi (спiввiдношення 

капiталу банку i залучених коштiв за мiнiмально допустимого значення не 

менше 5,0 %) за аналiзований перiод завжди перевищував 20%. 



Таким чином, банк має високу забезпеченiсть власним капiталом i, 

отже, високу надiйнiсть, тобто вiн досяг того рiвня, за якого не залежить вiд 

стихiй у залученнi вiльних коштiв грошового ринку, бо має вдосталь своїх, 

дешевших, якi можна розмiщати в кредити господарюючим суб’єктам та в 

iнвестицiї. Але у банка є проблема значного перевищення залучених коштiв 

над виданими кредитами. 

          Коефiцiєнт фiнансового важеля складає:  

                                    
З

Кфв=
Ка

                                    (2.8) 

де, З – зобов’язання ; 

К – капiтал. 

 

 Коефiцiєнт участi власного капiталу у формуваннi активiв становить: 

                             
Ка

Кука=
Аз

                                            (2.9) 

де, Ка – капiтал;  

Аз – загальнi активи  

Коефiцiєнт участi власного капiталу у формуваннi активiв за аналiзований 

постiйно перевищує оптимальне значення (не менше 10 %) i знаходиться в 

межах 16-18.1%. 

Коефiцiєнт мультиплiкатора капiталу складає: 

                                       
А

Кмк=
Ак

                                                    (2.10) 

де, А – активи;  

Ак – акцiонерний капiтал;  

Що стосується коефiцiєнта мультиплiкатора капiталу, який 

характеризує ступiнь покриття активiв акцiонерним капiталом, то за 

оптимального спiввiдношеннi 10,0—15,0 разiв за перiод 2018-2020р.р. вiн 

знаходився нижче оптимального значення на рiвнi 5-6.  



Найбiльш позитивний фактор, це наявнiсть чистого прибутку, який 

навiть у кризовий перiод хоча i знизився, але не набагато менше, чим у iнших 

банкiв (у яких фiнансовi результати – збитки). 

Розкриємо методику аналiзу дiлової активностi на основi 

коефiцiєнтного методу. 

Проаналiзувавши системи коефiцiєнтiв, що їх рекомендує методична 

лiтература для аналiзу дiлової активностi банку, вiдiбрано такi з них, якi 

найбiльшою мiрою i прямо, а не побiчно розкривають рiвень використання 

пасивiв i активiв [8,9,21,31]. 

Данi аналiзу дiлової активностi банку  на основi коефiцiєнтного методу 

наведенi в табл.2.12. 

 

 

 

Таблиця 2.12 

Коефiцiєнти активностi банку 

Показник 2018 2019 2020 

Загальнi активи 32 757 138 44 828 805 58 962 006 

Залишки виданих позик – Кредити 

наданi клiєнтам 

22 059052 25469028 27 797 157 

Депозити, залученi на платнiй 

основi- Рахунки клiєнтiв 

26 855 632 35 094 301 47 337 814 

Всього зобов’язань 27 502 332 36 715 324 48 867 164 

Коефiцiєнт активностi залучення 

позичених i залучених коштiв 

0.820 0.783 0.803 

Коефiцiєнт активностi залучення 

строкових коштiв 
0.127 0.127 0.094 

Коефiцiєнт активностi 

використання залучених коштiв у 

дохiднi активи- коефiцiєнт 

ресурсної лiквiдностi 

0.9147 0.8493 0.8751 



Коефiцiєнт активностi 

використання залучених коштiв у 

кредитний портфель 

0.821 0.726 0.587 

Коефiцiєнт рiвня дохiдних активiв 0.745 0.665 0.703 

 

Коефiцiєнт активностi залучення позичених i залучених коштiв 

становить: 

                                                                 
Кз

Кзк=
Пз

                                                        (2.11) 

де, Кз – залученi кошти; 

Пз – загальнi  пасиви; 

У цiлому рiвень дiлової активностi щодо залучення ресурсiв зi сторони 

характеризує коефiцiєнт активностi залучення позичених i залучених коштiв, 

який, як бачимо, має тенденцiю до невеликого  зниження.  

Рiвень даних показникiв знаходиться в межах нормального 

(оптимальне значення 0,70). Пiдвищення показника говорить про збiльшення 

кiлькостi платоспроможних позичальникiв з лiквiдною заставою. 

Коефiцiєнт активностi залучення строкових коштiв становить:     

                                         
Дс

Кск=
Пз

                                                 (2.12) 

де, Дс –депозити строковi; Пз – пасиви  загальнi. 

Коефiцiєнт залучення коштiв на строковi депозити збiльшується на 0,12 

пункти, що є наслiдком стабiлiзацiї та вiдновлення дiяльностi банку пiсля 

фiнансово-економiчної кризи. 

Коефiцiєнт активностi залучення мiжбанкiвських кредитiв :  

                                                  
Мк

Кзмбк=
Пз

                                              (2.13) 

де Мк – межбанкiвськi кредити;  

Пз – загальнi  пасиви. 

Обсяг мiжбанкiвських кредитiв незначний, за останнi роки не 

перевищував 1%. 



Коефiцiєнт активностi використання залучених коштiв у дохiднi 

активи: 

                                                

Ад
Кзкда=

Зк
                                                  (2.14) 

де, Ад – доходнi  активи; 

Зк –залученi кошти. 

Рiвень включення залучених коштiв в дохiднi активи був достатньо 

високим(85%-92%). 

Коефiцiєнт активностi використання залучених коштiв у кредитний 

портфель: 

                                                  
Кп

Кдскр=
Дс

                                            (2.15) 

де  Кп – кредитний  портфель; 

Дс – депозити строковi/ або рахунки клiєнтiв. 

За аналiзований перiод цей показник знаходиться в межах  вiд 58% до 

82%, що свiдчить про високу активнiсть у створеннi кредитного портфеля як 

залученими на строкових засадах депозитами, так i в цiлому за рахунок 

залучених коштiв. 

           Коефiцiєнт рiвня дохiдних активiв : 

                                               
Да

Кда=
За

                                                   (2.16) 

де  Да – доходнi  активи;  За – загальнi  активи. 

Дiлова активнiсть активiв характеризується рiвнем вкладень ресурсiв 

банку в дохiднi активи, кредитний портфель, у цiннi папери i розкриває як 

досягнутий рiвень, так i можливостi банку в даний перiод.  

Лiквiднiсть комерцiйного банку — це можливiсть i здатнiсть банку 

виконувати свої зобов’язання перед клiєнтами i рiзними контрагентами в 

аналiзованих перiодах. Лiквiднiсть балансу як ступiнь покриття зобов’язань 

активами i лiквiднiсть самих активiв забезпечується дотриманням 

насамперед обов’язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку 

України.  



З метою забезпечення стабiльної дiяльностi банкiв та своєчасного 

виконання ними зобов’язань перед вкладниками Нацiональний банк України 

згiдно з Iнструкцiєю ―Про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi‖ 

встановив 13 обов’язкових нормативiв, серед яких:  

-нормативи капiталу: мiнiмального розмiру регулятивного капiталу; 

адекватнiсть регулятивного капiталу; адекватнiсть основного капiталу;  

-нормативи лiквiдностi;  

- нормативи кредитного ризику: максимального розмiру кредитного ризику 

на одного контрагента; великих кредитних ризикiв; максимального розмiру 

кредитiв, гарантiй i поручительств, наданих одному iнсайдеру; 

максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй i поручительств, 

наданих iнсайдерам;  

-нормативи iнвестування: iнвестування в цiннi папери окремо за кожною 

установою; загальної суми iнвестування; норматив ризику загальної 

вiдкритої (довгої/короткої) валютної позицiї банку. 

Всi цi показники, як правило, носять статистичний характер. 

Дотримання або порушення нормативiв свiдчить про несвоєчасне прийняття 

банком управлiнських рiшень. Якщо виходити з тих позицiй, що рiвень 

нормативу встановлюється для захисту банку вiд виникнення ризикових 

ситуацiй, то для  кожного нормативу можна визначити вид ризику, якого 

можна уникнути: 

Н2 – норматив адекватностi регулятивного капiталу -  ризик неповернення 

банкiвських активiв, перекладання кредитного ризику банком на кредиторiв/ 

вкладникiв; 

Нормативи лiквiдностi - нездатнiсть миттєво мобiлiзувати кошти для 

розрахунку за рахунками до запитання, незбалансованiсть термiнiв i сум 

лiквiдних активiв та зобов’язань банку; 

Н7 – норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного 

контрагента - ризик невиконання окремими контрагентами своїх зобов’язань; 



Н8 – норматив великих кредитних ризикiв - концентрацiя кредитного ризику 

за групою контрагентiв. 

Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi: 

 

                                                                      
Аал

Кмл=
Зп

,                                                                   (2.17) 

де Аал – абсолютно  лiквiднi активи (суми коштiв на кореспондентському 

рахунку в НБУ та в касi банку); 

Зп – поточнi забовязання.  

Пiд первинними резервами слiд розумiти касу i прирiвнянi до неї кошти, 

кореспондентський рахунок в Нацiональному банку, кореспондентський 

рахунок в iнших банках, тобто це високолiквiднi активи, безпосередньо 

пов’язанi з миттєвою лiквiднiстю. Очевидно, що первиннi резерви з огляду на 

високу лiквiднiсть практично не приносять доходу (за винятком випадкiв 

виплати процентiв за залишками на кореспондентських рахунках у 

банкахкореспондентах), тому питома вага даних активiв щодо сумарних 

активiв повинна вiдповiдати виконанню нормативу миттєвої лiквiдностi, 

вирiшенню дилеми прибутковiсть – лiквiднiсть. Первиннi резерви покликанi 

своєчасно задовольняти всi зобов’язання банку, тобто бути джерелом 

банкiвської лiквiдностi. Пiд вторинними резервами розумiють державнi цiннi 

папери. Вони мають високий ступiнь лiквiдностi i представляють iнтерес з 

точки зору дохiдностi. Такий умовний подiл на первиннi та вториннi резерви 

визначається самостiйно плановоекономiчним вiддiлом на основi власних 

оцiнок ситуацiї, даних активiв i доцiльностi. 

До поточних зобов'язань вiдносяться: кошти НБУ в банку, кошти до 

запитання iнших банкiв, строковi депозити iнших банкiв, кошти бюджету та 

позабюджетних фондiв України, кошти на поточних рахунках клiєнтiв банку. 

Нормативне значення показника  має бути не менше 20%. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi зобов’язань банку: 

                                                                        
Аз

Кзл=
З

                                                 (2.18) 



де Аз – загальнi активи; 

З – усього забов’язання. 

Коефiцiєнт вiдношення високолiквiдних до робочих активiв: 

                                                                      
Авл

Клр=
Ар

                                               (2.19) 

де  Авл – високолiквiднi активи; 

Ар – робочi активи. 

Коефiцiєнт ресурсної лiквiдностi зобов’язань: 

                                                                   
Ад

Клр=
З

                                                                  (2.20) 

де, Ад – доходнi активи; З – забов’язання.  

Коефiцiєнт лiквiдного спiввiдношення виданих кредитiв i залучених 

депозитiв (для визначення незбалансованої лiквiдностi): 

                                                                    
К

Клспів=
Д

                                             (2.21) 

де К – кредити, Д – депозити. 

Коефiцiєнти лiквiдностi банку представленi в табл.2.13. 

Таблиця 2.13 

Коефiцiєнти лiквiдностi банку 

Показник 2018 2019 2020 

Загальнi активи 32 757 138 44 828 805 58 962 006 

Залишки виданих позик – Кредити 

наданi клiєнтам 

22 059052 25469028 27 797 157 

Грошовi кошти та рахунки у 

Нацiональному банку України     

2320458 3 139 593 3 510420 

Кошти в банках   2507127 4 308 470 13 628 078 

Вiдстроченi активи з податку на 

прибуток   

177315 38 747 76 544 

Всього зобов’язань 27 502 332 36 715 324 48 867 164 

Депозити, залученi на платнiй 

основi- Рахунки клiєнтiв 

26 855 632 35 094 301 47 337 814 

Кошти банкiв та iнших 

фiнансових установ 

441 567 801 399 

Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi 

(бiльше 20%) 

21.26 24.87 40.56 

Коефiцiєнт покриття 100 92.4 94.9 



лiквiдностi(LCR) (бiльше 40%) 

Коефiцiєнт короткострокової 

лiквiдностi (бiльше 20%) 

18.0 20.9 36.2 

 

Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi розраховується як спiввiдношення 

суми коштiв на кореспондентському рахунку в НБУ та в касi банку, 

необтяжливi депозити в НБУ до поточних зобов'язань: 

%,1005 
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де: Ккр - кошти на коррахунку в НБУ; 

 Ка - кошти в касi; 

 Пр - поточнi зобов’язання. 

До поточних зобов'язань вiдносяться: кошти НБУ в банку, кошти до 

запитання iнших банкiв, строковi депозити iнших банкiв, кошти бюджету та 

позабюджетних фондiв України, кошти на поточних рахунках клiєнтiв банку. 

Нормативне значення показника  має бути не менше 20%. 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (Н5) визначається як спiввiдношення 

активiв первинної та вторинної лiквiдностi до зобовязань банку з 

вiдповiдними строками виконання. 

До активiв первинної та вторинної лiквiдностi при розрахунку 

нормативу поточної лiквiдностi належать: 

- готiвковi кошти; 

- банкiвськi метали; 

- кошти на кореспондентських рахунках, якi вiдкритi в Нацiональному банку 

України та iнших банках; 

- строковi депозити, якi розмiщенi в Нацiональному банку України та iнших 

банках; 

- борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у 

торговому портфелi банку, у портфелi банку на продаж та у портфелi банку 

на погашення; 



- борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України в портфелi 

банку на продаж та у портфелi банку на погашення; 

- наданi кредити. 

До зобов'язань з вiдповiдними строками виконання належать: 

- кошти на вимогу; 

- короткостроковi та довгостроковi кредити, одержанi вiд Нацiонального 

банку України та iнших банкiв; 

- кошти бюджету України; 

- строковi депозити iнших банкiв та клiєнтiв; 

- цiннi папери власного боргу, емiтованi банком; 

- субординований борг банку; 

- зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiй, пору к, авалiв; 

- зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам i банкам. 

Оптимальне значення  мас бути не менше нiж 40 %. 

До розрахунку нормативу короткострокової лiквiдностi (Н6) 

включаються лiквiднi активи та короткостроковi зобов'язання з початковим 

строком погашення до одного року. 

До лiквiдних активiв при розрахунку нормативу короткострокової 

лiквiдностi включають: 

- готiвковi кошти; 

-  банкiвськi метали; 

- кошти на кореспондентських рахунках то вiдкритi в Нацiональному банку 

України та iнших банках; 

- короткостроковi депозити, що розмiщенi а Нацiональному банку України та 

iнших банках; 

- короткостроковi кредити, що наданi iншим байкам; 

- борговi цiннi папери органiв державної влади в торговому портфелi банку, у 

портфелi банку на продаж та о портфелi банку до погашення. 

До короткострокових зобов'язань включаються: 

- кошти на вимогу; 



- кошти бюджету України; 

- короткостроковi кредити, якi одержанi вiд Нацiонального банку України та 

iнших банкiв; 

- короткостроковi депозити iнших банкiв i клiєнтiв: 

- короткостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком; 

- зобов'язання за всiма видами гарантiй, порук, авалiв; 

- зобов'язання з кредитування, якi наданi банкам i клiєнтам. 

Оптимальне значення нормативу Н6 має бути не менше нiж 20 %. 

Нормативи кредитного ризику:  

- максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента – 

Н7 (не бiльше 25%);  

- великих кредитних ризикiв – Н8 (не бiльше 8-ми кратного розмiру 

регулятивного капiталу);  

- максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, 

наданих одному iнсайдеру – Н9 (не бiльше 5%);  

- максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй 

та поручительств, наданих iнсайдерам – Н10 (не бiльше 30%). 

Станом на 31 грудня 2020 Банк не надавав кредити групам клiєнтiв, 

сума яких перевищувала 10% капiталу Банку.  

Станом на 31 грудня 2019 рокiв Банк надав кредити трьом групам 

клiєнтiв на загальну суму 2,631,293 тисячi гривень, сума кожного з яких 

окремо перевищувала 10% капiталу Банку.  

 

Висновки до роздiлу 2 

 

Рiзноманiтнiсть кредитних продуктiв ОТП Банку забезпечили значне 

зростання обсягiв фiнансування корпоративних клiєнтiв у 2020 роцi. До 

складу таких традицiйних i ключових для фiнансування секторiв економiки, 

як сiльське господарство i пов’язанi з ним галузi, оптова i роздрiбна торгiвля, 



харчова i фармацевтична промисловiсть, увiйшли пiдприємства 

iнформацiйної i комунiкацiйної галузi, ринку нерухомостi та iнших секторiв.  

Крiм цього, спостерiгалося змiщення акцентiв у вподобаннях 

позичальникiв банку пiд час вибору валюти фiнансування на користь 

нацiональної валюти. Так, частка кредитiв, наданих нашим банком у гривнi, 

зросла на 19% у порiвняннi з 2019 роком. Це було обумовлене 

несприятливими валютними коливаннями, що мали мiсце на початку 2020 

року, а також зниженням вартостi кредитних коштiв у нацiональнiй валютi 

внаслiдок наявної надлишкової гривневої лiквiдностi на фiнансовому ринку i 

суттєвого зменшення облiкової ставки Нацiонального банку України. 

На основi проведеного аналiзу ефективностi кредитної діяльності 

встановлено таке. 

1. Банкiвськi ресурси використовуються недостатньо ефективно. 

Кредитний портфель значно менше депозитного портфелю банку. 

2. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв майже всi кредити (понад 99% 

вiд кредитiв клiєнтам) надано компанiям, якi ведуть свою дiяльнiсть в 

Українi, що представляє собою значну географiчну концентрацiю в 

одному регiонi.  

3. Кредитна якiсть портфелю кредитiв, наданих корпоративним клiєнтам, 

продовжує покращуватися: непроблемна заборгованiсть перетнула 

позначку в 90% портфелю кредитiв, понад 90% якої, своєю чергою, 

мають рейтинг «краще» або на рiвнi «7» за 9-бальною шкалою 

рейтингування (вiдповiдно, 90% з рейтингом «1-7» за 10-бальною 

шкалою оцiнки кредитного ризику НБУ). 

4. Можна вiдмiтити, темпи зростання споживчих кредитiв фiзичним 

особам за останнi 3 роки складають 34.3% i значно випереджають 

темпи зростання виданих кредитiв юридичним особам, що  в 

майбутньому може змiнити iснуючий розподiл кредитiв мiж 

юридичними та фiзичними особами. 



5. Продовжили стрiмко зростати кредитнi лiмiти на картках. Продовжив 

зростати й обсяг автокредитiв, що становлять 8% портфелю споживчих 

кредитiв. При цьому якiсть нового портфелю була на дуже високому 

рiвнi: портфель автокредитiв виявився найменш чутливим до 

негативних наслiдкiв пандемiї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДIЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ 

 

3.1. Формування кредитного портфелю банку 

 

Ефективне функціонування банківської системи України є основою 

зростання її економіки і соціальної сфери. Тому зростання ефективності 

банківського сектора є пріоритетним завданням поступального розвитку 

національної економіки. 

 Основні напрямки, за якими банки спрямовують залучені ресурси з 

метою їх прибуткового використання, – це формування збалансованого 

кредитного  портфелю. 

 ОТР банк пропонує кредитну програму, яка залежить від умов 

кредитування і типу позичальників [37]. 

Кредити фізичним особам: 



- Продуктова лінійка –Кредит готівкою. 

1.«Просто так» -річна ставка- 60% без комісій. Термін до 3 років. 

2.«Всі свої» - для зарплатних клієнтів банку- річна ставка- 45% без комісій. 

Термін до 3 років. 

- Експрес кредити 

1.Standart  -річна ставка- 10%,  комісія від 3.3 до 4%.Термін до 2.5 років. 

2.Експрес XXL- річна ставка- 36%,  комісія 0.85%. Термін до 4 років. 

3. Big cash- річна ставка- 36%,  комісія 0.85%.Термін до 7 років. 

- Продуктова лінійка «Універсальний» 

1. ХXXL - для зарплатних клієнтів банку  -річна ставка- 27%,  комісія 3%. 

Термін до 7 років. 

- Кредити за прорамою лояльності 

1. Big cash лояльний – річна ставка- 28.8%,  комісія 0.85%.Термін до 7 років. 

2. Big cash VIP - для зарплатних клієнтів банку  -річна ставка- 18%,  комісія 

0.85%. Термін до 7 років. 

- Продуктова лінійка «Фінансова вакцинація» 

1.Фінансова вакцина- річна ставка- 39%,  комісія 3%.Термін до 5 років. 

2. Фінансова вакцина VIP- річна ставка- 29%,  комісія 3%.Термін до 7 років. 

- Продуктова лінійка Нова будова Універсальний- річна ставка- 27%,  

комісія 3%.Термін до 7 років. 

- Продуктова  лінійка Без обмежень  

1.CLASSIC (автокредити)- річна ставка- 0,01% . Термін 3 міс – комісія -

5.99%.  

Термін 3 міс – комісія -5.99%. 

Термін 6 міс – комісія -9.99%.  

Термін 9 міс – комісія -14.99%. 

Термін 12 міс – комісія -18.99%.  

Термін18 міс – комісія -27.99%.  

Термін24 міс – комісія -33.99%.  



2. Без обмежень Challenge - річна ставка- 29.9%,  комісія 3%.Термін до 3 

років. 

Кредити готівкою для ФОП: 

1.Cash PE loan+ - річна ставка- 36%,  комісія 0.85%. Термін до 5 років. 

2. Express PE Challenge- річна ставка- 10%,  комісія 3.99%. Термін до 3 років. 

Кредити для бізнесу: 

1.Овердрафт «Гостинний» - річна ставка- 14.9%,  комісія 0.5%. Термін до 3 

років. 

2.Овердрафт «Миттєвий»- річна ставка- 15.9%,  комісія 0.5%. Термін до 3 

років. 

3.Овердрафт «Гарантовані платежі» - річна ставка- 15.5%,  комісія 0.2%. 

Термін до 3 місяців. 

4.Агрокредит « Миттєвий»- річна ставка- від 12.%,  комісія 0.5%. Термін до 3 

років. 

ІНШІ - річна ставка- 13.0%,  комісія 1.0%. Термін до 5 років. 

 

Зміна суми кредитного портфелю банку відображається у зміні активів 

банку. Як видно з даних табл.2.5, темп зростання активiв банку дещо 

сповiльнився. Так у 2019 роцi активи банку зросли бiльше нiж на 35%, а у 

2020 роцi – лише на 12%. При цьому темпи зростання кредитiв наданих 

клiєнтам складають вiдповiдно – 15.5% у 2019 роцi, 9.1% - у 2020 роцi. Це 

свiдчить про те, що темпи зростання активiв загалом випереджає темпи 

зростання наданих кредитiв клiєнтам банку. А це означає, що питома вага 

кредитiв в загальнiй сумi активiв падає. I це є негативною тенденцiєю, яка 

негативно впливає на величину процентного доходу банку. 

Крiм того, порiвняння темпiв зростання депозитiв банку з темпами 

зростання кредитiв, свiдчить про наступне: темпи зростання рахункiв 

клiєнтiв банку у 2019 роцi склали 30.7%, у 2020 роцi - 34.9%(табл.3.1).  

Таблиця 3.1 

Темпи зростання депозитів і кредитів банку[35,36,37] 



Показник 1.01.2019 1.01.2020 1.01.2021 

АКТИВИ  32 757 138 44 828 805 58 962 006 

Кредити клiєнтам , тис. грн  22 059052 25469028 27 797 157 

Темп зростання кредитів  1.155 1.091 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    

Рахунки клiєнтiв   26 855 632 35 094 301 47 337 814 

Темп зростання депозитів  1.307 1.349 

Різниця між сумою депозитів і 

сумою кредитів 

4 796 580 9 625 273 19 540 657 

Коефiцiєнт активностi 

використання залучених коштiв у 

дохiднi активи- коефiцiєнт 

ресурсної лiквiдностi 

0.9147 0.8493 0.8751 

Коефiцiєнт активностi 

використання залучених коштiв у 

кредитний портфель 

0.821 0.726 0.587 

 

В той же час, темпи зростання кредитів відповідно склали 15.5% і 9.1%. 

По-перше, темп зростання кредитів нижче ніж темп зростання депозитів. По-

друге, темп зростання кредитів уповільнився, що тільки збільшує розрив у 

темпах зростання депозитів і кредитів. 

Така ситуацiя свiдчить про недостатню активнiсть кредитної полiтики 

банку.  

Тому, можна зробити висновок, що на фоні суттєвого збільшення 

банківських депозитів кредитування економіки продовжує 

скорочуватись. Цьому сприяє поточна економічна ситуація, що 

характеризується подальшим занепадом. Це і зниження купівельної 

спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів; і 



ускладнення відносин з основними торгівельними партнерами, і відтік 

інвестицій.  

Відновлення позитивної динаміки неможливе без структурних зрушень. 

Структурні зміни неможливі без інвестиційних процесів, які потребують 

відновлення фінансової спроможності та позитивних очікувань вітчизняних 

та закордонних інвесторів.  

У банківській сфері зміни пов’язані з розвитком світових фондових 

ринків та інвестиційної діяльності банків. Вагомий потенціал комерційних 

банків в активізації кредитної діяльності це намагання всю суму залучених 

коштів спрямовувати або на видачу кредитів або на купівлю цінних паперів. 

А ми бачимо, що коефiцiєнт активностi використання залучених коштiв у 

кредитний портфель знизився за останні 3 роки з 0.821 до 0.587. 

Різниця між сумою депозитів і сумою кредитів за останні 3 роки 

збільшилась більш ніж у 4 рази. 

Виходячи з цього, пропонується  наступне: 

- збільшити видачу кредитів за рахунок зменшення кредитної ставки 

на1.5%% від її величини (на суму скорочення різниці між сумою 

коштів клієнтів і кредитів наданих) в цілому на 20%. 

 

3.2. Обгрунтування зниження кредитної ставки. Визначення  точки 

беззбитковості заходу 

 

Враховуючи невикористану можливість видачі кредиту на суму 19 540 

657тис. грн, що складає 70% від існуючого кредитного портфеля  і втрачену 

можливість отримання процентних доходів щорічно в процесі кредитування, 

пропонуємо для підвищення кредитної активності знизити середню ставку по 

кредитам на 1,5%. 

Наприклад, 

 за кредитами «Просто так» знизити відсоткову ставку  з 60% до 50%, 

їх питома вага в портфелі знаходиться на рівні 5%; 



 за кредитами «Універсальний»  знизити відсоткову ставку  з 27% до 

24%, їх питома вага в портфелі знаходиться на рівні 12%; 

за кредитами «Експресс»  знизити відсоткову ставку  з 36% до 30%, їх 

питома вага в портфелі знаходиться на рівні 12%. 

Таким чином, середньозважене зниження відсоткової ставки дорівнює: 

10х 0.05+3 х0.12+6х0.12=1.5% 

Визначимо точку беззбитковості даної пропозиції (табл.3.2). 

Таблиця 3.2 

Процентні доходи і процентні витрати банку, тис. грн 

Показник 1.01.2021 

Процентнi доходи   4 962 915 

Процентнi витрати   (1 386 122) 

Чистий процентний дохiд до формування резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки за активами, за якими 

нараховуються проценти   

3 576 793 

Різниця між сумою депозитів і сумою кредитів 19 540 657 

Кредити клiєнтам 27 797 157 

 

Визначимо, при якому зростанні кредитного портфелю ми досягнемо 

точки беззбитковості, враховуючи, що процентні витрати залишаться 

незмінними, тому що депозитний портфель не зміниться. 

Спочатку визначаємо доходність(загальну) кредитного портфелю за 

звітний період: 

                                  
  

  
                                                     (3.1) 

де ПД – процентні доходи,тис. грн; 

КП – сума кредитного портфелю, тис. грн. 

Дзв= 4 962915/27 797 157 = 0.1785 або 17.85% 

Тоді запропонована ставка  кредитування дорівнює на 1.5% менше. 

Отже 16.35%. 

Маємо рівняння: 

 



         

    
 
                

       
 

               

        
 
                          

           
 

 

Тр=1.15 

Тобто, при збільшення суми кредитного портфелю на 15%, процентні 

доходи при зменшені середньої ставки кредитування на 1.5% не зміняться, 

що забезпечить беззбитковість даного заходу. 

Ми передбачаємо зростання сума кредитного портфелю на 20%. При 

цьому частка вищенаведених кредитів збільшиться у 2 рази. 

Очікувані проценті доходи (ПДочік) складуть: 

ПДочік= 27 797 157 х 1.2х0.1635= 5 908285.7 тис. грн. 

Очікувані процентні витрати не зміняься і складуть 1386 122 тис. грн. 

Чистий процентний дохід очікуваний дорівнює: 

ЧПДочік =5 908285.7-1386 122=4 522163.7тис. грн. 

Чистий процентний дохід збільшився порівняно із звітним роком  в 

1.264 рази. 

 

 

3.3. Розрахунок прогнозних показникiв  вдосконалення кредитного 

портфеля  банку 

 

Представляємо фінансовий результат запропонованих заходів, таблиця 

3.3. 

Таблиця 3.3 

Фiнансовий результат вiд впровадження заходу 

Показник 2020 Прогноз 

Чистий процентний дохiд 3 576 793 4 522163,7 

Залишки виданих позик 27 797 157 33 356 588 



Депозити, залученi на платнiй 

основi 

47 337 814 47 337 814 

Iншi доходи  104 883 104 883 

Чистий непроцентний дохiд 689 561 689 561 

Операцiйний дохiд 4 266 354 4 266 354 

Прибуток до оподаткування  2 119 349 9582961,7 

Витрати з податку на прибуток   (385 627) 1724933.1 

Чистий прибуток 1 733 722 7 858 028.6 

 

Для перевiрки ефективностi запропонованих заходiв необхiдно 

визначити показники ефективностi дiяльностi банку: 

- чистий процентний дохiд; 

- чисту процентну маржу; 

- рентабельнiсть активiв; 

- рентабельнiсть власного капiталу. 

Новi розрахунковi значення фiнансових показникiв за оптимальної 

структури кредитного портфелю приведенi  в табл. 3.4. 

 

 

 

Таблиця 3.4 

Прогнознi показники ефективностi дiяльностi АТ «OTP банк»  

Показник 2020 Прогноз 

Чистий процентний дохiд 3 576 793 4 522163,7 

Чистий прибуток 1 733 722 7 858 028.6 

Чиста процентна маржа,% 6.07 8.86 

Чистий спред,% 14.92 14.93 

Рентабельнiсть активiв (ROA),% 2.940 13.33 

Рентабельнiсть власного капiталу 

(ROЕ),% 

17.174 77.84 

 



Порiвняємо  цi показники  з фактичними показниками ефективностi 

роботи банку за минулi роки i зробимо висновки: 

Чиста процентна маржа збiльшилась до 8.86%. Цi змiни вiдбулись за 

рахунок зростання процентного доходу банку. Рентабельнiсть активiв зросла 

до 13.33%, а рентабельнiсть власного капiталу – до 77.84%. 

Коефiцiєнти фiнансової стiйкостi банку не змінились, тому що 

структура пасивів не змінювалась і загаль валюта балансу банку теж 

(табл.3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Коефiцiєнти фiнансової стiйкостi банку 

Показники 2020 Прогноз 

Коефiцiєнт надiйностi банку,% 20.66 20.66 

Коефiцiєнт фiнансового важеля 4.84 4.84 

Коефiцiєнт участi власного капiталу у 

формуваннi активiв 

17.12 17.12 

Коефiцiєнт мультиплiкатора капiталу 5.84 5.84 

 

 

 

 

 

 

  



Висновки до роздiлу 3 

 

Ефективне функціонування банківської системи України є основою 

зростання її економіки і соціальної сфери. Тому зростання ефективності 

банківського сектора є пріоритетним завданням поступального розвитку 

національної економіки. 

Вагомий потенціал комерційних банків в активізації кредитної 

діяльності це намагання всю суму залучених коштів спрямовувати або на 

видачу кредитів або на купівлю цінних паперів. Коефiцiєнт активностi 

використання залучених коштiв у кредитний портфель нашого банку  

знизився за останні 3 роки з 0.821 до 0.587. 

Різниця між сумою депозитів і сумою кредитів за останні 3 роки 

збільшилась більш ніж у 4 рази. Це є негативна тенденція. 

Виходячи з цього, обґрунтування структури і обсягів кредитних 

операцій наступне: 

- збільшити видачу кредитів за рахунок зменшення кредитної ставки 

на1.5%% від її величини (на суму скорочення різниці між сумою 

коштів клієнтів і кредитів наданих) в цілому на 20%. 

Було визначення точку беззбитковості даного заходу. Тобто, при 

збільшення суми кредитного портфелю на 15%, процентні доходи при 

зменшені середньої ставки кредитування на 1.5% не зміняться, що 

забезпечить беззбитковість даного заходу. 

В роботі передбачено зростання кредитного портфелю в результаті 

запропонованих заходів на 20%. 

Для перевiрки ефективностi запропонованих заходiв було визначено 

показники ефективностi дiяльностi банку: чистий процентний дохiд;  чисту 

процентну маржу;  рентабельнiсть активiв;  рентабельнiсть власного капiталу 

та коефiцiєнти фiнансової стiйкостi банку i порiвняно їх з фактичними 

показниками ефективностi роботи банку за минулi роки. 



В результатi оптимiзацiї структури кредитного портфелю  чиста 

процентна маржа збiльшилась до 8.86%. Цi змiни вiдбулись за рахунок 

зростання процентного доходу банку. 

Рентабельнiсть активiв зросла до 13.33%, а рентабельнiсть власного 

капiталу – до 77.84%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВИСНОВКИ 

 

Усi комерцiйнi банки незалежно вiд форми власностi, величини 

капiталу та спецiалiзацiї виконують операцiї iз залучення тимчасово вiльних 

грошових коштiв у депозити (депозитнi операцiї); операцiї, пов'язанi iз 

розрахунково-касовим обслуговуванням клiєнтури (розрахунковi та касовi 

операцiї) й операцiї з кредитного обслуговування клiєнтiв (кредитнi 

операцiї).  

Значення кредитної полiтики у функцiонуваннi банку досить значне, 

вона формує умови, принцип, правила кредитування.  

Конкретнi цiлi кредитної полiтики – послаблення економiчних криз, 

обмеження iнфляцiї, забезпечення стабiльного зростання виробництва та 

функцiонування ринку позичкових капiталiв, забезпечення стабiльностi 

банкiвської системи.  

Виокремлюють три типи кредитної полiтики: 

1) консервативний; 

2) помiрний; 

3) агресивний. 

Ефективність кредитної політики банку визначається одним з трьох 

типів його кредитної політики: 1) консервативною (обережною), коли частка 

кредитних операцій у загальному обсязі робочих активів банку не перевищує 

30 %, що забезпечує прибутковість банку за рахунок менш ризикованих 

активних операцій. Але в цьому разі банк втрачає значний сегмент 

фінансового ринку. Таке співвідношення між кредитами і робочими 

активами більш бажане для новоствореного банку, який ще не має 

достатнього досвіду кредитної роботи; 2) поміркованою є кредитної політики 

банку, частка кредитів якого у робочих активах перебуває в межах 30-50 %. 

Така політика притаманна стабільним і надійним банкам, які мають достатній 

досвід кредитної роботи; 3) агресивною є кредитна політика банку, частка 



кредитів якого перевищує 50 % робочих активів. Вона може бути 

обґрунтованою тільки надприбутками і не може бути тривалою.  

У процесі здійснення кредитної діяльності комерційним банком значна 

увага ним приділяється вибору методу ціноутворення за кредитом. 

Вдосконалення кредитної полiтики банкiв у сучасних умовах має 

передбачати такi заходи, як:  

– пiдвищення стабiльностi банкiв; 

 – полiпшення якостi кредитного портфеля;  

полiпшення структури активiв банкiв;  

– забезпечення iнтересiв вкладникiв банку;  

– пiдвищення iмiджу банку;  

– формування кредитної iнфраструктури.  

Рiзноманiтнiсть кредитних продуктiв ОТП Банку забезпечили значне 

зростання обсягiв фiнансування корпоративних клiєнтiв у 2020 роцi. До 

складу таких традицiйних i ключових для фiнансування секторiв економiки, 

як сiльське господарство i пов’язанi з ним галузi, оптова i роздрiбна торгiвля, 

харчова i фармацевтична промисловiсть, увiйшли пiдприємства 

iнформацiйної i комунiкацiйної галузi, ринку нерухомостi та iнших секторiв.  

Крiм цього, спостерiгалося змiщення акцентiв у вподобаннях 

позичальникiв банку пiд час вибору валюти фiнансування на користь 

нацiональної валюти. Так, частка кредитiв, наданих нашим банком у гривнi, 

зросла на 19% у порiвняннi з 2019 роком. Це було обумовлене 

несприятливими валютними коливаннями, що мали мiсце на початку 2020 

року, а також зниженням вартостi кредитних коштiв у нацiональнiй валютi 

внаслiдок наявної надлишкової гривневої лiквiдностi на фiнансовому ринку i 

суттєвого зменшення облiкової ставки Нацiонального банку України. 

На основi проведеного аналiзу ефективностi кредитної діяльності 

встановлено таке. 

1. Банкiвськi ресурси використовуються недостатньо ефективно. 

Кредитний портфель значно менше депозитного портфелю банку. 



2. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв майже всi кредити (понад 99% 

вiд кредитiв клiєнтам) надано компанiям, якi ведуть свою дiяльнiсть в 

Українi, що представляє собою значну географiчну концентрацiю в 

одному регiонi.  

3. Кредитна якiсть портфелю кредитiв, наданих корпоративним клiєнтам, 

продовжує покращуватися: непроблемна заборгованiсть перетнула 

позначку в 90% портфелю кредитiв, понад 90% якої, своєю чергою, 

мають рейтинг «краще» або на рiвнi «7» за 9-бальною шкалою 

рейтингування (вiдповiдно, 90% з рейтингом «1-7» за 10-бальною 

шкалою оцiнки кредитного ризику НБУ). 

4. Можна вiдмiтити, темпи зростання споживчих кредитiв фiзичним 

особам за останнi 3 роки складають 34.3% i значно випереджають 

темпи зростання виданих кредитiв юридичним особам, що  в 

майбутньому може змiнити iснуючий розподiл кредитiв мiж 

юридичними та фiзичними особами. 

5. Продовжили стрiмко зростати кредитнi лiмiти на картках. Продовжив 

зростати й обсяг автокредитiв, що становлять 8% портфелю споживчих 

кредитiв. При цьому якiсть нового портфелю була на дуже високому 

рiвнi: портфель автокредитiв виявився найменш чутливим до 

негативних наслiдкiв пандемiї. 

Ефективне функціонування банківської системи України є основою 

зростання її економіки і соціальної сфери. Тому зростання ефективності 

банківського сектора є пріоритетним завданням поступального розвитку 

національної економіки. 

Вагомий потенціал комерційних банків в активізації кредитної 

діяльності це намагання всю суму залучених коштів спрямовувати або на 

видачу кредитів або на купівлю цінних паперів. Коефiцiєнт активностi 

використання залучених коштiв у кредитний портфель нашого банку  

знизився за останні 3 роки з 0.821 до 0.587. 



Різниця між сумою депозитів і сумою кредитів за останні 3 роки 

збільшилась більш ніж у 4 рази. Це є негативна тенденція. 

Виходячи з цього, обґрунтування структури і обсягів кредитних 

операцій наступне: 

- збільшити видачу кредитів за рахунок зменшення кредитної ставки 

на1.5%% від її величини (на суму скорочення різниці між сумою 

коштів клієнтів і кредитів наданих) в цілому на 20%. 

Було визначення точку беззбитковості даного заходу. Тобто, при 

збільшення суми кредитного портфелю на 15%, процентні доходи при 

зменшені середньої ставки кредитування на 1.5% не зміняться, що 

забезпечить беззбитковість даного заходу. 

В роботі передбачено зростання кредитного портфелю в результаті 

запропонованих заходів на 20%. 

Для перевiрки ефективностi запропонованих заходiв було визначено 

показники ефективностi дiяльностi банку: чистий процентний дохiд;  чисту 

процентну маржу;  рентабельнiсть активiв;  рентабельнiсть власного капiталу 

та коефiцiєнти фiнансової стiйкостi банку i порiвняно їх з фактичними 

показниками ефективностi роботи банку за минулi роки. 

В результатi оптимiзацiї структури кредитного портфелю  чиста 

процентна маржа збiльшилась до 8.86%. Цi змiни вiдбулись за рахунок 

зростання процентного доходу банку. 

Рентабельнiсть активiв зросла до 13.33%, а рентабельнiсть власного 

капiталу – до 77.84%.  
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 Додаток А 

Балас  банку, тис. грн. 

Показник 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

АКТИВИ     

Грошовi кошти та рахунки у Нацiональному банку 

України     

2320458 3 139 593 3 510420  

Кошти в банках   2 507 127 4 308 470 13 628 078 

Кредити клiєнтам   22 059052 25469028 27 797 157 

Iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд   

1 102 220 3 631 783  

 

6 606 201 

Iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю  

3 677 428 7 212 296 5 901 418 

Iнвестицiї в дочiрню компанiю    139 143 139 143 

Основнi засоби та нематерiальнi активи   478 898 570 535 736 439 

Активи з права користування   - 191 946 448 590 

Поточнi активи з податку на прибуток  127 402 5137 5163 

Вiдстроченi активи з податку на прибуток   177315 38 747 76 544 

Iнвестицiйна нерухомiсть  39 381 28 152 27 857  

Iншi активи   267 857 233 118 224 139 

ВСЬОГО АКТИВIВ  32 757 138 44 828 805 58 962 006  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     

Кошти банкiв та iнших фiнансових установ 441 567 801 399 

Рахунки клiєнтiв   26 855 632 35 094 301 47 337 814  

Оренднi зобов’язання   - 174 425 450 684  

Поточнi зобов’язання з податку на прибуток  - 84 827 81 304  

Iншi зобов’язання   646 259 793 970 996 963  

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  27 502 332 36 715 324 48 867 164  

КАПIТАЛ    

Акцiонерний капiтал   6 186 023 6 186 023 6 186 023  

Емiсiйний дохiд   405 075 405 075 405 075  

Iнший додатковий капiтал   1 236 294 1 236 294 1 236 294  

Резерв переоцiнки iнвестицiй, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд  

67 683 71 001 125 999 

Нерозподiлений прибуток/(накопичений дефiцит)  (2 640 269) 215 088 2 141 451 

ВСЬОГО КАПIТАЛУ  5 254 806 8 113 481 10 094 842  

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА КАПIТАЛУ 32 757 138 44 828 805 58 962 006  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

Звiт про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, тис. грн. 

Показник 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Процентнi доходи   4 133 371 5 092 574 4 962 915 

Процентнi витрати   (1 226 343) (1 653 327) (1 386 122)  

Чистий процентний дохiд до формування 

резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за 

активами, за якими нараховуються 

проценти   

2 907 028 3 439 247 3 576 793  

Комiсiйнi доходи   1 445 122 1 696 120 1 684 106  

Комiсiйнi витрати   (297 109) (393 261) (506 572)  

Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною 

валютою та банкiвськими металами   

152 096 258 222 295 785  

Чистий прибуток вiд операцiй з похiдними 

фiнансовими iнструментами   

164 224 81 431 89 887  

Чистий прибуток вiд iнвестицiй, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд  

5 570 43 502 79 306  

Чистий збиток вiд модифiкацiї фiнансових 

активiв  

(20 320) (12 884) (18 917)  

Формування резерву на покриття 

очiкуваних кредитних збиткiв за активами, 

за якими нараховуються проценти   

(393 928) (145 694) (836 210)  

Формування резерву на покриття 

очiкуваних кредитних збиткiв за iншими 

операцiями  

4 344 (46 447) (202 707)  

Iншi доходи   97 632 162 643 104 883  

Чистий непроцентний дохiд  1 157 591 1 643 632 689 561  

Операцiйний дохiд  4 064 619 5 082 879 4 266 354  

Операцiйнi витрати   1 662 895 (1 988 513) (2 147 005)  

Прибуток до оподаткування  2 401 724 3 094 366 2 119 349  

Витрати з податку на прибуток   (427 414) (557 610) (385 627)  

Чистий прибуток за рiк  1 974 310 2 536 756 1 733 722  

Статтi, якi в подальшому можуть бути 

рекласифiкованi до складу прибуткiв або 

збиткiв: 

   

Змiна справедливої вартостi iнвестицiй, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд 

 

65 465 

 

(17 087) 

 

63 364  

Iншi сукупнi доходи/(збитки)  65 465 (17 087) 63 364  

ВСЬОГО СУКУПНИХ ПРИБУТКIВ ЗА РIК  2 039 775 2 519 669 1 797 086  

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в 

обiгу  

499 238 499 238 499 238  

Прибуток на акцiю 3,955 5,081 3,473  

 

 

 



Додаток С 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ 

НТУ «Дніпровська політехніка» 

 

Свайкіна К.О. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Штефан Н.М. 

 

Згiдно з Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" [2] 

банкiвська система України структурно включає Нацiональний банк України 

та iншi банки. Нині в Україні з різним успіхом працює 74 банкив – це більш 

ніж удвічі менше, ніж було 5 років тому. Така кількість залишилася після 

інтенсивного банкопаду впродовж 2014-2016 років (табл.1). 

Таблиця 2.1  

Кiлькiсть комерцiйних банкiв в Українi [1  ] 

Показники 2018 2019 2020 2021 

Кiлькiсть дiючих банкiв 82 77 75 74 

з них з iноземним капiталом 38 37 35 33 

у т.ч. зi 100% iноземним капiталом 18 23 23 23 

 

Але банківський сектор зазнав не лише кількісних змін. Найбiльшим 

стратегiчним викликом банкiв України в  середньостроковiй перспективi 

залишаються показники ефективностi дiяльностi, покращення яких можливе 

шляхом оптимiзацiї та дiджиталiзацiї операцiйних процесiв, реалiстичнiсть 

реалiзацiї яких було пiдтверджено адаптацiєю до нових стандартiв 

проведення операцiй на перiод пандемiї (табл.2).  

Таблиця 2 

Показники ефективностi роботи банкiв [1] 

Показники рентабельностi 2018 2019 2020 2021 

Рентабельнiсть активiв -1,94 % 1.65 4.35 2.54 

Рентабельнiсть капiталу -15,96 % 10.73 34.18 19.97 

 

Стабільність банківської діяльності забезпечується шляхом 

підтримання динамічної рівноваги пасивів і активів із постійною заміною 

коштів, що вилучені із банківських ресурсів, новими. Пасиви й активи як 

банківської системи в цілому, так і окремих комерційних банків, 

незбалансовані за строками, тобто характерна зміщена структура балансу: 

пасиви значно коротші за активи, що породжує підвищений попит на 

довгострокові ресурси і підтримує ризики ліквідності на високому рівні.  

Якщо розглянути структуру активiв українських банкiв (табл.3), то 

можна вiдмiтити, що  при загальному збiльшеннi банкiвських активiв майже 

на 54%, сума наданих кредитiв коливається  в межах  963664-1118618 млн. 

грн, при цьому найнижча сума – це сума 2021 року, яка складає 53% від 



загальної суми активів. У 2022 році загальна сума наданих кредитів трохи 

збільшилась, але їх питома вага  у банківських загальних активах знизилась 

до 52%.Таким чином питома вага наданих кредитiв в загальних банкiвських 

активах знижується i це є негативною тенденцiєю. При цьому, можна 

побачити, що значно збільшились строковi вклади в iнших банках та кредити 

iншим банкам (майже в 30 разів).Це є спроба ефективного використання 

вільних коштів банків. 

Таблиця 3 

Сумарнi активи українських комерцiйних банкiв, млн. грн [1] 

Показники 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Активи (усього) 1336358 1360764 1494460 1822814 2 053 928 

Активи в iноземнiй 

валютi 
506533 494820 491855 585349 

583717 

Загальнi активи (не 

скоригованi на 

резерви) 

1848333 1911093 1982628 2209287 

2358982 

Загальнi активи (не 

скоригованi) в 

iноземнiй валютi 

755091 778722 717422 745788 

679420 

готiвковi кошти 44564 2029 56878 73348 75557 

банкiвськi метали 344 344 369 572 384 

Кошти в НБУ 37357 1997 76126 2002 34973 

Коррахунки, що 

вiдкритi в iнших 

банках 

96280 86547 118221 176041 

172 868 

Строковi вклади в 

iнших банках та 

кредити iншим 

банкам 

28350 1992 1995 2037 

60096 

Цiннi папери 425790 480608 538943 791345 829887 

Наданi кредити 1042798 1118618  1033 539 963 664 1 065 347 

кредити органам 

державної влади 
1517 2865 4724 11545 

26 973 

кредити суб'єктам 

господарювання 
870302 919054 822020 752503 

795 513 

кредити фiзичним 

особам 
170938 196634 206761 199556 

242 633 

кредити 

небанкiвським 

фiнустановам 

42 66 33 60 

228 

Резерви за активними 

операцiями банкiв 

 

516985 555871 492069 375459 

278 774 

 

Аналiз банкiвських пасивiв показує позитивну тенденцiю зростання 

коштiв суб’єктiв господарювання  (майже в 2 рази), при цьому ще одним 

позитивним моментом є зростання саме строкових коштiв. Але в той же час  



строковi вклади iнших банкiв та кредити вiд iнших банкiв  зменшились до 0 

(табл.4). 

Таблиця 4 

Сумарнi пасиви українських комерцiйних банкiв, млн. грн [1] 

Показники 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Пасиви (усього) 1336358 1360764 1494460 1822814 2 053 928 

Капiтал 163597 155650 200854 210640 255 678 

статутний капiтал 495377 465532 470712 479932 481 535 

Зобов'язання банкiв 1172761 1205114 1293606 1612174 1 798 250 

Зобов'язання банкiв в 

iноземнiй валютi 
613696 587929 568561 647002 

613 893 

Строковi вклади 

iнших банкiв та 

кредити вiд iнших 

банкiв 

50240  

   

кошти суб'єктiв 

господарювання 
403927 406166 498156 646491 

758 434 

у т.ч. строковi кошти 

суб'єктiв госпо-

дарювання 

108214 110359 103191 147871 

137 413 

кошти фiзичних осiб 478565 508869 552592 682029 727 022 

у т.ч. строковi кошти 

фiзичних осiб 
325411 327615 336663 344353 

314 026 

кошти небанкiвських 

фiнустанов 
22907 23794 26885 34704 

41 410 

у т.ч. строковi кошти 

небанкiвських 

фiнустанов 

15225 15224 17397 17573 

17926 

 

Тому, можна зробити висновок, що на фоні суттєвого збільшення 

банківських депозитів кредитування економіки продовжує 

скорочуватись. Цьому сприяє поточна економічна  ситуація. Це і зниження 

купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів; 

і ускладнення відносин з основними торгівельними партнерами, і відтік 

інвестицій.  
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