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придбання банків менших за розмірами активів, тобто мають на меті фінансову
консолідацію зусиль двох, а подекуди і трьох банків під одним брендом.
Таблиця 1
Найбільші угоди M&A у банківській секторі України у 2010-2013 рр.
Об’єкт
поглинання/угоди
M&A

Дата
угоди
Травень
2017

Marfin Bank

Серпень
2017

Банк «Новий»

IdeaBank
(«ІдеяБанк» та
«Нью Фінанс
Сервіс»)

Грудень
2019

Продавець
Marfin
Popular Bank
Public Co
Фонд
гарантування
вкладів

Getin Holding
S.A.

Джерело: складено автором за даними [4]

Сума
угоди
($,
млн)

Покупець

Штабквартира
(покупець)

Saggarco
Limited

Кіпр

50%+

ТАСкомбанк

Україна

100%

Dragon
Capital
Investments
Limited,
Dragon
Capital New
Ukraine Fund
L.P. та
фізична
особа

Украина

58,5

Пакет,%

100%

Експерти також відмічають в майбутніх роках збільшення M&A-угод у
банківській секторі, як приклад, планується зміна структури власності БТА банку та
поглинання Промінвестбанку ТАСкомбанком [4].
Отже, укріплення вітчизняних банків за рахунок процесів злиття та поглинання є
чинником для зміцнення розвитку економіка, розширення їх можливостей, що
підніме рівень банківського сервісу вітчизняних банків для споживачів.
Список літератури
1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
2. Дані наглядової статистики [Електронний ресурс] // НБУ – Режим доступу до ресурсу:
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1.
3. Оксак А. О. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАННЬ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / А. О. Оксак. // Науковий вісник Ужгородського національного
університету. – 2016. – №9. – С. 118–121.
4. Сделки слияния и поглощения M&A в Украине [Електронний ресурс] // InVenture – Режим
доступу до ресурсу: https://inventure.com.ua/tools/database/m%26a.

УДК 336.7

Прилуцький А. М.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМА РИЗИКІВ У СПОЖИВЧОМУ КРЕДИТУВАННІ
Об’єктом управління ризиками є комплекс ризиків, що виникають у процесі
споживчого кредитування. У вузькому розуміння об’єктом є мінімізація збитків
банку, а об’єктом – управління ризиками при споживчому кредитуванні –
прогнозування збитків. Суб’єкт і об’єкт системи взаємодіють між собою в процесі
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управління ризиками. Цей процес є безперервним та складається з етапів, які по
черзі змінюють один одного: ідентифікація; оцінка; регулювання; моніторинг;
контроль.
Система управління ризиками споживчого кредитування включає систему
управління кредитним і операційним ризиками та являє собою частину системи
управління ризиками банку. Необхідність розгляду управління кредитним і
операційними ризиком у системі пояснюється причинно-наслідковим зв’язком між
ними – залежністю рівня кредитного ризику від операційного (іншими словами,
кумулятивного негативного ефекту), а отже, великою ймовірністю невиконання
позичальником своїх зобов’язань і погіршення якості кредитного портфеля. Це може
бути обумовлено низкою причин: неправильною побудовою процесу кредитування;
некоректною оцінкою кредитоспроможності позичальника; навмисним завищенням
кредитного рейтингу позичальника (шахрайські дії); неправильним введенням даних
кредитного договору до автоматизованої системи банку; недостатнім контролем (або
його відсутністю) за встановленими лімітами; відсутністю моніторингу виконання
позичальником своїх зобов’язань тощо.
Як зазначалося вище, на відміну від операційного, кредитний ризик вимагає його
розгляду як на рівні окремої кредитної операції, так і на рівні всього кредитного
портфеля. Прояв кредитного ризику на двох рівнях обумовлений тим, що
індивідуальний кредитний ризик залежить від розміру кредиту та ймовірності
настання збитків, а портфельний кредитний ризик залежить, крім величини кредиту
та ймовірності настання ризикової ситуації за окремим кредитом, ще й від
залежності між рівнем ризику кредитів, що входять до його складу.
Операційний ризик також має свої особливості:
• операційний ризик є внутрішнім, що ускладнює можливість створення
універсального переліку причин виникнення ризику, методів управління ним для
конкретних ситуацій та ускладнює збір статистичної вибірки через малу частоту
прояву значної частини видів операційного ризику;
• прямо або опосередковано викликає несподівані ринкові, кредитні та операційні
втрати [3];
• операційний ризик, на відміну від кредитного, не залежить від таких же
факторів на ринку, а утворюється усередині банку;
• для банку існує найбільша ймовірність отримати незначні збитки при реалізації
операційного ризику, але з незначною ймовірністю – отримати й значні збитки;
• сценарій уникнення операційного ризику є неприйнятним; натомість необхідна
його мінімізація;
• відносно операційного ризику традиційне розуміння співвідношення «ризикдохідність» (зі збільшенням ризику дохідність збільшується) є оберненим, адже в
ході реалізації цього ризику банк може отримувати лише збитки.
Ідентифікація ризиків, що виникають у процесі споживчого кредитування,
полягає у виявленні та описі елементів ризику та форм їх прояву, виявленні
факторів, що впливають на ризик, визначенні специфіки ризику, в прогнозуванні
особливостей його реалізації, зміні ризику в часі, ступеня взаємозв’язку з іншими
ризиками [2]. Іншими словами, метою цього етапу є виявлення причин, що
обумовлюють реалізацію ризику.
Причинами реалізації кредитного ризику на рівні окремої позики є можливість
невиконання позичальником своїх зобов’язань перед банком. Портфельний
(сукупний) кредитний ризик виражається не в можливому невиконанні
позичальником своїх зобов’язань, а в результаті їх невиконання. Тому реалізація
сукупного кредитного ризику знаходить свій прояв у погіршенні якості кредитного
портфеля.
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Ідентифіковані операційні ризики необхідно вносити до відповідного Реєстру –
внутрішньобанківського переліку видів операційних ризиків, властивих процесам
конкретного банку. Завдяки вивченню службовцями банку Реєстру операційного
ризику, вони мають можливість виявити та зареєструвати ризикову подію.
Ідентифікація операційного ризику може здійснюватися за допомогою опитувальних
методів (анкетування, інтерв’ю, аналіз факторів небезпеки), методів сценарного
аналізу (сценарний аналіз, аналіз причинно-наслідкових зв’язків), функціонального
аналізу (дослідження небезпеки і працездатності, аналіз видів наслідків і відмов) та
інших (мозговий штурм, метод Делфі) [4]. Для вироблення рішень щодо вибору
коректного методу управління ризиком в окремій ситуації недостатньо виявити
причини та можливі особливості реалізації ризику, необхідна ще й кількісна оцінка
ризику [4], під якою розуміють вимірювання його рівня, результатом чого стає
характеристика масштабів впливу та ймовірності настання ризику. В основі такої
оцінки лежить пошук залежності між розміром можливих втрат та ймовірністю їх
настання окремо за кредитом, портфелем кредитів та в процесі операційної
діяльності. Метою оцінки ризику є визначення його рівня, прийнятного для банку.
Важливим завданням у процесі оцінки ризику також є порівняння його значення з
допустимим рівнем. Оцінка ступеня ризику проводиться за допомогою двох
основних методів: якісного та кількісного.
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УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
В ринкових умовах бюджет є основним інструментом державного регулювання
всіх соціально-економічних процесів у країні. Тому головне питання, яке стоїть
сьогодні перед нашим суспільством – це засади ведення фінансового господарства
держави, її бюджетний устрій та бюджетний процес.
Сьогодні в Україні існує багато бюджетних проблем, без розв’язання яких
складно казати про фінансову стабілізацію. При цьому проблема недостатності
фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність дохідних
джерел сьогодні набула загальнодержавної ваги [3, с.45].
Як зазначає доцент, кандидат економічних наук В. Русін, через використання
міжбюджетних трансфертів центральна влада повинна розв’язувати проблеми, які
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