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ВСТУП
Кредитно�інвестиційний потен�

ціал як невід'ємна складова економіч�
ного потенціалу банку найбільше
впливає на результативність банківсь�
кої діяльності. На рівень кредитно�
інвестиційного потенціалу банку впли�
вають різні економічні складові, зок�
рема фінансовий потенціал, кадровий
потенціал, технічний та інформацій�
ний потенціал, розрахунково�платіж�
ний потенціал, інноваційний потенці�
ал, організаційно�управлінській по�
тенціал. Вплив кожного із зазначених
економічних складових необхідно
своєчасно оцінити, щоб визначити ре�
альні можливості того чи іншого бан�
ку здійснювати кредитно�інвестицій�
ну діяльність. Оцінка рівня кредитно�
інвестиційного потенціалу має велике
значення не лише для окремого бан�
ку, а й всієї банківської системи. Це дає
змогу своєчасно спрогнозувати фінан�
сові можливості й перспективи банкі�
вської системи країни щодо впливу на
соціально�економічний розвиток, по�
шуку реальних інвесторів, які спро�
можні фінансувати реформування ре�
ального сектора економіки, забез�пе�
чувати стабільне зростання добробу�
ту населення.

Оцінка рівня кредитно�інвести�
ційного потенціалу банків має деякі
труднощі, що пов'язано з проблема�
ми оцінки його окремих економічних
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складових, які визначають зміст
формування такого потенціалу.

Отже, розробка пропозицій що�
до оцінки рівня кредитно�інвести�
ційного потенціалу має велике зна�
чення для стратегічного прогнозу�
вання розвитку як окремого банку,
так і всієї банківської системи.

Проблеми оцінки ефективності
банківської діяльності у взаємозв'яз�
ку з реальною економікою дослі�
джували різні вчені. Зокрема, можна
виділити таких: Амеліна І.Е. і Царь�
кова В.А. [1], Роуз Питер С. [2], Кос�
тирко Л.А., Пащенко Т.В., Агеєв М.М.
[3], Заруба О. [4], Кедров В.І., Мит�
рохін В.В. [5], Пересада А.А., Майо�
рова Т.В. [6], Плакін В.П [7], Синки
Дж. Ф. [8], Чуб П.М. [9] тощо. В на�
званих працях українські та за�
рубіжні вчені дослідили сутність, ме�
ханізми та моделі оцінки ефектив�
ності банківської діяльності, зокрема
банківського кредитування й інвес�
тування, їх взаємозв'язок з реальною
економікою. Вони обгрунтували на�
укові підходи до оптимізації ресурс�
ної бази банків і їх кредитно�інвести�
ційної діяльності. Однак у зазначених
роботах відсутні розробки щодо оці�
нки рівня кредитно�інвестиційного
потенціалу. Крім того, така оцінка
дуже важлива для банків в умовах по�
стійних змін внутрішнього і зовніш�
нього середовища, економічної не�

стабільності, фінансово�економічної
кризи, яка поки ще негативно впли�
ває на стан самих банків і реального
сектора економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Оцінка рівня кредитно�інвести�

ційного потенціалу банків базується
на необхідності визначення наукової
послідовності здійснення такої оці�
нки, виходячи із змісту кожної еко�
номічної складової, що формує кре�
дитно�інвестиційний потенціал.
Отже, мета статті полягає в науко�
вому обгрунтуванні методичних по�
ложень щодо оцінки рівня кредитно�
інвестиційного потенціалу окремого
банку та банківської системи взагалі.

Реалізація поставленої мети по�
в'язана з необхідністю наукового
осмислення й обгрунтуванні основ�
них положень щодо оцінки рівня
кожної окремої економічної складо�
вої такого виду потенціалу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Кредитно�інвестиційний потен�

ціал банків виникає як об'єктивне
економічне явище внаслідок необхід�
ності забезпечення кредитно�інвес�
тиційної діяльності, здійснення кре�
дитування й інвестування банками
економіки, втручання банків у про�
цесі своєї діяльності в різні сфери
соціально�економічної системи дер�
жави. Забезпечення кредитно�інвес�
тиційної діяльності банків вимагало
від них формувати й ефективно ви�
користовувати на практиці свій кре�
дитно�інвестиційний потенціал.

Формування і використання кре�
дитно�інвестиційного потенціалу
банків слід розглядати як закономір�
ність, що зумовлена розвитком:
а) соціально�економічної системи
держави; б) суб'єктів підприємниц�
тва реального і фінансового секто�
рів економіки; в) домогосподарств;
г) банків як фінансових інститутів;
д) банківської системи країни, яка
об'єднує всіх економічних суб'єктів.

Кредитно�інвестиційний потенціал
банку — це комплексна характеристи�
ка рівня кредитно�інвестиційних мож�
ливостей банку здійснювати рух гро�
шових (фінансових) потоків у процесі
кредитування й інвестування суб'єктів
соціально�економічної системи, забез�
печуючи інтереси власників, кредиторів
і держави за рахунок наявного власно�
го капіталу, оптимальної ресурсної
бази, кадрів керівників і персоналу, їх
професійних здібностей, технічного й
інформаційного забезпечення, сфор�
мованої розрахунково�платіжної сис�
теми, інноваційних технологій при
взаємозв'язку з іншими видами потен�
ціалів банку.

Кредитно�інвестиційний потен�
ціал є характеристикою як внутріш�
ніх, так і зовнішніх можливостей
банку щодо забезпечення руху кре�
дитних та інвестиційних грошових
(фінансових) потоків, виконання по�
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ставлених завдань щодо кредитуван�
ня й інвестування економіки, і на цій
основі формування доходів і при�
бутків. Величина кредитно�інвести�
ційного потенціалу банку залежить
як від загального обсягу всіх видів
банківських ресурсів, їх оптимально�
го співвідношення, так і від здатності
керівництва та персоналу банку ви�
користовувати ці економічні ресур�
си для здійснення кредитно�інвести�
ційної діяльності, задоволення інте�
ресів банку, його клієнтів, креди�
торів, власників, економіки в цілому.

Формування і використання кре�
дитно�інвестиційного потенціалу
банку забезпечується дією відпо�
відних економічних складових, а
саме: а) фінансовим потенціалом (су�
мою власного капіталу, доходів бан�
ку та зобов'язань); б) кадровим потен�
ціалом (професійними можливостя�
ми керівництва та персоналу банку);
в) технічним та інформаційним потен�
ціалом (технічними засобами та
інформаційними ресурсами); г) роз�
рахунково�платіжним потенціалом
(розрахунково�платіжними засобами
та ресурсами); д) інноваційним потен�
ціалом (здатністю банку до впровад�
ження нових видів кредитно�інвести�
ційних продуктів); е) організаційно�
управлінським потенціалом (здатні�
стю керівництва банку до ефективної
організації та управління кредитно�
інвестиційною діяльністю).

Загальний рівень кредитно�інвес�
тиційного потенціалу залежить від
рівня його економічних складових.
Звідси випливає, що зростання рівня
кожної економічної складової забез�
печує поступове збільшення загально�
го рівня кредитно�інвестиційного по�
тенціалу. Однак слід розуміти, що кож�
на з визначених економічних складових
впливає не однаково на рівень кредит�
но�інвестиційного потенціалу, а тому
це необхідно ураховувати при оцінці
рівня як окремих економічних складо�
вих, так і всього кредитно�інвестицій�
ного потенціалу банку.

Найбільший вплив на рівень кре�
дитно�інвестиційного потенціалу
банку забезпечують фінансовий і кад�
ровий потенціали. Найменший вплив
— інноваційний потенціал. Отже, при
здійсненні оцінки рівня кредитно�
інвестиційного потенціалу необхідно
ранжувати економічні складові за та�
кою послідовністю: 1) високий вплив
— фінансовий і кадровий потенціали
(забезпечують від 40 до 75% форму�
вання кредитно�інвестиційного по�
тенціалу); 2) середній вплив — орган�
ізаційно�управлінський, технічний та
інформаційний потенціал (забезпе�
чує від 10 до 25% формування кредит�
но�інвестиційного потенціалу); 3) ма�
лий вплив — розрахунково�платіж�
ний та інноваційний потенціал (забез�
печує від 1 до 10% формування кре�
дитно�інвестиційного потенціалу).

Теоретично можливо вважати, що
для кожного банку його загальний

рівень кредитно�інвестиційного по�
тенціалу буде дорівнювати 100%. Але
різниця між рівнем кредитно�інвести�
ційного потенціалу навіть двох банків,
які мають практично однакову суму
власного капіталу чи суму активів,
буде помітною. Ця різниця якраз за�
безпечується різним рівнем економі�
чних складових, що формують кредит�
но�інвестиційний потенціал. Звідси,
неможливо визначати рівень кредит�
но�інвестиційного потенціалу окремо�
го банку без урахування того, що всі
банки, які входять до національної
банківської системи, пов'язані між со�
бою. При оцінці рівня кредитно�інве�
стиційного потенціалу необхідно ви�
ходити із загального положення, що
будь�який потенціал окремого банк
визначається сукупністю загальних
вимог і нормативів, які зумовленні: а)
розвитком світової і національної еко�
номіки; б) державою та національним
регулятором банків — НБУ; в) конку�
ренцією між банками; г) стратегією та
конкретними діями власників банків;
д) взаємодією з клієнтами. Отже, оці�
нити рівень кредитно�інвестиційного
потенціалу можливо, якщо розгляда�
ти окремий банк як складову банківсь�
кої системи. В цьому випадку потенц�
іал кожного банку є частиною загаль�
ного кредитно�інвестиційного потен�
ціалу всієї банківської системи.

При визначенні рівня кредитно�
інвестиційного потенціалу можливо
запропонувати два методичних під�
ходи.

Перший методичний підхід поля�
гає в тому, що загальний рівень кре�
дитно�інвестиційного потенціалу бан�
ку визначається як сума індивідуаль�
них індексів, які розраховуються на
основі потенційних можливостей
кожної економічної складової окре�
мого банку. Це дає змогу: а) визначи�
ти рівень кредитно�інвестиційного
потенціалу будь�якого банку; б) об'єк�
тивно оцінювати кредитно�інвес�
тиційні потенціали різних банків та
порівнювати їх між собою; в) здійс�
нювати розрахунки рівня кредитно�
інвестиційного потенціалу всієї банк�
івської системи та визначити тенденції
в зміні рівня такого потенціалу.

Реалізація першого підходу пе�
редбачає наступну послідовність дій:

1) встановлюється банк, для яко�
го буде розраховуватись рівень кре�
дитно�інвестиційного потенціалу;

2) визначаються основні скла�
дові, що впливають на формування
кредитно�інвестиційного потенціа�
лу, та економічні ресурси, які прита�
манні відповідним складовим;

3) визначається загальна норма�
тивна сума економічних ресурсів, яку
повинен мати будь�який банк у складі
національної банківської системи;

4) здійснюється оцінка впливу
кожної економічної складової на
рівень кредитно�інвестиційного по�
тенціалу банку;

5) розраховується загальний рі�

вень кредитно�інвестиційного по�
тенціалу банку за кілька періодів;

6) оцінюються зміни щодо рівня
кредитно�інвестиційного потенціалу
банку та визначаються його перспек�
тиви;

7) здійснюється порівняльна оцін�
ка кредитно�інвестиційного потен�
ціалу окремого банку з нормативом,
розрахованим для всієї банківської
системи на відповідному етапі її роз�
витку або параметрами банка�лідера.

За цим методичним підходом
рівень кредитно�інвестиційного по�
тенціалу банків визначається за на�
ступною формулою:

t

i
k

1
... (1),

де І
кр.�ін.пот.

 — загальний рівень
кредитно�інвестиційного потенціалу
(визнача�ється у частках одиниці або
у відсотках; показник не перевищує
1 чи 100%);

І
і 
— індивідуальні індекси (показ�

ники) оцінки рівня кожної економі�
чної складової, що забезпечує фор�
мування кредитно�інвестиційного
потенціалу (визначається часткою
одиниці або у відсотках);

t — кількість економічних скла�
дових, що формують кредитно�інвес�
тиційний потенціал банку;

і — порядковий номер економіч�
ної складової, що формує кредитно�
інвестиційний потенціал;

k — коефіцієнт, що визначає рівень
помилки при розрахунку індивідуаль�
них індексів рівня кредитно�інвестиц�
ійного потенціалу (рівень помилки про�
понуємо встановити у 10%. Отже, k =
0,9 (рівень потенціалу вище норми), k
= 1 (рівень потенціалу у нормі), k = 1,1
(рівень потенціалу нижче норми)).

Індивідуальні індекси (Іі) оцінки
рівня кожної економічної складової
розраховуються за формулою:

i
i (2),

де ЕР
і
 — економічні ресурси і�ї

складової, що формує кредитно�
інвестиційний потенціал окремого
банку (грошових одиниць);

ЗНСЕР
б
 — загальна нормативна

сума економічних ресурсів банку
(грошових одиниць). Розраховуєть�
ся на основі нормативних економіч�
них показників, що відображають
загальні потенційні вимоги до будь�
якого банку в складі банківської си�
стеми або на основі показників еко�
номічного розвитку банку�лідера.

Рівень кредитно�інвестиційного
потенціалу банківської системи про�
понуємо визначати за формулою:

m

I
m

j
j

1
..

.....
(3),

де І
кр.�ін.пот.б.с.

 — рівень кредитно�
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інвестиційного потенціалу банківсь�
кої системи (вимірюється у частках
одиниці або у відсотках);

І
кр.�ін.пот.j

 — рівень кредитно�ін�
вестиційного потенціалу j�го банку
(вимірю�ється у частках одиниці або
у відсотках);

m — кількість банків, що склада�
ють банківську систему;

j — порядковий номер банку в
банківській системі.

Перший методичний підхід дає
змогу, перш за все, кількісно оцінити
рівень кредитно�інвестиційного по�
тенціалу, використати його для прак�
тичного застосування при оцінці
стратегії і тактики розвитку банку.

Другий методичний підхід базуєть�
ся на використанні експертної оцінки,
за рахунок якої встановлюється рівень
кредитно�інвестиційного потенціалу.
Суть цього підходу полягає в тому, що
експертам пропонується на основі по�
казників розвитку банку визначити ча�
стку кожної економічної складової
при формуванні кредитно�інвестицій�
ного потенціалу банку, а потім оціни�
ти загальний рівень кредитно�інвести�
ційного потенціалу як сумарну величи�
ну всіх оцінок за кожною складовою.
Для одержання більш точного показ�
ника рівня кредитно�інвестиційного
потенціалу необхідно: а) залучити до�
статню кількість (не менш 20 чоловік)
висококваліфікованих експертів з бан�
ківської справи (це можуть бути або на�
уковці, або керівники банків, або екс�
перти�аналітики банківського ринку);
б) забезпечити їх необхідною інформа�
цією щодо стану та перспектив розвит�
ку банку, в якому оцінюється кредит�
но�інвестиційний потенціал; в) узагаль�
нити результати індивідуальної оцінки
кожного експерта; г) визначити кінце�
вий результат експертної оцінки рівня
кредитно�інвестиційного потенціалу.

Реалізація другого підходу пе�
редбачає наступну послідовність дій:

1) визначається банк, для якого
буде встановлюватись рівень кредит�
но�інвестиційного потенціалу;

2) формується експертна група
для оцінки рівня кредитно�інвести�
ційного потенціалу банку;

3) готується інформація для екс�
пертів про стан банку і його економі�
чних ресурсів, яка необхідна для об�
'єктивної оцінки кредитно�інвести�
ційного потенціалу. Наводяться нор�
мативні вимоги до економічного роз�
витку будь�якого банку національної
банківської системи та доводиться
інформація про стан банка�лідера;

4) здійснюється експертна оцін�
ка за кожною економічною складо�
вою на рівень кредитно�інвестицій�
ного потенціалу банку;

5) здійснюється експертна оцін�
ка загального рівня кредитно�інвес�
тиційного потенціалу банку за кілька
періодів;

6) визначається загальний рівень
кредитно�інвестиційного потенціалу
на основі оцінки кожного експерта;

7) оцінюються зміни щодо рівня
кредитно�інвестиційного потенціалу
банку та визначають його перспек�
тиви;

8) здійснюється порівняльна оцін�
ка кредитно�інвестиційного потен�
ціалу з нормативом або банком�ліде�
ром для відповідного періоду роз�
витку банківської системи.

Отже, другий підхід до оцінки
рівня кредитно�інвестиційного по�
тенціалу має як свої труднощі при
виконанні, так і деякі переваги —
можливість використати високий
професіоналізм окремих експертів,
які можуть достатньо точно визна�
чити рівень потенціалу того чи іншо�
го банку. Цей методичний підхід,
перш за все, дає змогу здійснити якіс�
ну оцінку кредитно�інвестиційного
потенціалу і доповнити перший ме�
тодичний підхід.

Звідси для більш повної оцінки
рівня кредитно�інвестиційного по�
тенціалу необхідно використовувати
як перший, так і другий методичні
підходи.

Таким чином, вважаємо, що: а)
рівень кредитно�інвестиційного потен�
ціалу будь�якого банку слід визначати
у частках одиниці або відсотках, що
дасть можливість порівняти кредитно�
інвестиційні потенціали різних банків;
б) оцінку рівня кредитно�інвестиційно�
го потенціалу можливо дати або шля�
хом розрахунку відповідних оціночних
індексів, або шляхом експертної оцін�
ки; в) загальна оцінка рівня кредитно�
інвестиційного потенціалу буде склада�
ти суму індивідуальних оцінок окремих
його економічних складових; г) загаль�
на сума часток або відсотків, що скла�
дає рівень кредитно�інвестиційного по�
тенціалу, не може перевищувати 1 або
100%; д) рівень кредитно�інвестиційно�
го потенціалу і фактичний рівень кре�
дитно�інвестиційної діяльності від�
різняється на величину, яка визначає
частку не використаного потенціалу.
Тобто, якщо рівень кредитно�інвести�
ційного потенціалу складає 100%, а
рівень фактичного його використання
85%, то різниця складає 15%.

Оцінка рівня кредитно�інвести�
ційного потенціалу банку має велике
значення при розробці стратегії та
тактики розвитку банку, визначенні
напрямів ефективної діяльності, опти�
мізації формування і використання
ресурсної бази, доборі кадрів, розви�
ток регіональної банківської мережі.

ВИСНОВКИ
Виходячи з проведеного дослі�

дження, необхідно сформулювати
наступні висновки.

По�перше, кредитно�інвестицій�
ний потенціал є комплексною харак�
теристикою розвитку банку, яка дає
змогу забезпечити оптимальний рух
кредитно�інвестиційних ресурсів, кре�
дитування й інвестування економічних
суб'єктів з метою одержання відпові�
дного рівня доходів і прибутків.

По�друге, рівень кредитно�інвес�
тиційного потенціалу банку зале�
жить від впливу економічних складо�
вих, які формують цей потенціал, а
також от можливості якісної оцінки
впливу кожної складової.

По�третє, оцінка рівня кредит�
но�інвестиційного потенціалу банку
може бути здійсненна на основі двох
методичних підходів. Перший підхід
передбачає використання розрахун�
кових індивідуальних індексів, а дру�
гий підхід — оцінку висококваліфі�
кованих експертів.

По�четверте, використання кож�
ного із двох методичних підходів має
як позитивні, так і негативні момен�
ти. Однак, незважаючи на переваги
чи недоліки, кожний із запропоно�
ваних методичних підходів дає мож�
ливість кількісно і якісно оцінити
рівень кредитно�інвестиційного по�
тенціалу банків.

 По�п'яте, перспективи подаль�
ших досліджень щодо оцінки рівня
кредитно�інвестиційного потенціалу
банку пов'язані з можливостями
урахування регіональних мереж і
особливостей банківської діяль�
ності.
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