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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Проблема управління ризиками в наш час є однією з

основних в теорії та практиці ведення банківської діяльності
в Україні. Зростання масштабів та ускладнення діяльності
банків, посилення конкуренції на ринку споживчого креди+
тування, поява нових форм кредитних продуктів підвищу+
ють вимоги до якості управління, основу якої складають
управлінські рішення. За цих умов моделі і методи прийняття
рішень по регулювання ризиків у діяльності підприємств
банківського сектора являють собою досить дієвий засіб
підвищення ефективності управління, що здатне забезпе+
чити реалізацію прийнятої стратегії розвитку в окремому
банкові.

Основні проблеми реалізації процесу прийняття рішень
по управлінню ризиками в діяльності банків пов'язані з не+
визначеністю, що є невід'ємною частиною даного процесу і
зумовлені, головним чином, людським фактором, недостат+
ньою надійністю і кількістю інформації про стан зовнішнь+
ого та внутрішнього середовища банку.

Необхідність розробки методів аналізу і моделювання
організації кредитного процесу в банку зумовлене необхід+
ністю забезпечення якісного аналізу стану позичальника на
момент видачі кредиту, а також прогнозування можливості
повернення кредиту при найбільш раціональному викорис+
танні ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Основи когнітивного моделювання та ряд прикладних

аспектів його використання висвітлено в працях таких нау+
ковців, як: З.К. Авдєєва [1], Є.Є. Бізянов [2], Г.В. Горелова
[3], О.С. Данилова [4], Д.А. Коростелев [5], А.А. Кулініч [6],
В.І. Максимов [7], [8], Н.Б. Паклін, Е. Хрустальов [10] та
інших. Дослідження проблеми застосування когнітивних
технології в управлінні кредитним ризиком банківських
організацій проводиться в роботах Вандишевої Т.М. [11] та
Чефранової М.А. [12].
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основна мета статті — аналіз можливостей за+

стосування технології когнітивного моделювання для оцін+
ки рівня кредитного ризику на прикладі АТ "Ощадбанк".

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

У моделі Вандишевої Т.М. [11] було виділено 10 основ+
них ризиків, що призводять до повного та/або часткового
невиконання зобов'язань позичальником:

1. Ризик зловживань з боку позичальника. Під ризиком
зловживань з боку позичальника розуміємо ризик того, що
особа, яка отримує кредит, усвідомлено спотворює або
фальсифікує дані, що істотно впливають на рішення банку
про видачу кредиту.

2. Ризик зловживань з боку співробітників банку. Під
ризиком зловживань з боку співробітників банку розуміє+
мо ризик того, що співробітник кредитної установи, який
має вплив на рішення банку про видачу кредиту, усвідомле+
но спотворює або фальсифікує дані, що істотно впливають
на рішення банку про видачу кредиту; або вступає у змову з
позичальником, породжуючи також ризик зловживань з
боку позичальника, у власних цілях.

3. Нормативно+правовий ризик. Під нормативно+пра+
вовим ризиком розуміємо ризик того, що законодавство, яке
стосується видач кредитів має прогалини або двоякі тлума+
чення норм, що здатні привести до навмисного або ненав+
мисного неповернення кредитів.

4. Ризик конкурентного середовища. Під ризиком кон+
курентного середовища розуміємо ризик того, що підприє+
мства+конкуренти позичальника можуть витіснити пози+
чальника з займаної ніші в галузі або істотно скоротити його
частку законними або незаконними шляхами.

5. Ризик ліквідності кредитної організації. Під ризиком
ліквідності кредитної організації розуміємо ризик того, що
в силу незалежних від поведінки позичальника причин, кре+
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дитна організація істотно погіршить показник ліквідності,
що несприятливо позначиться на відносинах банк+позичаль+
ник.

6. Інформаційний ризик. Під інформаційним ризиком
розуміємо ризик того, що доступ до інформації про пози+
чальника, ринку, де він функціонує, умов функціонування
позичальника обмежений або закритий, що призводить до
неповного аналізу ситуації при вирішенні про видачу кре+
диту.

7. Ризик форс+мажорних обставин. Під ризиком форс+
мажорних обставин розуміємо ризик настання форс+ма+
жорних обставин: стихійних лих, страйків, військових дій і
т.п.

8. Ризик застави. Під ризиком застави розуміємо ри+
зик погіршення стану або ліквідності предмета застави, чи
неправильної оцінки ринкової вартості предмета застави.

9. Макроекономічний ризик. Під макроекономічним
ризиком розуміємо погіршення макроекономічної ситуації
(порівняно з тією, що складалася на момент видачі креди+
ту).

10. Ризик рентабельності бізнесу позичальника. Під
ризиком рентабельності бізнесу позичальника розуміємо
того, що рентабельність бізнесу суттєво скоротиться після
видачі кредиту (якщо не врахована сезонність бізнесу або
бізнес+план складений позичальником некоректно і т.п.)

Цей перелік не є класифікацією всіх банківських ри+
зиків. Він складений на основі опитування експертів, що
працюють у цій сфері, і дозволяє висвітити всі ті аспекти
банківських ризиків, які максимально впливають на процес
кредитування.

Описані ризики, згідно концепції, породжуються різни+
ми факторами, до яких можна віднести наступні:

— зміни законодавства, нормативної бази, що су+
проводжують процес кредитування;

— зміни конкурентного середовища в галузі;
— зміни попиту на продукцію позичальника;
— неправильна оцінка майбутніх фінансових потоків

позичальником;
— особистісні якості керівників, співробітників підприє+

мства+позичальника;
— недостатність диверсифікації кредитного портфеля

банку;
— невиконання обов'язкових нормативів банком;
— неефективна система оцінки ризиків, затверджена в

банку;
— неможливість доступу до інформації, що характери+

зує галузь позичальника;
— неефективність роботи служби безпеки банку.
Якщо взяти за основу систему оцінки кредитного ризи+

ку, що прийнята в тому чи іншому банку, і проаналізувати

всі можливі взаємозв'язки факторів, що впливають на ве+
личину кредитного ризику і відображені на когнітивній
карті, то можна виявити 6701 шлях впливу. Такий об'ємний
сценарій розвитку подій є досить трудомістким с точки зору
аналізу, який, врешті решт, може виявитися неефективним
з управлінської точки зору. В цілому, когнітивна карта, що
побудована з урахуванням абсолютно всіх факторів впливу
є досить розгорнутою і процес її аналізу є досить праце
містким та складним.

Тому цілком логічним є групування однорідних фак+
торів в наступні групи (рис. 1):

— законодавство стосовно процесу кредитування;
— макроекономічні фактори;
— форс+мажорні обставини;
— внутрішні чинники комерційного банку, що визнача+

ються завданнями діяльності;
— фактори, що характеризують галузь у цілому;
— якість позики та якість управління позичальника;
— внутрішні чинники комерційного банку, пов'язані зі

співробітниками;
— рівень реалізації кредитного ризику.
Всі перераховані фактори та ризики моделі корелю+

ють між собою. В якості вхідних даних для проведення
моделювання на побудованій когнітивній карті управлін+
ня кредитним ризиком в АТ "Ощадбанк" були отримані
експертні оцінки, що встановили взаємозв'язок між
рівнем кредитного ризику та факторами, що на нього
впливають (табл. 1).

У цій моделі існує 4 некеровані концепти (екзогенні фак+
тори моделі) і 3 керовані концепти (ендогенні фактори). 1
вершина+концепт "рівень реалізації кредитного ризику" є
цільовим.

Окрім впливу на рівень кредитного ризику джерел фак+
торів, частина з них корелюють між собою. Ступінь впливу
вершин+концептів одна на одну також була оцінена експер+
тно співробітниками АТ "Ощадбанк" (оцінки проводилися
на основі фінансової звітності банку, звітності НБУ про стан
банківської сфери в цілому та ін. (табл. 2).

Для генерації альтернатив розвитку процесу кредиту+
вання було використано ПК "Игла"[12].

В якості аналітичних показників для процесу кредиту+
вання в АТ "Ощадбанк" на основі транзитивно+замкнутої
матриці впливів концепту на концепт розрахуємо консонанс
та дисонанс когнітивної карти (табл. 3). Консонанс визна+
чає, наскільки погоджено присутність концептів в модель+
ованій системі (міра різності між позитивним та негатив+
ним впливом). Дисонанс — наскільки аргументованим є
вплив системи на кожний із концептів.

Виходячи з таблиці 3, можна сказати, що консонанс
впливу концептів на система приймає значення віз 0,92 до

Рис. 1. Згрупована когнітивна карта кредитного процесу
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1,0. Тобто, присутність абсолютно всіх концептів в системі
є логічним та погодженим (це також можна пояснити про+
цедурою попередньої верифікації моделі шляхом видален+
ня факторів, що породжують дисонанс).

Показник консонансу виражає міру довіри до знаку і
силі впливу (чим вище консонанс, тим переконливіше дум+
ка). Тобто, чим вище ступінь консонансу концептів з систе+
мою, і системи з концептом, тим на думку експерта щодо
цього концепту, взаємозв'язку його з іншими концептами,
впливом його на цільовий концепт є апробованим і спираєть+
ся на реально існуючі економічні/соціальні/політичні/юри+
дичні та ін. чинники.

Для отримання прогнозу розвитку ситуації при реа+
лізації різних альтернатив використовується математичний
апарат імпульсних процесів, який дозволяє прогнозувати
значення концептів в дискретні моменти часу.

Модель імпульсного процесу для когнітивної карти про+
цесу кредитування була запропонована в [13, c. 14].

Для побудованої когнітивної карти кредитного проце+
су була використана наступна модифікація імпульсного
процесу, яка була запропонована в [14, c.107]:

(1)

де  — значення концепту e
i
 в момент часу;

— значення концепту e
i
 в момент часу (t+1);

 — зовнішній вплив на e
i
 в момент часу ;

 — керуючий вплив на e
i 
в момент часу ;

  інтенсивність впливу між концептами e
i
,  e

j 
і

p
j
(t)— зміна значення e

j 
 в момент часу t; Т — операція Т+

норми (використовується добуток);  S — операція норми (ви+
користовується S+норма Лукасевича).

Початкові значення некерованих (екзогенних) кон+
цептів були задані виходячи зі статистичних значень показ+
ників за попередній рік (табл. 4).

Ймовірності концепту "форс+мажорні обставини" при+
своєно ймовірний показник в розмірі 50%.

Ймовірність концепту "співробітники банку" була оці+
нена на рівні мінімального, оскільки в АТ "Ощадбанк" про+
водиться активна програма служби безпеки зі зниження
ймовірності махінацій з боку співробітників.

Дана когнітивна модель призначена для оцінки впливу
зовнішніх та внутрішніх факторів на кредитний ризик бан+
ку і дозволяє використовувати існуючу технологію когні+
тивного моделювання для дослідження причинно+наслідко+
вих зв'язків.

Для дослідження рівня кредитного ризику в АТ "Ощад+
банк" доцільно використовувати сценарний аналіз.

Припустимо, що існує два сценарії розвитку подій: "кри+
зовий", при якому відбувається скорочення кредитного пор+
тфелю банку з рівня 94 млрд грн. до рівня 65 млрд грн. та
"політичний", при якому відбувається зміна значення кон+
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Таблиця 1. Оцінка впливу факторів на рівень кредитного ризику АТ "Ощадбанк"
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  0 0 0 0 0,2 0 -0,7 0,3 
 0,7 0 0,6 0 0,5 0,6 -0,4 0,3

  0,7 0,6 0 0 0,5 0,1 0,3 0,65
-  -0,5 0,15 -0,8 0 -0,5 -0,4 0,2 0,25 

 0,7 0,3 0,45 0 0 0 -0,9 0
 0,4 0 0 0 0 0 -0,8 -0,2

   
 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0,7 0 0 0 0 0 0,55 0 

Таблиця 2. Ступінь впливу вершин:концептів у когнітивній матриці кредитного процесу

Таблиця 3. Основні статистичні показники когнітивної моделі кредитного процесу
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 0,92 1,00 0,08 0,00 0,25 0,00 -0,08 0,25 1,00 0,08 

 0,92 1,00 0,08 0,00 0,28 0,09 -0,08 0,19 1,00 0,08

  0,92 1,00 0,08 0,00 -0,22 0,00 -0,08 -0,22 1,00 0,08 

-  1,00 1,00 0,00 0,00 0,03 0,22 0,00 -0,19 1,00 0,00
 0,92 1,00 0,08 0,00 0,13 0,09 -0,08 0,03 1,00 0,08
 1,00 1,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 -0,06 1,00 0,00

 
 

 
 

1,00 1,00 0,00 0,00 0,03 0,22 0,00 -0,19 1,00 0,00 

 
 1,00 0,67 0,00 0,33 0,00 -0,19 0,33 0,19 1,00 0,33 
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цепту "форс мажорні обставини" з рівня середній (ймо+
вірність виникнення форс+мажорних обставин дорівнює
50%) до високого рівня (ймовірність виникнення форс+ма+
жору підвищується до 80%).

Зміна значень вершин+концептів моделі відображено в
таблиці 5.

При дослідженні сценаріїв розвитку ситуації можна
відмітити, що в кожному із сценаріїв розвитку змінювалися
3—4 концепти з 7+ми концептів моделі.

Управління цільовим концептом "реалізація кредитно+
го ризику" з рівня "високий" до рівня "середній" може
здійснюватися шляхом зміни значень концептів "законодав+
ство", "форс+мажорні обставини", "внутрішні чинники", "га+
лузь", "співробітники". Частина з цих концептів є регульо+
ваними (наприклад, "галузь", "співробітники") і банк може
розробляти комплекси заходів з регулювання значень цих
концептів, частина є екзогенними факторами (законодав+
ство, форс+мажорні обставини).

ВИСНОВКИ
На основі генерації альтернатив розвитку ризикових

ситуацій, раціональним вирішенням цієї проблеми є вико+
ристання блоку підтримки прийняття рішень, структурне
уявлення якого дозволяє проводити якісний аналіз кредит+
ного ризику і знижувати вартість витрат банку, що дає
можливість особі що приймає рішення перебувати в
постійній взаємодії із зовнішнім і внутрішнім середовищем
організації і коригувати кредитну політику в залежності
від різних змін.

Крім того, використання побудованої когнітивної мо+
делі процесу кредитного ризику і основних його джерел
виникнення в процесі управління дозволяє:

— визначити сукупність основних чинників виникнен+
ня кредитного ризику з урахуванням особливостей функ+
ціонування банку у зовнішньому середовищі за допомо+
гою структуризації знань експерта в досліджуваній га+
лузі;

Таблиця 4. Статистичні значення вхідних показників когнітивної моделі
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— оперативно враховувати умови швидкої мінливості
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприє+
мства.

У цілому, в даній статті продемонстровано переваги ви+
користання когнітивного моделювання при вирішенні при+
кладних задач у процесі прийняття рішень у менеджменті
АТ "Ощадбанк", а саме розв'язання всього різноманіття
проблем управління на основі однієї моделі, легкість адап+
тації моделі до змін в економічній системі або її зовнішньо+
му середовищі.
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Таблиця 5. Зміна значень вершин:концептів моделі при зниження цільового значення концепту
"реалізація кредитного ризику"


