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Метою дипломної магістерської роботи є обґрунтування процесу 

управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту в 

умовах розвитку ринкових відносин.

Для досягнення вказаної мети в роботі було визначено та розв’язано 

наступні завдання: проведено оцінку кредитної активності банків України та 

впливу кредитного ризику на показники банківської системи країни; 

розглянуто загальні економічні показники діяльності АКБ «ПриватБанк»; 

проведено оцінку показників фінансового стану банку; проаналізовано 

динаміку, структуру та ефективність кредитної діяльності банку; визначено 

рівень ризику кредитного портфеля та індивідуального ризику банківської 

установи; удосконалено організаційну структуру управління кредитним 

ризиком банку; охарактеризовано логіко-ймовірнісну систему оцінки 

кредитного ризику; побудовано структурну оптимізаційну модель кредитного

ризику банку; розроблено економіко-математичну модель залежності «ризик-

дохідність» ПАТ КБ «ПриватБанк» та сценарії розвитку управління 

кредитним портфелем банку.

Висновки, приведені в роботі, підтверджуються даними, що отримано в

результаті дослідження. Розраховано економічний ефект від запропонованих 

проектних рішень.
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