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Постановка проблеми. Тривалий час питання 
кредитування клієнтів є дуже популярним та затре-
буваним у банківській справі. Операції з надання 
кредиту є однією з найбільш дохідних статей бан-
ківського бізнесу, але й збитки за кредитами часто 
найбільші. Стрімке зростання обсягів наданих кре-
дитів і, відповідно, кредитного ризику є реаліями 
і характерною особливістю ринку банківських кре-

дитів в Україні [1-3]. Натепер банками розроблено 
велику кількість методів та способів оцінки креди-
тоспроможності своїх клієнтів. Для забезпечення 
низького рівня ризику під час видачі кредиту банків-
ським установам необхідно розробляти максимально 
надійні алгоритми оцінки кредитоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 
підходи та проблемні аспекти оцінки кредитоспро-
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можності позичальників розглянуто в працях вітчиз-
няних учених у галузі банківської справи [2-6]. Хоча 
й досі в теорії та практиці немає єдиного підходу до 
визначення системи показників, які б комплексно 
характеризували кредитоспроможність позичаль-
ника – як клієнта, так і банківської установи. На про-
тязі останніх років допомогою у банківській справі 
стають інформаційні системи, що розробляються для 
кредитних установ та дають великий спектр можли-
востей в оцінці кредитоспроможності, автоматизують 
процес оцінки та мінімізують ризик непогашення 
кредитів [3]. Сьогодні, незважаючи на великий доро-
бок вітчизняних учених у теоретичних питаннях кре-
дитування, на ринку надання цих послуг відчувається 
нестача сучасних алгоритмів та програм (особливо 
з відкритим програмним кодом) з допомоги устано-
вам, що надають кредити. У зв’язку з вищезазначе-
ним тема статті є актуальною.

Постановка завдання. Мета статті – проаналізу-
вати наявні інформаційні системи оцінки кредито-
спроможності клієнтів банку для визначення реко-
мендацій щодо створення нової системи.

Для досягнення мети треба:
1. Провести аналіз розроблених інформаційних 

систем.
2. Визначити їх переваги та недоліки.
3. Проаналізувати існуючі технології, що потрібні 

для розроблення нової інформаційної системи.
4. Визначити пропозиції щодо розроблення сис-

теми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Незва-

жаючи на розвиток сучасних технологій, інформа-
ція про банківські програми майже не розповсюджу-
ється. У результаті пошуку аналогів запропоновано 
до розгляду два додатки для операційної системи 
Windows:

– аналітичну систему «Audit expert»;
– фінансову аналітичну систему «ФінЕкАналіз».
Розглянемо ці програми з погляду повсякденного 

користування та можливостей, які вони надають.
Audit Expert – аналітична система діагностики, 

оцінки та моніторингу фінансового стану одного 
або групи підприємств на основі даних фінансової 
і управлінської, в тому числі консолідованої звітності 
[7]. Ця система орієнтована на фінансово-економічні 
служби великих компаній, банки та аудиторські 
фірми, держоргани, що контролюють фінансове ста-
новище підвідомчих організацій. Audit Expert випус-
кається у версіях Standard і Professional.

Експрес-аналіз із застосуванням системи Audit 
Expert дає можливість на підставі форми 1 – Балансу 
і форми 2 – Звіту про прибутки і збитки швидко 
отримати висновок з оцінкою фінансового стану під-
приємства. Експрес-аналіз включає такі етапи, як:

1. Створення файлу проекту для аналізу підпри-
ємства.

2. Введення фінансової інформації – вручну або 
імпортом звітності з текстових файлів, які форму-
ються всіма бухгалтерськими програмами.

3. Отримання на їх основі аналітичних Балансу 
і Звіту про прибутки і збитки.

Система розробляє оцінку фінансового стану під-
приємства на основі даних аналітичних таблиць із 
використанням горизонтального, вертикального, 
трендового і коефіцієнтного аналізів звітності. Також 
проводиться формування автоматичного експертного 
висновку і звіту за результатами аналізу.

Засоби налаштування дають змогу відображати 
в таблицях абсолютні і відносні результати, в тому 
числі у відсотках, значення показників, а також їх 

приріст за період, відносні прирости за всі періоди до 
рівня базового року.

Audit Expert дає можливість оцінити влас-
ний фінансовий стан із позиції банку (кредитора), 
що фінансує і допомагає прийняти рішення у разі 
надання або пролонгації контрагенту комерційного 
кредиту, зміни умов кредитування, забезпечення 
гарантій повернення кредитних коштів.

Спрогнозувати випадки невиконання контраген-
том умов кредитного договору дають змогу вбудо-
вані скорингові методики оцінки позичальника. Для 
оцінки доцільності надання або пролонгації кредиту 
торгові і промислові підприємства класифікуються 
за рівнем ризику взаємин із ними банку або іншого 
кредитора. Це дає змогу визначити клас кредитоспро-
можності своєї компанії з позиції банку. Для оцінки 
себе як позичальника застосовуються методики, опра-
цьовані тривалий час в «Ощадбанку». Результати рей-
тингової оцінки автоматично включаються в експерт-
ний висновок про надійність позичальника.

У системі застосовуються такі моделі.
Модель Чессера – банківська методика оцінки 

(прогнозу) ймовірності невиконання позичальником 
умов кредитного договору. Під невиконанням умов 
договору мається на увазі не тільки неповернення 
суми, але і будь-які інші відхилення від договору, 
що роблять позику для кредитора менш вигідною, 
ніж було передбачено спочатку.

Модель Фулмера класифікації банкрутств засто-
совується кредитними організаціями для оцінки 
ймовірності банкрутства (втрати платоспромож-
ності), якості обслуговування боргу та обов’язкового 
розрахунку резервів на можливі втрати за позиками. 
Може застосовуватися у практиці компаній, що пра-
цюють із великим числом покупців і розглядають 
питання формалізації процедури комерційного кре-
дитування (надання відстрочки платежу).

Аналітична система «ФінЕкАналіз» – спеціалізо-
вана програма для проведення аналізу фінансового 
стану підприємств усіх форм власності, включаючи 
малі [8].

Як вихідні дані для аналізу використовуються 
форми бухгалтерської звітності. Найчастіше достат-
ньо даних форм № 1 і № 2. Для розширеного аналізу 
можуть знадобитися дані форм № 3, № 4 та № 5. 
У рідкісних ситуаціях потрібні додаткові дані, які 
відсутні в стандартній звітності.

Для зручності введення вихідних даних у про-
грамі передбачений імпорт із файлу – формату подат-
кової служби (платник податків – юридична особа). 
Якщо звітність формується в системі 1С, то її можна 
перетворити в xml-файл, а потім легко імпортувати 
в програму.

Результатом роботи програми є звіти з великою 
кількістю таблиць, графіків і висновків. Всі звіти 
можна вивантажувати в MS Word і OpenOffice, де їх 
можна редагувати і форматувати. У програмі реалі-
зовано близько сорока різних аналітичних методик 
аналізу. «ФінЕкАналіз» вдосконалюється близько 
20 років. Програма має простий і зрозумілий інтер-
фейс, що дає змогу швидко освоїти роботу в ній 
навіть новачкові. Програма має досить невисоку 
ціну порівняно з аналогічними продуктами за вели-
кої кількості методик аналізу.

Для визначення кредитоспроможності позичаль-
ника проводиться кількісний (оцінка фінансового 
стану) та якісний аналіз ризиків.

Метою проведення аналізу ризиків є визначення 
можливості, розміру та умов надання кредиту. 
Оцінка фінансового стану позичальника здійсню-
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ється з урахуванням тенденцій у зміні фінансового 
стану та факторів, що впливають на ці зміни.

Кількісний аналіз проводиться з урахуванням тен-
денцій, що характеризують зміну фінансового стану 
підприємства і факторів, що впливають на ці зміни.

З цією метою аналізується динаміка оціночних 
показників, структура статей балансу, якість акти-
вів, основні напрями господарсько-фінансової полі-
тики підприємства.

Якісний аналіз заснований на використанні 
інформації, яка не може бути виражена в кількісних 
показниках. Для проведення такого аналізу викорис-
товуються відомості, представлені позичальником, 
підрозділом безпеки банку, й інформація бази даних.

У зв’язку з тим, що в основі якісного аналізу 
ризиків лежать суб’єктивні чинники, які в силу їх 
розмаїття і без наявності конкретної інформації по 
кожному аналізованому підприємству не видається 
можливим на цьому етапі систематизувати, якісний 
аналіз у межах цієї методики не розглядається.

Для оцінки фінансового стану позичальника 
використовуються три групи оціночних показників:

– коефіцієнти ліквідності;
– коефіцієнт наявності власних коштів;
– показники оборотності і рентабельності.
Всі групи оцінюються за допомогою шести кое-

фіцієнтів: К1 – К6. Оцінка результатів розрахунків 
шести коефіцієнтів полягає у привласненні пози-
чальнику категорії за кожним із цих показників на 
основі порівняння отриманих значень із встановле-
ними достатніми. Далі визначається сума балів за 
цими показниками відповідно за їх вагами. Інші 
показники оборотності і рентабельності використову-
ються для загальної характеристики і розглядаються 
як додаткові до наведених.

На основі шести коефіцієнтів попередній рей-
тинг коригується з урахуванням інших показни-
ків та якісної оцінки позичальника. За негативного 
впливу цих факторів рейтинг може бути знижений 
на один клас.

Відповідно до методики підприємства діляться на 
три класи кредитоспроможності:

– перший клас – кредитування яких не викликає 
сумнівів (сума зважених балів S <= 1,25);

– другий клас – кредитування вимагає зваженого 
підходу (сума зважених балів 1.25 < S < = 2,35);

– третій клас – кредитування пов’язане з підви-
щеним ризиком (сума зважених балів S > 2,35).

Обов’язковою умовою віднесення до 1-го класу 
є значення коефіцієнта К5 на рівні, встановленому 
для 1-го класу кредитоспроможності.

Обов’язковою умовою віднесення до 2-го класу 
є значення коефіцієнта К5 на рівні, встановленому 
не нижче ніж для 2-го класу кредитоспроможності.

У результаті дослідження аналогів системи 
можна дійти висновку, що обидва представле-
них варіанти – це дуже потужні системи аналізу 
фінансового становища та оцінки кредитоспромож-
ності клієнтів банку. Обидва розглянутих засто-
сунки мають велику кількість можливостей, але не 
позбавлені недоліків.

У системі, що пропонується розробити, буде зро-
блений акцент на якість оцінки кредитоспромож-
ності фізичних та юридичних осіб. На відміну від 
перерахованих аналогів розроблювана система буде 
надавати можливість оцінити кредитоспроможність 
за допомогою нейронної мережі (яка здатна самонав-
чатись за отриманими даними), що мінімізує ризики 
непогашення кредиту.

Інформаційна система, що розробляється, вбере 
у себе певні можливості аналогів та покращить їх. 
Додаток буде мати функції багатокористувацької 
системи для розподілення можливостей працівників 
банку та їх керівників. У таблиці 1 можна розгля-
нути порівняння можливостей аналогів та майбут-
ньої інформаційної системи.

Скориговані функції розроблюваної системи:
– інформаційна система повинна забезпечити 

можливість оцінки кредитоспроможності позичаль-
ників, як фізичних, так і юридичних осіб;

– система повинна надавати можливість контр-
олю облікових записів клієнтів, надавати засоби 
адміністрування над працівниками, що використову-
ють програму.

Цільовою аудиторією інформаційної системи 
є насамперед банківські установи, тобто їх пра-
цівники, що будуть працювати у середовищі про-
грами, та адміністратори банку, що зможуть керу-
вати обліковими записами працівників. На рисунку 
відображено взаємодію суб’єктів процесу з погляду 
керівника (адміністратора) інформаційної системи. 
Користувач взаємодіє з додатком та з базою даних, 
в якій зберігається інформація про клієнтів. Керів-
ник, у свою чергу, має усі можливості користувача 
та ще має змогу через додаток взаємодіяти з базою 
даних користувачів, тобто видаляти, редагувати 
тощо. Логіка керівника передбачає усю логіку корис-
тувача з додатковими можливостями.

Скориговані задачі, які повинна вирішувати 
система:

– створення облікових записів адміністратора 
та працівників;

– контроль записів працівників та клієнтів;
– оцінка кредитоспроможності різних осіб;
– оцінка угоди з позичальником після отримання 

кредиту;
– зберігання інформації про клієнтів та працівни-

ків банку у мережі.

Таблиця 1
Порівняння можливостей інформаційної системи та аналогів

Можливості ФінЕкАналіз AuditExpert Розроблювана ІС 

Безкоштовна основа поширення - - +

Використання нейронної мережі - - +

Багатокористувацькі можливості - - +

Ведення обліку клієнтів + + +

Використання скорингового аналізу - + +

Підтримка декількох БД + - +

Багатокритеріальний аналіз + + +

Безпека даних + + +

Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб - + +

Оцінка кредитоспроможності юридичних осіб + + +
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інформація про клієнта – фізичну чи юридичну 
особу. На виході буде інформація про можливість 
отримати кредит та інформація про позичальників, 
які вже отримали кредит.

 

Рис. Схема роботи системи з боку керівника 
(адміністратора)

Для розроблення інформаційної системи було вирі-
шено використовувати мову програмування Java, що 
має велику кількість переваг над іншими мовами 
програмування у розробленні десктопного застосунку 
з використанням можливостей зв’язку із базою даних.

Як інструмент розроблення пропонується вільне 
інтегроване середовище розроблення модульних кро-
сплатформених додатків Eclipse, тому що воно розпо-
всюджується у повній версії на безкоштовній основі, 
що є одним із головних факторів, а також має вели-
кий спектр допоміжних плагінів, що допомагають 
у тестуванні.

Також в інформаційній системі є потреба вико-
ристовувати низку сторонніх технологій, стандартів 
та протоколів, таких як:

– MySQL як система керування реляційними 
базами даних;

– алгоритм скорингової оцінки з використання 
нейронної мережі;

– алгоритм оцінки рентабельності підприємства;
– технологія Junit для проведення модульного 

тестування;
– технологія DAO для представлення сутностей 

бази даних;
– фреймворк Hibernate.
Висновки з проведеного дослідження. У резуль-

таті проведеної роботи проаналізовано наявні інфор-
маційні системи оцінки кредитоспроможності 
позичальника кредитів, визначено їх переваги 
та недоліки. Проаналізовано технології розроблення, 
що потрібні для створення нової інформаційної сис-
теми. Вироблено пропозиції для проектування та роз-
роблення вільно розповсюджуваної системи. Запро-
понована система дасть змогу банківським установам 
значно покращити становище з наданням кредитів 
юридичним та фізичним особам.
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