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Впровадження ефективної кредитної політики є запорукою досягнення 

врівноваженого стану кредитного портфеля комерційного банка. Кредитна 

політика є фундаментом надійності та прибутковості кредитного портфеля, 

тому також впливає на стабільність банку.  

В науковій літературі кредитна політика банку трактується як стратегія 

або тактика банку щодо організації кредитного процесу. Однак такий підхід є 

суперечливим з позиції тотожності базових понять «політика», «тактика» та 

«стратегія». Тому з метою чіткого визнеачення дефініції «кредитна політика» 

та її розмежування із суміжними поняттями доцільно дослідити сутність 

корінного терміну «політика». [1] 

Ряд відомих вчених, як А. Шелленбер, У. Кінг, М.Х. Мескон, І. 

Ансофф. стверджують, що політика встановлює загальні принципи, яких 

необхідно дотримуватися для забезпечення успіху підприємства. Так, 

російський дослідник Л.І. Абалкін розглядає політику як образ дій, 

спрямований на досягнення конкретних цілей [2]. А. О. Волков розглядає 

політику як форми і методи відстежування і підтримання пріоритетів для 

досягнення основних цілей підприємства. Досить цікава позиція харківських 

науковців, які розробили комплексну дефініцію поняття „політика” в розрізі 

чотирьох „О”[3]:  

 орієнтири функціонування підприємства; 

 образ дій; 

 основа для прийняття управлінських рішень, щодо досягнення 

поставлених цілей (поведінка); 

 оточення, всередині якого розробляються і приймаються управлінські 

рішення. 

В результаті дослідження наукової літератури із зазначеної 

проблематики пропонується визначати кредитну політику як набір правил, 

що застосовуються до всієї кредитної діяльності і спрямованих на досягнення 

оперативних та стратегічних цілей банку, метою якої є забезпечення 

оптимальної структури кредитного портфеля певного банку з урахуванням 

внутрішніх резервів та зовнішніх умов, в яких він функцонує.  
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