
ВІДГУК
на дисертаційну роботу Дрозда Андрія Олександровича 

на тему: «Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного 
банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.11 -  математичні методи, моделі 

та інформаційні технології в економіці

Актуальність теми дослідження та її зв’язок з науковими програмами,

планами, темами

Банківська система є одним із ключових елементів національної 

економіки. Від її стабільної роботи залежить економічне зростання і соціальна 

стабільність. Кризові явища в банківський системі призводять до поширення 

економічних дисбалансів та розгортання руйнівних процесів в економіках 

різних країн, і у першу чергу тих, що розвиваються. Тому на перший план 

повинні виходити питання ідентифікації, оцінки та протидії різним видам 

банківських ризиків з метою уникнення негативних наслідків впливу 

банківських криз на національну економіку. Серед найважливіших банківських 

ризиків можна виділити процентний, кредитний, валротний, операційні ризики, 

ризики ліквідності, репутації тощо. Слід зазначити, що кредитний ризик -  один 

з ключових в кредитно-депозитній діяльності, тож його ефективне оцінювання 

вкрай важливе для стабільної та прибуткової роботи банку.

Незважаючи на низку досліджень, пов’язаних з оцінкою кредитного ризи

ку та несвоєчасного повернення кредитів, невирішеними залишаються важливі 

теоретичні та прикладні задачі моделювання кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку із урахуванням несвоєчасного повернення кредитів. Тому 

дисертаційна робота Дрозда Андрія Олександровича на тему: «Моделювання 

кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів» є актуальним науковим дослідженням.

Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідних робіт 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорськоге»*~аа^шушми; «Моделювання поведінки еконо
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мічних агентів в умовах трансформаційної економіки» (номер держреєстрації 

0110U001335), де особисто автором розв’язано задачу оптимального ціноутво

рення з метою максимізації капіталу банку у відповідності з рекомендаціями 

Базель III, «Розробка нових алгоритмів теорії оптимального керування та їх 

застосування в моделюванні економічних систем» (номер держреєстрації 

Oil 3U001985), в якій особисто автором досліджено вплив запізнення при 

оптимальному керуванні та отримано аналітичні розв’язки задачі оптимального 

ціноутворення в умовах сталого запізнення при поверненні кредитів та 

депозитів банку, та «Моделювання структурно-функціональних зв’язків в 

умовах трансформаційної економіки» (номер держреєстрації 0113U001984), де 

особисто автором побудовано економетричні моделі функцій попиту на 

кредити та пропозиції депозитів одного із українських банків.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність

Аналіз змісту дисертаційної роботи, публікацій та автореферату 

Дрозда А.О. дозволяє стверджувати, що основні теоретичні положення, висновки 

та пропозиції, сформульовані автором, спираються на проведений системний 

аналіз проблеми, опрацювання та критичне осмислення широкого кола 

зарубіжних та вітчизняних інформаційних джерел та, відповідно, обґрунтовані 

належним чином.

Обґрунтованість сформульованих у дисертації наукових положень, 

висновків та рекомендацій обумовлюється застосуванням загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження. Методи теорії диференціальних рівнянь та 

нелінійних динамічних систем використовуються для побудови 

функціональних моделей кредитно-депозитної діяльності комерційного банку. 

Для визначення розв’язків частинних випадків розробленого сімейства моделей 

застосовуються методи теорії оптимального керування, зокрема метод 

Лагранжа та принцип максимуму Понтрягіна. Для оцінювання математичного 

сподівання прибутку в моделях кредитно-депозитної діяльності з урахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів використовуються методи теорії



ймовірностей і математичної статистики. Побудова індивідуальних функцій 

попиту на кредити та пропозиції депозитів для одного із банків України 

здійснювалась на основі кореляційно-регресійного аналізу. Для дискретизації 

неперервної моделі з метою створення програмного продукту для 

комп’ютерного моделювання було застосовано метод побудови різницевих 

рівнянь, а розв’язання задачі оптимального керування кредитно-депозитною 

діяльністю банку здійснювалось на базі методу покоординатного спуску.

Достовірність побудованих економіко-математичних моделей та 

прогнозно-аналітичних розрахунків забезпечується використанням статистичної 

інформації Національного банку України, комерційних банків та інших установ, 

наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених.

Висновки дисертації розкривають основні положення змісту та повною 

мірою відповідають поставленим завданням.

Наукова новизна положень і результатів, 
одержаних особисто здобувачем та поданих на захист

У дисертації сформульовано та обґрунтовано методологічні підходи, в

рамках яких розроблено комплекс економіко-математичних моделей кредитно- 

депозитної діяльності комерційного банку з урахуванням несвоєчасного 

повернення кредитів, найважливішими результатами з яких є:

1. У дисертації побудовано комплекс економіко-математичних моделей 

кредитно-депозитної діяльності комерційного банку з урахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів на основі модифікації потокової моделі 

банку (стор. 72-85) та отримано аналітичні розв’язки частинних випадків 

моделі (стор. 85-102).

2. Науковий інтерес становить удосконалення підходів до моделювання 

кредитно-депозитної діяльності банку за допомогою потокових моделей банку, 

що враховують динамічний характер вхідних та вихідних грошових потоків, 

деталізацію цих грошових потоків, врахування їх взаємозв’язку та впливу на 

прибуток та капітал банку в умовах несвоєчасного повернення кредитів 

(стор. 63-71).



3. Заслуговує на увагу удосконалення підходу до врахування 

несвоєчасного повернення кредитів при моделюванні банківської діяльності, 

що включає врахування реалізації кредитного ризику в часі та різний вплив на 

кредитно-депозитну діяльність комерційного банку завчасного повернення 

кредитів та повернення кредитів із запізненням, що дозволить зменшити 

витрати банку та ризик ліквідності (стор. 75-76).

4. Автором побудовано функції попиту на кредити та пропозиції 

депозитів комерційного банку на основі статистичної інформації щодо 

кредитних та депозитних угод банку (стор. 114-123).

5. До важливих наукових результатів дослідження можна віднести аналіз 

поведінки моделі кредитно-депозитної діяльності комерційного банку, який 

завдяки дискретизації було реалізовано шляхом комп’ютерного моделювання. 

Автор дослідив вплив параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів на головні показники кредитно-депозитної діяльності банку -  обсяги 

виданих та повернених кредитів, залучених та повернених депозитів, прибуток 

та капітал банку (стор. 125-140).

6. Автором здійснено комп’ютерне моделювання кредитно-депозитної 

діяльності з урахуванням несвоєчасного повернення кредитів, проведено 

порівняльний аналіз результатів розрахунків побудованої моделі з 

результатами, отриманими розглянутим комерційним банком за аналогічний 

період (стор. 178-180).

Повнота викладу основних наукових результатів дисертації
в опублікованих працях

Основні положення, результати та висновки дисертаційної роботи 

опубліковано у 24 наукових працях, з яких 9 статей у наукових фахових 

виданнях, 8 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз, 14 -  за матеріалами конференцій; 1 -  інтернет-публікація у науковому 

фаховому виданні.

Основні теоретичні положення і практичні результати дисертації 

доповідались на 14 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях,



за матеріалами яких опубліковано тези 14 доповідей. Загальний обсяг публікацій 

становить 6,83 друк, арк., з яких особисто автору належить 4,72 друк. арк.

Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідають вимогам МОН 

України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.

Значимість результатів дослідження для науки і практики,

. рекомендації щодо їх використання

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає у 

створенні оптимізаційної моделі для визначення обсягів виданих кредитів та 

залучених депозитів, а також відповідних кредитних та депозитних ставок із 

можливістю врахування запізнення при поверненні кредитів, попиту на кредити 

та надходжень депозитів. Практична значущість проведеного дослідження 

підтверджується використанням отриманих результатів у діяльності 

ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», 

ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» та 

апробацією на міжнародних науково-практичних конференціях.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації
Водночас детальне вивчення рецензованої дисертаційної роботи

дозволило сформулювати ряд зауважень та дискусійних положень.

1. В моделях прогнозування обсягів залучення депозитів, які 

запропоновані у п. 2.3 та досліджуються у п. 2.4 дисертації, вхідними 

факторами є лише капітал банку та депозитна ставка у заданий момент часу. 

Однак, капітал банку не має вирішального значення для вкладників в Україні. 

Значно важливіше було б передбачити врахування у моделі поруч зі ставкою за 

депозитами ще й показника ризиковості внесків, який можна було хоча б взяти 

як оцінку надійності комерційного банку з рейтингу авторитетного джерела. 

Або ж застосувати альтернативний підхід. Проте, без врахування ризику, 

моделювання залучень депозитів у сучасних умовах української економіки не 

виглядає коректним.



2. Також не враховуються фактори, пов’язані з ризиком, у моделях 

прогнозування обсягу повернених кредитів у пп. 2.3, 2.4. Зокрема, доцільно 

було б залучити до моделей якийсь з макроекономічних показників, який має 

визначальний вплив на кредитоспроможність позичальників (наприклад, курс 

національної валюти, ІСЦ чи ін.).

3. Запропоновані в дисертації лінійні однофакторні моделі функцій 

попиту на кредити та пропозиції депозитів (стор. 83-86) не здатні ефективно 

відтворювати обсяги кредитів та депозитів тільки в залежності від відсоткових 

ставок. Про це можна зробити висновок навіть по першому ж наведеному у 

дисертації прикладу розрахунку цих прямих на стор. 120, 123. Адже згідно цих 

функцій оптимальні ставки за кредитами та депозитами, розраховані на основі 

формул на стор. 87, становитимуть 0,117 та 0,144, відповідно. Для уникнення 

подібних ситуацій функції попиту на кредити та пропозиції депозитів 

коректніше було б робити багатофакторними.

4. В моделі пошуку оптимального ціноутворення по кредитам і депозитам 

є обмеження на стор. 84, яке вказує на те, що обсяг виданих кредитів не 

повинен перевищувати суму капіталу банку та обсягу залучених депозитів. Ця 

формула є не зовсім коректною, оскільки серед джерел коштів банку (пасивів), 

що використовуються для кредитування, є і цінні папери власного боргу, і 

отримані міжбанківські кредити, і кредит від центрального банку тощо. 

Насправді, багато банків при управлінні ліквідністю взагалі не розбивають 

пасиви на окремі джерела, використовуючи "метод загального фонду" (pool).

5. Дисертація містить значну кількість дублювань матеріалу. Більшість 

формул повторюються багатократно. Наприклад, формула визначення 

оптимальної кредитної ставки окремим рядком наведена на стор. 87, 96, 101, 

108, а також ще десятки разів в підбір до тексту. Це ускладнює сприйняття 

логіки дослідження Також часто зустрічаються помилки граматичного і 

синтаксичного характеру.



Загальний висновок
Аналіз дисертаційної роботи Дрозда А.О. на тему «Моделювання

кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів» дозволяє зробити висновок, що вона є 

самостійним, завершеним дослідженням, в якому представлено нове вирішення 

важливого наукового завдання моделювання кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку з урахуванням несвоєчасного повернення кредитів. Робота 

є актуальною, характеризується науковою новизною та практичною значущістю. 

Задачі дослідження розв’язані на високому теоретико-методологічному рівні, а 

мету роботи досягнуто. Основні положення дисертації належним чином 

висвітлені в опублікованих наукових працях та авторефераті.

За змістом та оформленням, за актуальністю, науково-теоретичним рівнем 

та практичною значимістю дисертаційна робота відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 

13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ 

№ 567 від 24.07.2013 (зі змінами, внесеними Постановами КМУ № 656 від

19.08.2015 та № 1159 від 30.12.2015), які висуваються до кандидатських 

дисертацій, а її автор -  Дрозд Андрій Олександрович -  заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.11 -  математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Офіційний опонент:

професор кафедри

економіко-математичного моделювання 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»,

доктор економічних наук, професор

Відділ дшо^цК'-їва та архіву 
Київського наш«-;а«ьного університету 

імені Тараса Шевченка

Від'



ВІДГУК
офіційного опонента доктора економічних наук,

професора Камінського Андрія Борисовича на дисертаційну роботу

«Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.11 -  математичні методи, моделі

Банки виступають важливими інституціями ринкової економіки, 

однією з ключових функцій яких є функція фінансового посередництва, що 

реалізує трансформацію заощаджень та нагромаджень у кредити та 

інвестиції. Депозитна діяльність банків акумулює тимчасово вільні грошові 

ресурси які розміщуються у формі кредитів. Ефективне поєднання банками 

депозитної та кредитної діяльності є основою виконання зазначеної функції. 

Характеристикою кредитно-депозитної діяльності є широкий спектр ризиків, 

прояв яких може спотворювати її ефективність. Найважливішим ризиком при 

цьому є кредитний ризик, який полягає у неповерненні позичених коштів та 

обумовлює, серед інших, проблему неповернення депозитів. Кредитний 

ризик виступає предметом активних досліджень в науковому, регулятивному 

та практичних напрямках. Разом з «класичним» ризиком неповернення 

кредитів в кредитно-депозитній діяльності банків ідентифікується ризик 

несвоєчасного повернення кредитів. Прояв цього ризику по різному 

реалізується у випадках досрокового повернення кредиту та повернення із 

запізненням. Аналіз, оцінка та моделювання ризику несвоєчасного 

повернення кредитів виступає актуальною науковою задачею. Її дослідження 

та розв’язання є значимою складовою у побудові ефективного управління 

всіма банківськими ризиками та прибуткової діяльності банка.

Дрозда Андрія Олександровича

врахуванням несвоєчасного повернення кредитів»,

та інформаційні технології в економіці

Актуальність теми дослідження та її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами



Ґрунтуючись на зазначеному, можна відзначити, що дисертаційна 

робота Дрозда Андрія Олександровича на тему: «Моделювання кредитно- 

депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного 

повернення кредитів», яка присвячена вирішенню важливого наукового 

завдання -  дослідження несвоєчасного повернення кредитів в кредитно- 

депозитній діяльності банку, є актуальним науковим дослідженням.

Зв’язок з науковими програмами представлений тим, що дисертаційна 

робота виконувалася в межах науково-дослідних робіт «Моделювання 

поведінки економічних агентів в умовах трансформаційної економіки» 

(номер держреєстрації 0110U001335; особисто автором розв’язано задачу 

оптимального ціноутворення з метою максимізації капіталу банку у 

відповідності з рекомендаціями Базель III), «Розробка нових алгоритмів 

теорії оптимального керування та їх застосування в моделюванні 

економічних систем» (номер держреєстрації 0113U001985; особисто автором 

досліджено вплив запізнення при оптимальному керуванні та отримано 

аналітичні розв’язки задачі оптимального ціноутворення в умовах сталого 

запізнення при поверненні кредитів та депозитів банку) та «Моделювання 

структурно-функціональних зв’язків в умовах трансформаційної економіки» 

(номер держреєстрації 0113U001984; особисто автором побудовано 

економетричні моделі функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів 

одного із українських банків) Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність

Дроздом Андрієм Олександровичем у роботі чітко визначено мету, 

сформульовано завдання, предмет та об’єкт дисертаційної роботи. Наукові 

положення, висновки та рекомендації, що містяться у дисертації та винесені 

на захист, є обґрунтованими. Вони базуються, по-перше, на поглибленому



вивченні та узагальненні значного обсягу наукових джерел, що, зокрема, 

відображено у п. 2.1., який містить обґрунтування вибору методології 

моделювання кредитно-депозитної діяльності.

По-друге, слід зазначити, що наукові результати в дисертації 

ґрунтуються на застосуванні автором загальнонаукових і спеціальних 

методів дослідження, зокрема: системного аналізу, принципах економічної 

теорії, концептуальних засадах економіко-математичного моделювання у 

фінансах. Модель кредитно-депозитної діяльності із врахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів базується на теорії диференціальних 

рівнянь та нелінійних динамічних систем, теорії оптимального керування. 

Метод Лагранжа та принцип максимуму Понтрягіна були застосовані для 

розв’язків частинних випадків моделі. Кореляційно-регресійний аналіз було 

використано для побудови функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів на основні статистичних даних про індивідуальні кредитні та 

депозитні угоди банку.

По-третє, вірогідність положень і висновків, які представлено в 

дисертації, підтверджено апробацією та впровадженням отриманих 

результатів у кредитну діяльність та оцінку кредитних ризиків двох провідних 

українських банків ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Перший Український 

Міжнародний Банк».

Здобуті дисертантом концептуальні та прикладні розробки свідчать про 

його широку і глибоку обізнаність з науковими працями вітчизняних і 

зарубіжних вчених, в яких досліджуються проблеми економіко-математичного 

моделювання кредитно-депозитної діяльності банків.

Висновки дисертації розкривають основні моменти змісту та повною 

мірою відповідають поставленим завданням. За своїм науково-теоретичним 

рівнем, змістом та оформленням дисертаційна робота Дрозда А.О. повною 

мірою розкриває теоретичний та практичний зміст досліджуваної проблеми.



Наукова новизна положень і результатів, одержаних особисто 
здобувачем та поданих на захист

У дисертації Дрозда А.О. було розроблено та досліджено економіко-

математичну модель кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із 

врахуванням несвоєчасного повернення кредитів.

Найважливіші результати дисертаційного дослідження, одержані 

автором, полягають у наступному.

1. Вперше розроблено модель кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів, яка 

на відміну від існуючих підходів до управління кредитним ризиком 

розкриває часовий механізм несвоєчасного повернення кредитів і дозволяє 

оцінити їх вплив на кредитно-депозитну діяльність комерційного банку 

(стор.72-85).

2. Удосконалено підходи до моделювання кредитно-депозитної 

діяльності банку за допомогою потокових моделей, що враховують 

динамічний характер вхідних та вихідних грошових потоків, деталізацію цих 

грошових потоків, врахування їх взаємозв’язку та впливу на прибуток та 

капітал банку в умовах несвоєчасного повернення кредитів (стор.63-71).

3. Удосконалено підхід до врахування несвоєчасного повернення 

кредитів при моделюванні банківської діяльності, що включає врахування 

реалізації кредитного ризику в часі та різний вплив на кредитно-депозитну 

діяльність комерційного банку дострокового повернення кредитів та 

повернення кредитів із запізненням, що дозволить зменшити ризик 

ліквідності та витрати банку (стор. 75-76).

4. Подальшого розвитку дістали концептуальні підходи до 

класифікації моделювання кредитно-депозитної діяльності, що включає поділ 

на моделі, що враховують несвоєчасне повернення кредитів (як дочасне 

повернення, так і повернення із запізненням) та моделі, що не враховують 

його (стор. 63).



5. Дістали подальшого розвитку теоретико-методичні засади 

побудови функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів на основі 

статистичних даних кредитних та депозитних угод банку, що дає змогу 

практичного використання потокових моделей банку та врахування 

несвоєчасного повернення кредитів в таких моделях (стор. 125-140).

6. Дістало подальшого розвитку застосування методів оптимального 

управління в економіці шляхом представлення банку як об’єкту керування, де 

керуючі впливи здійснюються за рахунок вибору обсягів виданих кредитів та 

обсягів залучених депозитів, відповідних їм кредитної та депозитної ставки, а 

фазовою змінною виступає капітал банку (стор.85-96).

Повнота викладу основних наукових результатів дисертації в 
опублікованих працях

Основні положення, результати та висновки дисертаційної роботи 

опубліковано у 24 наукових працях, із них 9 статей у наукових фахових 

виданнях України, 8 статей у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття - в іноземному науковому виданні, 14 

публікацій за матеріалами конференцій.

Основні теоретичні положення і практичні результати дисертації 

доповідались на 14 міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях, за матеріалами яких опубліковано тези 14 доповідей. Загальний 

обсяг публікацій становить 6,83 друк, арк., з яких особисто автору належить 

4,72 друк. арк.

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам МОН 

України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.

Значимість результатів дослідження для науки і практики, 
рекомендації щодо їх використання

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає у 

створенні економіко-математичної моделі, що дозволяє визначати



оптимальні обсяги виданих кредитів та залучених депозитів, та відповідні 

кредитні та депозитні ставки із можливістю врахування несвоєчасного 

повернення кредитів в залежності від параметрів попиту на кредити та 

пропозиції депозитів. Значимість підтверджується використанням у 

діяльності двох українських комерційних банків, зазначених вище, ННК 

«Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» та апробацією 

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації

Детальне вивчення дисертаційної роботи дозволило сформулювати ряд 

зауважень та дискусійних положень:

1. Припущення 8 у побудові моделі кредитно-депозитної діяльності банку 

передбачає, що обсяг залучених депозитів в певний момент часу 

знаходиться у функціональній залежності від моменту часу, від 

депозитної ставки та від капіталу банку в цей момент часу. Дискусійний 

характер даного положення обумовлюється тим, що пропозиція депозитів 

в банк (а отже обсяг залучених депозитів) також обумовлюється ризиком 

даного банку. Високий ризик (який як правило, супроводжується 

високими депозитними ставками) зменшує обсяг залучених депозитів.

2. Несвоєчасне повернення кредитів в аспекті запізнення при поверненні 

кредитів розглядається в роботі як фактор, обумовлений поведінкою 

позичальників (стор. 18-29). У той же час у банка є набір інструментарію 

впливу на позичальника при запізненні повернення. А саме, сюди 

відносяться процедури нагадування, процедури стягнення, формування 

негативної кредитної історії. Інтенсивність застосування банком цього 

інструментарію впливає на такий ризик і рівень несвоєчасності.

3. Вивчення дисертації та автореферату не дає відповіді на питання щодо 

підходів до зниження ризиків дострокового повернення кредитів та 

ризику несвоєчасного повернення кредиту.



4. Дисертаційна робота виграла б, якби при порівнянні капіталу банку на 

основі статистичної інформації із результатами моделі автором було 

наведено динаміку капіталу банку, а не лише статичне значення капіталу 

після оптимального керування (стор. 179, рисунок 6 в авторефераті).

5. Потребує додаткового аналізу специфіка застосування моделі для різних 

видів кредитів в рамках кредитної діяльності банку. Так, для кредитів з 

фіксованими платежами (іпотечні кредити, кредити на автомобілі тощо) 

часовий ряд платежів чітко визначений. Для інших кредитних продуктів, 

наприклад, кредитні карти, час виникнення кредитних зобов’язань є 

невизначеним для банку, а тому ризик виявляє себе іншим чином.

6. Як зауваження слід вказати на певне переобтяження пункту 1.3 текстовим 

описом кредитних та депозитних продуктів найбільших українських 

банків. Було би краще здійснити певну систематизацію цих продуктів та 

продемонструвати отримані результати у вигляді таблиці чи схеми.

Проте наведенні недоліки та дискусійні положення не впливають 

істотно на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи, її теоретичну 

та практичну значущість. Частина з них може розглядатися в аспекті 

узагальнення пропонованої в дисертації моделі.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Дрозда Андрія Олександровича на тему 

«Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із 

врахуванням несвоєчасного повернення кредитів» є самостійним 

завершеним дослідженням, яке присвячено вирішенню актуальної наукової та 

практичної проблеми врахування несвоєчасного повернення кредитів у 

банківській діяльності. Автореферат дисертації відображає усі положення, 

що захищаються.

Подана до захисту дисертація написана науковим стилем, матеріал 
викладений у логічній послідовності, висновки науково обґрунтовані та 
підтверджуються апробацією на конференціях, публікаціями у наукових 
виданнях та впровадженням в банки.



За своїм змістом та оформленням дисертаційна робота відповідає 

вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від

30.12.2015 p.), які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор -  Дрозд 

Андрій Олександрович -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 -  математичні методи, 

моделі та інформаційні технології в економіці.
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