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Методологія дослідження. Результати отримані на основі використання
теорії ймовірності, математичної статистики та методології актуарних розрахунків.
Результати. Надано методику та розраховано на конкретному прикладі
ймовірність неповернення кредиту для осіб, що мають кредитну історію. Визначено аналітичну залежність цієї ймовірності від віку позичальника, його доходів
за місяць, кількості утриманців та відношення заборгованості відношення заборгованості за кредитними картами і кредитними лініями (окрім іпотек і придбаних автомобілів у кредит) до загальної суми кредитних лімітів. Залежність
перевірено на інших даних, що дозволило зробити висновок про можливість застосування отриманої формули для визначення ймовірності неповернення кредиту особами, що не мають кредитної історії. Розроблено методику використання отриманої ймовірності для конкретного банку за розробленою шкалою рівня
ризику дефолту в залежності від перевищення розрахованої ймовірності над середньою для конкретного банку.
Новизна. Розроблено оригінальну формулу, яка визначає ймовірність неповернення кредиту особами, які мають кредитну історію. Підтверджено гіпотезу про однорідність вибірки даних для таких осіб з особами, що не мають кредитної історії. Вперше створено залежність, яка дозволяє визначити ймовірність
неповернення кредиту для осіб, які не мають кредитної історії, тільки за віком
позичальника, його доходами за місяць, кількістю утриманців та відношенням
заборгованості за кредитними картами і кредитними лініями (окрім іпотек і
придбаних автомобілів у кредит) до загальної суми кредитних лімітів. Розроблена формула визначення ймовірності неповернення кредиту для конкретного
банку за його статистикою неповернення кредитів. Визначено міру ризикованості у випадку, коли розрахована ймовірність неповернення кредиту перевищує
статистичну ймовірність для конкретного банку.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані у скорінгу для будь-якого банку, який здійснює облік клієнтури за такими параметрами як: кількість прострочених платежів у межах 30–59 днів за останні 2
роки, кількість діючих кредитів (автомобілі, іпотека) та платежі з кредитних
карток, кількість випадків, коли позичальник прострочив платіж більше, ніж на
90 днів, кількість іпотек та кредитів під нерухомість, кількість випадків, коли
позичальник прострочив платіж у межах 60–89 днів за останні 2 роки та відношення заборгованості за кредитними картами і кредитними лініями (окрім
іпотек і придбаних автомобілів у кредит), до загальної суми кредитних лімітів.
Ключові слова: кредитна історія, особи, що мають кредитну історію, особи,
що не мають кредитної історії, ймовірність неповернення кредиту, аналітична
залежність
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