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ВСТУП
Кредитування традиційно є основною функцією бан�

ку. У світовій банківській практиці кредити складають
більше половини всіх банківських активів, в Україні цей
показник станом на 01.06.2011 року склав 80 %. За пе�
ріод 2001—2008 років на українському банківському
ринку простежувалась стійка тенденція до зниження ча�
стки проблемних кредитів у кредитному портфелі та спо�
стерігалось значне поліпшення структури кредитного
портфеля вітчизняних банківських установ. До осені
2008 року спостерігався бурхливий ріст кредитування,
проте вже з кінця 2008 року аж до кінця 2009 року бан�
ківське кредитування переживало спад, після чого по�
чалося повільне пожвавлення і на поточний момент об�
сяги виданих банками кредитів досягли 786 млрд грн.

Рівень актуальності питань управління проблемними
кредитами у банках повністю був усвідомлений українсь�
кою банківською практикою в період світової фінансової
кризи 2009 року, коли на тлі різкого зростання неповер�
нень за кредитами стали очевидні недоліки наявних мето�
дик аналізу, а також незлагодженість процесів, пов'язаних
з управлінням проблемними кредитами, всередині банків.

Досвід, отриманий банками в ході кризи, дозволив
усвідомити важливість своєчасного і якісного виявлення
проблем позичальника, а також необхідність більш обгрун�
тованого підбору методів управління для конкретного про�
блемного кредиту. Безумовно, робота з будь�яким про�
блемним активом повинна носити індивідуальний харак�
тер, але в її основі повинні бути певні стандартні методи�
ки, сценарії та схеми, складені для тих чи інших випадків.

Масовий дефолт по кредитах має тимчасовий харак�
тер, тому в інтересах банківських структур активно роз�
вивати схеми роботи з тимчасово проблемними позичаль�
никами, йти їм назустріч у частині зниження боргового
навантаження, реструктуризації боргів, зберігаючи тим
самим лояльну клієнтуру і працюючи на майбутнє [2].
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Виникнення проблемної заборгованості зумовлене
негативними наслідками фінансової кризи, серйозними
помилками у кредитній політиці самих банків, а також
навмисними неплатежами позичальників [5, с. 50].

Управління проблемними кредитами потребує знач�
ної кількості часу, фінансових та трудових витрат, оп�
лати юридичних послуг. Звичайно, найкраща політика з
управління втратами полягає в їх уникненні з погляду
як прибутковості, так і репутації банку, але в реальному
житті досягти цього не вдається [1, с. 233].

Постановка завдання. Мета статті полягає в оцінці
динаміки та стану проблемних кредитів у банках Украї�
ни на сучасному етапі, в узагальненні наслідків кризи, у
виявленні типових помилок банків у кредитній політиці,
що спричинили виникнення високого рівня проблемної
заборгованості, та розробці переліку заходів для покра�
щення якості управління проблемними кредитами.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасний етап розвитку банківської системи харак�

теризується суттєвим погіршенням банківських ба�
лансів, зростанням частки проблемних кредитів і про�
блемних активів у цілому [4, с. 159].

Проблемні кредити — це кредити, за якими своє�
часно не проведені один чи кілька платежів, значно зни�
зилась ліквідність і ринкова вартість забезпечення, ви�
никли обставини, які роблять сумнівним виконання по�
зичальником своїх зобов'язань [3, с. 329].

На сьогодні точні дані про реальний обсяг проблем�
них кредитів, сформованих в українській банківській си�
стемі, відсутні.

Згідно з методикою Національного Банку України, в
2009 році обсяг негативно класифікованої заборгова�
ності (простроченої та сумнівної) виріс на 51,9 млрд грн.,
або в 3,9 рази — з 18,0 до 69,9 млрд грн., а питома вага
проблемної заборгованості досягла 9,4 %. Станом на
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01.06.2011 р. обсяг проблемних кредитів зріс до 86,4
млрд грн., що у відносному вираженні становить 11,0 %
від загальної суми виданих кредитів. Однак, на думку ана�
літиків, ці дані прийнято вважати заниженими.

З ряду причин дані офіційної статистики Національ�
ного банку України дають неповну картину стану (якості)
українського ринку кредитування, більш того, відсутня
офіційна інформація по проблемних кредитах, тобто
кредитах, по поверненню яких виявлені складності і які
потенційно можуть стати простроченими. В українських
банках частка проблемних кредитів, за оцінками різних
експертів, досягає 20—40% від суми виданих кредитів.

Робота з проблемними кредитами потрапила до пиль�
ної уваги банків у період кризи, тому що зниження темпів
зростання економіки та істотне падіння попиту на більшості
ринків поставили корпоративних позичальників в складні
умови. Не всі українські банки мали налагоджені процеси
та методики, які забезпечували б масову роботу з проблем�
ною заборгованістю. Криза стала стимулом до розробки
та вдосконалення таких процесів і методик. Разом з тим,
деякі українські банкіри повторили або повторюють в да�
ний час помилки своїх зарубіжних колег, використовуючи
підходи до роботи з проблемною заборгованістю, які до�
вели свою неефективність на інших ринках.

Закордонна практика передбачає виділення управлін�
ня проблемними кредитами в окрему групу процесів. При
цьому управління проблемними кредитами починається на
стадії ідентифікації потенційно проблемної заборгованості,
коли відповідальність за роботу з кредитом передається
виділеному підрозділу, незалежному від кредитних
підрозділів, які приймали рішення про видачу кредиту.

Небагато українських банків використовують таку
практику. І хоча деякі банки мають окремо виділений про�
цес роботи з проблемними кредитами, що мають істотне
прострочення, подібна практика несе в собі істотні ризи�
ки. Так, деякі зарубіжні банки, які слідували такій прак�
тиці, стикнулися з тим, що недотримання принципів не�
залежності на етапі роботи з потенційно проблемною
заборгованістю часто призводило до завищення оцінки
якості кредитів, і проблемні кредити "маскувалися" за
допомогою пролонгації або перекредитування.

Необхідно відзначити, що з такою проблемою можуть
зіткнутися й українські банки, тому що у багатьох банках
ідентифікація потенційно проблемних кредитів здійснюєть�
ся кредитним підрозділом, тобто не дотримується принцип
поділу обов'язків, що передбачає виділення в незалежні
підрозділи видачу кредитів та моніторинг кредитного порт�
феля. Недотримання цього принципу в поєднанні з поши�
реною практикою побудови систем преміювання для співро�
бітників кредитних підрозділів на основі показників бухгал�
терського прибутку може призвести до упередженої оцін�
ки якості кредитного портфеля в ході моніторингу.

Можна зазначити, що у більшості банків на сучас�
ному етапі створені формальні критерії для ідентифі�
кації потенційно проблемних кредитів, і цей факт, без�
перечно, відображає позитивну тенденцію. Такі критерії
(за умови належного їх застосування) дозволяють уник�
нути можливого викривлення оцінки якості кредитного
портфеля, що може виникати в тому випадку, якщо мо�
ніторинг кредиту здійснюється тим же підрозділом, який
приймав рішення про його видачу.

Таким чином, важливо виділити основні помилки,

допущені банками, і намітити кроки, які банкам необхі�
дно вжити для попередження подібних ситуацій в май�
бутньому.

Типові помилки банків у кредитній політиці, що спричи�
нили виникнення високого рівня проблемної заборгованості:

— необгрунтоване зниження вимог до позичальників
у процесі стрімкого нарощування кредитного портфеля,
непрозора для позичальників система формування ціни
кредиту, що включає приховані комісії (як результат —
велика кількість неплатоспроможних позичальників або
позичальників з низьким запасом міцності по кредитосп�
роможності: саме на них в першу чергу вплинула криза);

— масова видача кредитів, джерелом погашення
яких передбачалося отримання доходів від проведен�
ня позичальниками спекулятивних операцій (кредити на
купівлю нерухомості і землі для перепродажу). Успіш�
не погашення таких кредитів можливе тільки на етапі
динамічного розвитку економіки і швидкого зростання
цін на активи, придбані для перепродажу;

— формування системи ціноутворення без враху�
вання кредитних ризиків (при високому рівні простро�
ченої заборгованості доходи від працюючих кредитів
не покривають збитків від проблемних кредитів);

— формування кредитного портфеля без урахуван�
ня строковості пасивів, що призвело до розривів лік�
відності (видача кредитів на тривалі терміни при фінан�
суванні їх короткостроковими депозитами);

— масове кредитування клієнтів у іноземній валюті
за умови відсутності доходів в іноземній валюті.

Крім перерахованих вище помилок, виникненню висо�
кого рівня проблемної заборгованості сприяв той факт, що
у більшості українських банків не дуже добре розвинені
системи управління ризиками. Основними їх недоліками є:

— неповна стандартизація банківських продуктів і про�
цедур, відсутність оперативного контролю за дотриманням
правил видачі кредитів, що призводить до помилок, не доз�
воляє своєчасно виявити зловживання і шахрайство;

— недосконалі скорингові моделі і методології ана�
лізу кредитоспроможності позичальника, формальний
моніторинг, що не дозволяє скласти об'єктивне уявлен�
ня про кредитоспроможність клієнта і її зміни;

— відсутність стандартів по роботі із забезпечен�
ням, що підвищує ризики у зв'язку з можливістю прий�
няття в заставу недостатньо ліквідного забезпечення
або забезпечення, вартість якого з урахуванням витрат
на реалізацію не покриває суму виданого кредиту);

— недостатньо розвинена система лімітування, недо�
сконале управління концентраціями та якістю кредитного
портфеля і, як наслідок, можуть виникнути значні збитки
при погіршенні фінансового стану великих позичальників;

— відсутність структурованого зберігання інфор�
мації про позичальників, що не дозволяє створювати
інформативну управлінську звітність, використовувати
внутрішньобанківську статистику для прийняття рішень;

— недосконала система оцінки процентного, валют�
ного ризиків та ризику ліквідності;

— відсутність стандартизованих процедур по роботі
з проблемною заборгованістю, що не дозволяє ефек�
тивно організувати процес роботи з клієнтом, призво�
дить до відсутності контролю термінів виконання опе�
рацій, затримок при стягненні, дублювання функцій
різними підрозділами;
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— відсутність стратегії розвитку в умовах кризи.
Діяльність кредитних організацій нерозривно пов'я�

зана з ризиками, тому для ефективної і стабільної ро�
боти банківської системи необхідно розвивати й удос�
коналювати системи управління ризиками.

Далі наводимо першочергові заходи, які, на нашу дум�
ку, є необхідними для забезпечення розвитку та ефектив�
ного функціонування системи ризик�менеджменту в банку:

— удосконалити методологію аналізу фінансового
стану позичальників, у тому числі використовувати кре�
дитні рейтинги та галузеву аналітику;

— організувати достатньо детальний аналітичний
облік і управлінську звітність, застосовувати її для прий�
няття рішень;

— пов'язати систему ціноутворення з рівнем ризиків;
— створити зважену систему лімітування і органі�

зувати контроль за концентраціями на етапі видачі кре�
дитів, у тому числі із створенням внутрішньобанківсь�
кої електронної бази пов'язаних між собою клієнтів;

— створити сховища інформації та накопичувати
статистику (по простроченій заборгованості в розрізі
продуктів, за видами забезпечення, термінами і цінами
їх реалізації), використовувати її для написання мето�
дології та побудови скорингових моделей;

— регулярно проводити стрес�тестування за влас�
ними методиками;

— повністю стандартизувати банківські продукти,
скласти докладні технологічні карти з точками контролю;

— створити покроковий регламент по роботі з про�
блемною заборгованістю з розподілом функцій між
підрозділами і встановленням термінів на кожен вид
операцій, сформувати під нього систему звітності;

— розширити спектр методів управління проблемною
заборгованістю, при виборі методів оцінювати якість кредит�
ного портфеля і перспективи повернення виданих кредитів.

Крім того, слід зауважити, що у посткризовий пері�
од значна частина банків зіткнулася з необхідністю ре�
структуризувати понад чверть свого кредитного порт�
феля. Це означає, що робота із проблемною заборго�
ваністю перетворилася на масовий процес.

Масовість процесів реструктуризації кредитів змуси�
ла банки розробити формальні регламенти, що регулю�
ють ці процеси. Разом з тим, найбільш популярним підхо�
дом до прийняття рішення про реструктуризацію є прий�
няття рішення колегіальним органом (Кредитним коміте�
том). Такий підхід дозволяє приймати рішення найбільш
гнучко, проте несе в собі ризик того, що прийняття рішень
буде засновано на тих же принципах, що і прийняття рішень
про первинну видачу кредиту, і не буде враховувати особ�
ливостей роботи з проблемною заборгованістю. Альтер�
нативним рішенням, що дозволяє поєднувати гнучкість
рішення з адаптацією процесу до особливостей проблем�
ної заборгованості, є створення спеціальних колегіальних
органів, уповноважених приймати рішення про реструкту�
ризацію проблемної заборгованості.

Рівень залучення підрозділів ризик�менеджменту в
процеси реструктуризації проблемної заборгованості
істотно відрізняється в різних банках. Проте більшість
банків вважають таке залучення доцільним.

Доцільність участі ризик�менеджменту в процесі рес�
труктуризації зумовлена тим, що для кредитів, які підля�
гають реструктуризації, перестають працювати стандартні

методики оцінки рівня ризику, що потребує участі експер�
та. Крім того, участь незалежного підрозділу дозволяє
підвищити якість прийнятих управлінських рішень (особ�
ливо в тих випадках, коли у банку немає окремого спец�
іального підрозділу для роботи з проблемною заборго�
ваністю). Таким чином, для відновлення ефективної і ста�
більної роботи банківської системи необхідно розвивати
й удосконалювати системи управління ризиками в кон�
тексті управління проблемною заборгованістю банків.
Зокрема, найбільш поширені в українській банківській
практиці механізми реструктуризації заборгованості слід
поєднувати з чіткою системою ризик�менеджменту на всіх
етапах прийняття відповідних рішення.

ВИСНОВКИ
В існуючому високому рівні проблемної заборгованості

частково винні самі банки, оскільки в процесі стрімкого на�
рощування кредитного портфеля вони не приділяли належ�
ної уваги управлінню ризиками. Більшість банків вело агре�
сивну політику, головною метою якої було завоювання ча�
стки ринку, тому вимоги до фінансового стану позичаль�
ників необгрунтовано занижувалися. Прагнення швидко
прийняти рішення і за будь�якої ціни завоювати клієнта іноді
призводило до того, що аналіз позичальників проводився
поверхнево, ліквідності і достатності забезпечення — не на�
давали необхідного значення. Умови кредитних продуктів
багатьох банків були недостатньо добре продумані і стан�
дартизовані. До недавнього часу у більшості банків не було
нормально відпрацьованих алгоритмів дій щодо повернен�
ня проблемних боргів. Навіть статистику за якістю кредит�
ного портфеля і інформативну управлінську звітність мали
далеко не всі банки, хоча без цього якісно управляти кре�
дитними ризиками неможливо.

Виходячи з уроків кризи, можна зробити висновок,
що настав час перебудови. Банкам, націленим на подаль�
ший розвиток і успіх, сьогодні необхідно вдосконалити
систему управління ризиками, в тому числі при проведенні
реструктуризації проблемної заборгованості. Також до�
ведеться переглянути підходи до роботи з проблемною
заборгованістю: не тільки впровадити чіткий і ефектив�
ний порядок взаємодії служб і підрозділів усередині бан�
ку, але і розширити спектр методів, які використовують�
ся для управління непрацюючими активами.
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