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Болгар Т. М. управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовах господарювання
У статті розглянуто основні методи управління проблемними кредитами банків у сучасних умовах господарювання, проведено аналіз внутріш-
ньобанківських і зовнішньобанківських методів, що використовуються банками України, конкретизовано та визначено їх переваги і недоліки. У 
результаті дослідження ретельно проаналізовано застосування методу реабілітації та методу ліквідації проблемних кредитів. Розглянуто 
організацію внутрішньобанківських і зовнішньобанківських методів ліквідації проблемної заборгованості, розглянуто механізм їх проведення, 
виявлено переваги та недоліки при їх застосуванні як для банку, так і для позичальника. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі 
є вдосконалення методики оцінки проблемних кредитів, зокрема розробка методологічних підходів до визначення оцінки рентабельності про-
блемних кредитів як важливого елементу системи управління проблемними кредитами банку.
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В статье рассмотрены основные методы управления проблемными 
кредитами банков в современных условиях хозяйствования, проведен 
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трибанковских и внешнебанковских методов ликвидации проблемной 
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banking methods used by Ukrainian banks, and specifies and identifies their 
advantages and shortcomings. In the result of the study the article analy-
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Період фінансовоекономічної кризи для банківської 
сфери є дуже складним. Особливо гостро це від
чувається у сфері активних операцій банку, а саме 

у кредитуванні. Платоспроможність позичальників банку 
знижується, зростає рівень безробіття, а звідси – зростання 
обсягу проблемних кредитів. Погіршує ситуацію й деваль
вація національної валюти при великій кількості доларових 
кредитів. Для банківських установ зростання обсягу про
блемних активів загрожує цілим рядом негативних наслід
ків, серед котрих – падіння ліквідності та платоспромож
ності, втрата репутації банку. Тому особливої актуальності 
та важливого значення у сучасних умовах господарювання 
набуває ефективне управління проблемними кредитами.

Організацією роботи та розробкою стратегій стяг
нення прострочених боргів найчастіше займаються безпо
середньо банківські установи. Проте, значну увагу проце
сам стягнення у своїх дослідженнях приділили такі науков
ці, як Єфимов О., Дикий О., Ісаєв Р., Фёдоров О. [1, 2, 3, 4]. 
Інтерес до проблеми є безсумнівним: під час економічних 
катаклізмів банківські установи не можуть стовідсотково 
захистити себе від виникнення проблемної заборгованос
ті. Тому використання вже відомих і пошук нових методів 
управління проблемними кредитами банку є досить важ
ливим питанням сьогодення.

Мета статті – розглянути основні методи управлін
ня проблемними кредитами банку, проаналізувати вну
трішньобанківські та зовнішньобанківські методи, що ви
користовуються банками України, визначити їх переваги та 
недоліки, надати класифікацію.

У сучасній науковій думці розрізняють два основні 
методи управління проблемними активами банку [5, 6]:

1. Метод реабілітації – розробка у співпраці з по
зичальником плану дій щодо повернення кредиту.

2. Метод ліквідації проблемного кредиту – повне 
або часткове погашення кредиту за рахунок продажу за
безпечення за кредитом або іншого майна позичальника, 
залучення до погашення кредиту гарантів та поручителів, 
продаж або передача проблемного активу третій стороні 
або його списання.

Процес реабілітації складається з таких етапів:
1. Виявлення причини виникнення проблемної за

боргованості.
2. Зустріч представника банку з позичальником і роз

робка плану дій з погашення проблемної заборгованості.
3. Реструктуризація проблемної заборгованості.
4. Контроль за погашенням реструктуризованої за

боргованості [5].
Реструктуризація, згідно з Постановою Правління 

Національного банку України від 25.01.2012 № 23,– це змі
на істотних умов за первісним договором шляхом укладан
ня додаткової угоди з боржником у зв’язку з фінансовими 
труднощами боржника (за визначенням банку) і необхід
ністю створення сприятливих умов для виконання ним 
зобов’язань за активом (зміна процентної ставки; скасу
вання (повністю або частково) нарахованих і несплачених 
боржником фінансових санкцій (штрафу, пені, неустойки) 
за несвоєчасне внесення платежів за заборгованістю борж
ника; зміна графіка погашення боргу (строків і сум пога
шення основного боргу, сплати процентів/комісій); зміна 
розміру комісії) [7].

Кожен банк самостійно обирає метод боротьби з 
проблемними кредитами, але метод реструктуризації, на 
наш погляд, є менш радикальним і враховує інтереси як по

зичальника, який потрапив у скрутне фінансове станови
ще, так і банківської установи. Для банку перевагою методу 
реабілітації є постійне планомірне надходження коштів на 
рахунки банківської установи. Крім того, реструктуризу
вавши проблемний кредит, банк надає позичальнику мож
ливість покращити рівень своєї платоспроможності.

Недоліками методів реструктуризації є:
 ймовірність того, що навіть після реструктуриза

ції кредит не перестане бути проблемним;
 втрата ліквідності;
 відволікання значної частини фінансових ресур

сів від основної діяльності у вигляді резерву по 
кредитним операціям банку.

Позитивною стороною методів реструктуризації для 
позичальника є те, що на нього не позиваються до суду, він 
не втрачає заставне майно. Тому оптимальним варіантом 
для позичальника, який потрапив у скрутне фінансове 
становище, є не чекати прострочення платежу по кредиту,  
а заздалегідь, прогнозуючи можливі затримки платежів, 
звернутися до працівників банку з проханням про реструк
туризацію кредиту, оформивши письмову заяву, у котрій 
вказати причини, через які позичальник не може своєчасно 
та в повному обсязі погашати заборгованість по кредиту.

Слід відмітити, що реструктуризація кредиту є правом 
банківської установи, а не її обов'язком. Тому банк 
не завжди йде назустріч клієнту. Якщо кредитний 

комітет банку погоджується на реструктуризацію кредиту, 
то й позичальник зі свого боку повинен йти на поступки, 
адже реструктуризація – це компроміс обох сторін [8].

У разі якщо використання методів реструктуризації 
не привело до очікуваного результату, банківська установа 
вдається до методів ліквідації проблемного кредиту, ко
трий є останньою можливістю повернути наданий кредит, 
покращити структуру балансу та підвищити ліквідність.

На рис. 1 розглянемо детальніше кожен із методів 
реструктуризації та ліквідації проблемних кредитів, вклю
чивши їх до групи методів реструктуризації та ліквідації.

Реструктуризація проблемної заборгованості пе
редбачає зміну терміну чи умов кредитування таким чи
ном, щоб позичальник, який потрапив у скрутне фінансо
ве становище, мав змогу продовжувати погашати кредит. 
Сучасні банківські установи використовують такі варіанти 
реструктуризації: пролонгація кредиту; надання банком 
кредитних канікул; зміна схеми погашення кредиту з кла
сичної на ануїтетну та навпаки; переведення боргу на ін
шого позичальника; рефінансування кредиту; конверсія; 
зниження відсоткової ставки; капіталізація відсотків.

Пролонгація кредиту – подовження строку дії кре
дитного договору при наявності у позичальника фінансо
вих проблем. Позитивним моментом для позичальника є 
зменшення суми щомісячного платежу. Але необхідно вра
ховувати той факт, що за послаблення щомісячного грошо
вого навантаження позичальнику доведеться зіткнутися з 
подорожчанням кредиту, тобто загальна сума переплати за 
весь період кредитного договору зросте.

Надання кредитних канікул позичальнику передба
чає зменшення кредитного навантаження протягом пев
ного періоду. Зазвичай, у вітчизняній практиці кредитні 
канікули означають виплату позичальником тільки відсо
тків по кредиту протягом деякого періоду (тіло кредиту не 
сплачується). Цей метод реструктуризації на сьогодні є до
сить популярним і дієвим.

http://www.business-inform.net
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Кредитні канікули можна брати у будьякий період 
виплати кредиту. Тривалість кредитних канікул у різних 
банках може бути різною: від декількох місяців до року.

Зміна схеми погашення проблемного кредиту, за
звичай, має вигляд переходу з класичної схеми погашен
ня на ануїтетну. Пояснюється це тим, що при виникненні 
фінансових проблем у позичальника, останньому легше 
сплачувати фіксований щомісячний платіж при ануїтет
ній схемі погашення, котрий буде на 15 – 25% нижчий, ніж 
аналогічний платіж при класичній схемі погашення. Ви
користовуючи такий метод реструктуризації проблемного 
кредиту, позичальник має усвідомлювати, що зменшуючи 
щомісячний платіж, загальна сума переплати по кредиту 
буде вищою, ніж при класичній схемі погашення. Для бан
ківської установи зміна схеми погашення кредиту у вка
заному напряму буде вигідна у тому разі, якщо кредит не 
буде виплачений достроково або буде виплачений достро
ково – у другій половині терміну погашення кредиту, адже 
основний процентний тягар при ануїтетній схемі погашен
ня позичальник сплачує саме в першій половині терміну 
виплати кредиту.

Розглянемо такий метод управління проблемними 
кредитами банку, як рефінансування. Це один із пошире
них методів виходу із ситуації з проблемною заборгова
ністю. У широкому розумінні поняття «рефінансування» 
являє собою не тільки метод управління проблемними 
кредитами – дана категорія включає у себе кредитування 
банківських установ центральним банком країни, міжбан
ківські кредити, облігаційні позики. Але, зважаючи на мету 
нашого дослідження, під рефінансуванням будемо розуміти 
тільки ту складову частину категорії, котра пов'язана з про
блемною заборгованістю. Під рефінансуванням проблем
ної заборгованості будемо розуміти погашення кредитного 
зобов'язання за допомогою отримання іншої позики.

Рефінансування проблемного кредиту може відбува
тися у формі переведення боргу на іншого позичальника 
(рефінансування через третю особу), міжбанківського кре
дитування, конверсії.

Переведення боргу на іншого позичальника – це до
сить складна процедура і не кожен вітчизняний банк три
має її в арсеналі методів погашення проблемних кредитів. 
Відповідно до ст. 520 Цивільного Кодексу України [9] борж

Рис. 1. Методи управління проблемними кредитами банку

Методи управління проблемними
кредитами банку  

Методи
реструктуризації  

Методи ліквідації  

Пролонгація кредиту  
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позичальнику  

 Зміна схеми погашення 
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на ануїтетну або навпаки

 

Конверсія

 

Передача проблемних 
активів в управління 

третій особі (колектору) 
без оптимізації балансу

банку 

Передача або продаж
проблемних активів

пов'язаній фінансовій 
компанії на засадах
оптимізації балансу

 

Продаж проблемних
активів непов'язаній
фінансовій компанії

на умовах факторингу

Сек’юритизація
активів

Списання проблемного 
кредиту за рахунок
страхового резерву

 

Внутрішньо-
банківські методи  

Зовнішньобанківські
методи  

Погашення боргу 
за рахунок відшкодування

страховою компанією
наслідків страхового

випадку

Зниження
відсоткової ставки

Переведення боргу
на іншого

позичальника

Рефінансування

 

Претензійно-
позовна робота  

Звернення
стягнення 

на заставне майно

Звернення
стягнення 

на інше майно

Міжбанківське
кредитування

Повне або часткове
скасування

фінансових санкцій
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ник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (пе
реведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не 
передбачено законом.

Рефінансування через третю особу – це фактично 
покупка заставного майна проблемного позичальника з 
одночасним оформленням нового кредиту на третю особу. 
Поетапно ця процедура відбувається наступним чином:

1. Заставне майно по проблемному кредиту виводять 
із застави.

2. Оформляється договір купівліпродажу майна (на
приклад, квартири).

3. Для фінансування покупки майна видається кре
дит. При цьому кошти, видані у кредит новому позичаль
нику, спрямовані на погашення кредиту проблемного 
боржника, а новий позичальник починає розраховуватися 
з банком за отриманим кредитом [10].

Схематично рефінансування через третю особу мож
на представити у вигляді рис. 2.

вається девальвація гривні, вартість квартири падає майже 
удвічі, скажімо, до 50 тис. доларів. У такому разі, при ви
користанні методу управління проблемними кредитами, 
як переведення боргу на іншого позичальника, негативні 
наслідки девальвації лягають на плечі позичальника, який 
повинен повернути банку різницю, тобто 30 тис. доларів.

Купівля майна таким способом має ряд переваг для 
нового позичальника. Поперше, вартість заставного майна є 
нижчою за ринкову. А також приваблює можливість отриман
ня майна у кредит за ставками попереднього позичальника.

Наступним видом рефінансування проблемної за
боргованості є міжбанківське кредитування, що представ
ляє собою отримання нового кредиту в іншому банку для 
погашення проблемного кредиту. Цей метод вирішення 
проблемної ситуації може привабити позичальника, який 
потрапив у скрутне фінансове становище, більш вигідни
ми умовами кредитування. Але позичальнику обов'язково 
необхідно врахувати суми нових комісій для отримання 

Рис. 2. Рефінансування через третю особу

Заставне майно виводиться із застави 

Договір купівлі продажу
предмета застави 

Продавець
(боржник) 

Покупець 

Проблемний 
кредит

 Видача нового кредиту 

Для можливості реалізації даного методу управлін
ня проблемними кредитами новий позичальник має від
повідати деяким вимогам. Поперше, це високий рівень 
платоспроможності, котрий на даному етапі економічної 
ситуації у країні оцінюється на багато жорсткіше, ніж до 
початку економічної кризи. Звертається увага на наявність 
офіційних доходів, сума котрих має суттєво перевищувати 
платежі по кредиту.

Наступною вимогою, що банк пред'являє новому по
зичальнику – це можливість надати початковий внесок, ко
трий би перекрив прострочену частину кредиту.

Для банківської установи переведення боргу на ін
шого позичальника – дієвий метод управління проблем
ними кредитами. При використанні вказаного методу банк 
має можливість покращити якість кредитного портфелю за 
рахунок повного закриття проблемної заборгованості або 
погашення простроченої суми по кредиту.

Що стосується позичальника, який потрапив у скрут
не фінансове становище, то переведення боргу на іншого 
позичальника – не найгірший варіант виходу із складної 
ситуації. Поперше, справа не доводиться до суду. По
друге, процес рефінансування у такий спосіб – це справа 
добровільна, на відміну від силового стягнення заставного 
майна, якщо справа дійде до судової стадії. Звичайно, нега
тивним моментом даної ситуації є те, що позичальник все 
ж таки втрачає заставне майно.

Необхідно відмітити, ще один нюанс, котрий може 
стати тягарем для позичальника – це девальвація націо
нальної валюти. Розглянемо наступний приклад. Видаєть
ся кредит на купівлю житла у сумі 80 тис. доларів. Вартість 
квартири складає 100 тис. доларів (20 тис.– перший внесок 
позичальника). Квартира успішно купується, а потім відбу

кредиту, страхування майна та інших обов'язкових плате
жів при оформленні нового кредиту, і тільки після цього 
приймати рішення про доцільність такого методу закриття 
проблемного кредиту.

Для банку ж, котрий зіткнувся з проблемною забор
гованістю, спосіб, у який позичальник буде вирішувати свої 
фінансові проблеми, є неважливим. Тому для банківської 
установи такий метод управління проблемною заборгова
ністю, як міжбанківське кредитування, є прийнятним.

Конверсію, або переведення валютного кредиту у грив
невий, на наш погляд, теж можна віднести до видів рефінан
сування проблемної заборгованості.

Зниження відсоткової ставки як метод реструкту
ризації проблемного активу використовується у ві
тчизняній практиці не дуже часто. Для позичальника 

зниження відсоткової ставки – це, звичайно, найбільш ви
гідний та очікуваний варіант реструктуризації проблем
ного кредиту. Але для банківської установи видані креди
ти – це залучені ресурси, за котрі потрібно платити. Тому 
зниження відсоткової ставки – не дуже популярний метод 
реструктуризації, адже банк втрачає свої відсоткові дохо
ди. Тому банк може йти на зустріч лише деяким категоріям 
своїх позичальників (наприклад, працівникам банку, VIP
клієнтам) і знизити ставку на 12 пункти.

Ще одним варіантом даного виду реструктуризації 
кре дитів, котрий використовують деякі банки, є знижен
ня відсоткової ставки при умові дострокового погашення 
частини боргу або наданні додаткового ліквідного забез
печення за кредит.

Повне або часткове скасування нарахованих і неспла
чених боржником фінансових санкцій (штрафів, пені, не
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устойки) за несвоєчасне внесення платежів за заборгова
ністю боржника є ще одним видом реструктуризації, ко
трий часто використовується з іншими методами.

Вичерпавши всі можливі способи, включаючи ре
структуризацію, повернути кредит і відсотки за його ко
ристування, банківська установа змушена вдаватися до 
ліквідації проблемної заборгованості. Для цього можуть 
бути використані внутрішньобанківські та зовнішньобан
ківські методи. Розглянемо ці дві групи методів.

Внутрішньобанківські методи передбачають роботу 
зі стягнення проблемної заборгованості безпосередньо 
працівниками банку. До таких методів відноситься під
готовка та ведення претензійнопозовної роботи, робота 
з поручителями, а також списання активу, якщо він став 
безнадійним. Внутрішньобанківські методи ліквідації про
блемної заборгованості подані на рис. 3.

буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не 
встановлено договором або законом.

Вказане право банківська установа може реалізувати 
наступними шляхами: на підставі рішення суду, на підставі 
виконавчого напису нотаріуса та на підставі домовленості 
між банком та позичальником (позасудове врегулювання 
питання) [11].

Згідно із ч. 1 ст. 590 Цивільного Кодексу України [9] 
звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рі
шенням суду, якщо інше не встановлено договором або зако
ном. Водночас поряд із судовим порядком існує можливість 
застосування інших форм звернення стягнення на предмет 
застави. Зокрема, стягнення на предмет застави може здій
снюватися на підставі виконавчого напису нотаріуса [11].

Основна маса кредитів, особливо у економічно важкі 
часи, видаються під заставу майна позичальника. Але бан

Внутрішньобанківські методи ліквідації проблемної заборгованості  

Претензійно-позовна
робота  

Списання проблемного
кредиту за рахунок
страхового резерву  

Погашення боргу 
за рахунок відшкодування

страховою компанією
наслідків страхового випадку

Позичальник
 

Поручитель
 

Звернення стягнення на предмет застави
 

Звернення стягнення на інше майно
 

На підставі рішення суду  

На підставі виконавчого
напису нотаріуса 

Позасудовий порядок  

На підставі рішення суду  

 
Позасудовий порядок  

 

Рис. 3. Внутрішньобанківські методи ліквідації проблемної заборгованості

Претензійнопозовну роботу пропонуємо умовно 
поділити на два напрями у залежності від виду проблем
ного кредиту:

 претензійнопозовна робота із забезпеченими 
проблемними кредитами;

 претензійнопозовна робота із незабезпеченими 
проблемними кредитами.

Право одержати задоволення своїх вимог за рахунок 
предмета застави, якщо кредит є забезпеченим, виникає у 
банківської установи у разі невиконання або неналежного ви
конання боржником зобов'язань з повернення тіла кредиту 
та відсотків за його користування. Вказане право банк може 
реалізувати зверненням стягнення на предмет застави.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 590 Цивільного Кодексу 
України [9] заставодержатель набуває право звернення 
стягнення на предмет застави у разі, коли зобов'язання не 

ківськими установами можуть видаватися й незабезпечені 
кредити. Зазвичай, такі кредити лімітуються по максималь
ній сумі, що є не дуже високою. Але навіть такі кредитні 
зобов'язання можуть стати проблемними. У такому разі серед 
внутрішньобанківських методів ліквідації такої заборгова
ності може бути використано звернення стягнення на майно 
позичальника. Такий метод управління проблемною заборго
ваністю може використовуватись і у тому випадку, коли реа
лізовано звернення стягнення на заставне майно, але коштів 
від реалізації котрого не вистачило, щоб погасити всю суму 
боргу, відсотків за його користування, штрафів, пені тощо.

Звернення стягнення на майно позичальника реалі
зовується на підставі рішення суду. Як і при зверненні стяг
ненні на заставне майно, примусове виконання рішення 
суду згідно зі ст. 2 Закону України «Про виконавче прова
дження» покладене не державну виконавчу службу [12].
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Якщо виданий кредит забезпечений поручителем, то 
у разі виникнення проблем з погашенням банківська уста
нова застосовує методи управління проблемною заборго
ваністю як до самого позичальника, так і до поручителя. 
Так, уже розглянута претензійнопозовна робота може 
проводитись одночасно як стосовно самого боржника, так 
і стосовно поручителя.

Проблемна заборгованість поступово, через ряд 
причин (серед котрих закінчення строку позовної давнос
ті; недостатність коштів, отриманих після звернення стяг
нення на майно позичальника та його реалізації; визнання 
боржника банкрутом тощо) може перейти до категорії без
надійної. Зрозуміло, що така заборгованість вже не може 
бути повернена. Відшкодування (списання) безнадійної за
боргованості у банківських установах відбувається за раху
нок спеціально створеного страхового резерву. Відповідно 
до порядку відшкодування банками України безнадійної 
заборгованості за рахунок резерву, затвердженому поста
новою Правління Національного Банку України № 172 від 
01.06.2011 банк має право відшкодувати (списати) за раху
нок резерву безнадійну заборгованість, що включає суму 
основної заборгованості перед банком та/або нараховані 
доходи (борг боржника), за котрим є прострочення пога
шення боргу або його частини понад 180 днів [13].

Ще одним методом управління проблемними актива
ми банку є ліквідація заборгованості шляхом її погашення 
за рахунок відшкодування страховою компанією наслідків 
страхового випадку.

Зрозуміло, що такий метод може застосовуватись 
тільки у тому випадку, коли погашення проблемної забор
гованості відбувається шляхом стягнення на предмет за
стави, з котрим стався страховий випадок.

Якщо застосування внутрішньобанківських методів 
ліквідації проблемної заборгованості неможливе, 
кредитор вдається до зовнішньобанківських методів, 

до котрих відносять: передачу проблемних активів у управ
ління третій особі (колектору) без оптимізації балансу, пере
дачу або продаж проблемних активів пов'язаній фінансовій 
компанії на засадах оптимізації балансу, продаж проблемних 
активів непов'язаній фінансовій компанії на умовах факто
рингу, сек’юритизацію активів. Розглянемо вказані методи.

Передача проблемних активів у управління третій 
особі (колекторській компанії) як метод управління про
блемною заборгованістю став розвиватися не так давно. 
Період початку економічної кризи в Україні 2008 – 2009 рр. 
характеризувався значним погіршенням платоспромож
ності населення, через що обсяг неплатежів по кредитам 
помітно збільшився. Така ситуація стала поштовхом для 
становлення та розвитку колекторського бізнесу в Україні.

На сьогоднішній день найбільш поширеною формою 
співпраці банківських установ і колекторських компаній є 
передача проблемних портфелів банків для надання послуг 
з повернення кредитів на комісійній основі. Для цього банк 
та колекторська компанія укладає угоду, відповідно до ко
трої колектори проводять роботу з боржниками. Винаго
родою колекторів стає обумовлений відсоток із погашених 
боржниками сум – комісія.

Основними характеристиками процесу передачі 
проблемних активів в управління колекторської компанії, 
на наш погляд, слід виділити такі:

 проблемні активи залишаються на балансі банку;
 значна частина отриманого прибутку залишаєть

ся колектору як комісійна винагорода;

 дещо збільшується ліквідність банку за рахунок 
повернення кредитів.

Ураховуючи всі зазначені вище моменти, банківській 
установі перш, ніж залучати до співпраці колекторські 
компанії, слід проаналізувати котрий із методів управління 
проблемними активами слід використовувати: послуги ко
лекторів чи утримання власної служби по збору проблем
ної заборгованості.

Одним із методів ліквідації проблемної заборгованос
ті є зміна кредитора в зобов'язанні або продаж проблемного 
активу. Банківська установа відповідно до ст. 512 Цивіль
ного Кодексу України [9] може передати право вимоги по 
зобов'язанню третій особі. Зазвичай, це відбувається у формі 
продажу банком заборгованості по кредиту новому кредито
ру з оформленням договору переуступки права вимоги.

Продаж права вимоги заборгованості можлива з 
дисконтом. Величина дисконту залежить від багатьох об
ставин, серед котрих ступінь проблемності кредиту, фінан
совий стан позичальника, тощо. Переуступка права вимоги 
боргу не передбачає отримання згоди позичальника. Від
повідно до ст.516 Цивільного Кодексу України [9] заміна 
кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржни
ка, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Використовуючи даний метод управління проблемни
ми кредитами, банківська установа може повністю 
або частково компенсувати кошти, що були надані у 

кредит, тобто значно підвищити ліквідність та вивільнити 
резервні кошти, позбавитись від малоприбуткових акти
вів, знизити операційні витрати, а також покращити якість 
кредитного портфелю [14]. Значною перевагою продажу 
проблемних активів є можливість включати суму дисконту 
у витрати, зменшуючи при цьому свої прибутки та суму по
датку на прибуток [15].

Відповідно до ст. 514 Цивільного Кодексу України [9] 
до нового кредитора переходять права первісного креди
тора в зобов’язанні в обсязі та на умовах, що існували на 
момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено до
говором або законом.

Зміна кредитора в зобов’язанні може відбуватися 
шляхом продажу проблемних активів непов’язаній фінан
совій компанії на умовах факторингу, що згодом можуть 
передати проблемний портфель колекторським компаніям. 
Така схема управління проблемними активами пояснюєть
ся тим, що в даний час на законодавчому рівні діяльність 
факторингових компаній, на відміну від колекторських, 
регулюється чіткіше [15].

Необхідно відмітити, що вказаний метод управління 
проблемними активами банку використовується не часто. 
Це пов’язано з тим, що у економічно складні часи, в умовах 
кризи ліквідності, лише невелика кількість компаній можуть 
собі дозволити покупку проблемних портфелів, не маючи при 
цьому впевненості у стовідсотковому поверненні боргів.

Передачу або продаж проблемних активів пов’язаній 
фінансовій компанії на засадах оптимізації балансу через 
механізм SPV onshore/offshore як метод управління про
блемними активами банківських установ активно вико
ристовується у інших країнах.

Компанії SPV (Special purpose vehicle) – це фінансові 
організації спеціального призначення, основна мета діяль
ності котрих полягає у викупі у неплатоспроможних банків 
проблемних активів, заставного забезпечення та віднов
ленні їх платоспроможності після реалізації пулу проблем
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них активів за договірною ціною [16]. При використанні 
даного методу відбувається поліпшення структури кредит
ного портфелю, вивільняються кошти з резервного фонду.

Ще одним методом управління проблемними кре
дитами банку є сек’юритизація активів. Відповідно до Ме
тодичних вказівок з інспектування банків сек’юритизація 
активів – перерозподіл ризиків шляхом трансформації 
активів банку – позик та інших активів – у цінні папери 
для продажу інвесторам. Банк емітує цінні папери від влас
ного імені або через дочірні установи, однак такі папери 
«прив’язуються» до конкретних активів банку – сплата до
ходу та погашення цінних паперів залежить від отримання 
банком доходу та основної суми кредитів [17].

ВиСНоВКи
Розглянувши основні методи управління проблемни

ми кредитами, що застосовуються вітчизняними банками, 
а також дослідивши та проаналізувавши внутрішньобан
ківські та зовнішньобанківські методи, нами проведено їх 
класифікацію, визначено переваги та недоліки.

Переваги та недоліки кожного зовнішньобанківських 
методів ліквідації проблемної заборгованості пропонуємо 
представити у вигляді табл. 1.

Отже, підводячи підсумки нашого дослідження, 
можна сказати, що ефективна організація управління про
блемними кредитами банку набуває у даний час особливо 
важливого значення та необхідності розробки нових ме
тодологічних підходів до визначення оцінки проблемних 
кредитів як важливого елементу системи управління про
блемними кредитами банку.

У даній науковій статті були розглянуті основні ме
тоди управління проблемними кредитами банку, внутріш
ньобанківські та зовнішньобанківські методи, що викорис
товуються банками України, їх переваги та недоліки, як для 
банку, так і для позичальника.
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Таблиця 1

Характеристика зовнішньобанківських методів ліквідації проблемної заборгованості

Зовнішньобанківські методи 
ліквідації проблемної заборгованості Переваги методу Недоліки методу

Передача проблемних активів в управ-
ління третій особі (колекторській 
компанії)

Незначне поліпшення ліквідності банку 
за рахунок повернення кредитів

Проблемні активи залишаються на 
балансі банку; значна частина отрима-
ного прибутку залишається колектору  
як комісійна винагорода

Продаж проблемних активів 
непов’язаній фінансовій компанії  
на умовах факторингу

Поліпшення структури балансу банку; 
зростання ліквідності; вивільнення ре-
зервних коштів; зниження операційних 
витрат; можливість включати суму 
дисконту у витрати, зменшуючи при 
цьому свої прибутки та суму податку на 
прибуток

Не часто використовуваний метод  
(через кризу ліквідності лише невелика 
кількість факторингових компаній мо-
жуть собі дозволити покупку проблем-
них портфелів)

Передача або продаж проблемних 
активів пов'язаній фінансовій компанії 
на засадах оптимізації балансу через 
механізм SPV onshore/offshore 

Оптимізація структури балансу банку; 
вивільнення коштів з резервного фонду Не передбачає зростання ліквідності

Сек’юритизація активів Оптимізація структури балансу банку; 
збільшення ліквідності

Понесення значних витрат на пере-
ведення активів у цінні папери та їх 
розміщення
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