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заборгованості банку
Запропоновано методичні підходи до оцінки проблемного кредитного портфеля та визначено основні чинники, що впливають на вартість проблемного кредиту. Представлено модель оцінки вартості проблемного кредиту в умовах невизначеності щодо отримання майбутніх платежів на прикладі споживчого кредиту. Запропонована модель може бути використана у практичній діяльності банків для забезпечення ефективного управління проблемною заборгованістю. Додаткового дослідження вимагають питання визначення залежнoстi oбсягу прoстрoченoї
забoргoванoстi вiд макрoекoнoмiчних пoказникiв та пoказникiв банкiвськoї дiяльнoстi.
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Предложены методические подходы к оценке проблемного кредитного
портфеля и определены основные факторы, влияющие на стоимость
проблемного кредита. Представлена модель оценки стоимости проблемного кредита в условиях неопределенности относительно получения будущих платежей на примере потребительского кредита. Предложенная
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У

сучасних умовах спостерігається тенденція погіршення якості кредитного портфеля банків
та збільшення у його складі частки проблемної
заборгованості, що призводить до збитковості банківської діяльності. Тому знаходження ефективних методів
управління проблемною заборгованістю банків набуває
особливої актуальності.
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Дослідженню методів управління проблемною заборгованістю банків присвячені наукові праці таких науковців, як: Р. Герасименко [1], О. Крухмаль [2], В. Сирота [3, 4], Л. Слобода [5] та інші. Незважаючи на значний
доробок учених із зазначеної проблеми, потребують
подальших досліджень питання щодо оцінки вартості
портфеля проблемної заборгованості банку.
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В

агомою складовою розвитку ринку проблемних
активів є наявність відпрацьованої методології
визначення їх справедливої вартості при укладенні угод. «Рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» на
основі практичного досвіду роботи банків і колекторних
компаній України була розроблена методологія оцінки
якості кредитних портфелів, яка базується на структурованій ринковій інформації і накопиченій статистиці,
завдяки чому вона орієнтована на особливості вітчизняного ринку і специфіку його законодавчого поля» [6].
На думку авторів, загальні підходи, що використовуються у вищезазначеній методології, доцільно застосовувати для оцінки якості кредитних портфелів
з метою ціноутворення при продажу. При цьому слід
враховувати особливості оцінки роздрібного та корпоративного кредитного портфеля.
Враховуючи загальні підходи щодо оцінки роздрібного кредитного портфеля, необхідно визначити
вірогідну суму повернення розміщених коштів з урахуванням часу їх повернення та чинників, що впливають на
розмір цієї суми. Оцінку якості проблемного портфеля
роздрібних кредитів доцільно проводити на основі пулового підходу, у рамках якого розглядається сукупність

кредитів, що мають однакові характеристики. Для цього
необхідно здійснити сегментацію кредитного портфеля
за схемою, представленою на рис. 1.
У процесі аналізу кредитний портфель сегментується з урахуванням умов видачі кредитів (підпортфелі 1-го
рівня) і термінів існування простроченої заборгованості
(підпортфелі 2-го рівня), у результаті чого формуються й
аналізуються однорідні підпортфелі заборгованості.

А

наліз якості підпортфелів проблемної заборгованості доречно почати з вивчення якості кредитів у кожному з підпортфелів та присвоєння
цим кредитам певної кількості балів. При аналізі якості
кредитів ураховуються якісні та кількісні чинники, які
об’єднуються в комплексні показники, яким виставляються бальні оцінки. Результуюча бальна оцінка якості
кредиту визначається за допомогою спеціальної матриці, в якій різним комбінаціям балів відповідає певне
значення результуючого балу. На підставі процентних
часток кредитів з різним рівнем результуючої бальної
оцінки робиться розрахунок середньозваженого балу
якості підпортфеля.
Після визначення бальної оцінки якості окремих
кредитів і розрахунку середньозваженого балу якості
підпортфелів доцільно зробити розрахунок коефіцієнтів якості та терміну. Коефіцієнт якості пов’язує тимчасові витрати на стягнення кредитів з рівнем їх бальної
оцінки та може розраховуватися як для кожного кредиту індивідуально, так і для портфеля в цілому. Коефіцієнт терміну враховує вплив часу існування простроченої заборгованості на ймовірність її стягнення і може
розраховуватися як для кожного кредиту, так і в розрізі
окремих підпортфелів другого рівня. При розрахунку
коефіцієнта терміну враховується залежність відсотка
повернення проблемних кредитів залежно від терміну
існування простроченої заборгованості.
На останньому етапі аналізу якості портфеля проблемної заборгованості необхідно зробити розрахунок
дисконту. Розрахунок дисконту робиться в розрізі одно-
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Виходячи з актуальності проблеми, метою даної
статті є визначення методичних підходів до оцінки проблемного кредитного портфеля та основних чинників,
що впливають на вартість проблемного кредиту, а також розробка моделі оцінки вартості кредиту в умовах
невизначеності щодо отримання майбутніх платежів за
кредитом. Як загальні та спеціальні методи дослідження в роботі використовувалися: теоретичне узагальнення – для визначення основних чинників, що впливають на вартість проблемного кредитного портфеля;
аналізу і синтезу – для диференціації та узагальнення
взаємозв’язків між існуючими підходами до оцінки
вартості портфеля проблемної заборгованості банку;
графічний – для наочного зображення та схематичного
представлення результатів дослідження.

Пoртфель кредитiв

Рoзмiри кредитiв та умoви
кредитування

Термiни iснування
прoстрoченoї
забoргoванoстi

Термiни iснування
прoстрoченoї
забoргoванoстi

Якiсть пiдпoртфеля

Якiсть пiдпoртфеля

Рис. 1. Схема сегментацiї забoргoванoстi
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Рoзмiри кредитiв та умoви
кредитування
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рідних підпортфелів 2-го рівня. При необхідності може
визначатися середньозважений розмір дисконту усього
портфеля або за підпортфелями різних рівнів.
Схема оцінки якості кредиту представлена на рис. 2.

тації, важливість активів, що надані в заставу за кредитом, для господарської діяльності позичальника. Деякі
статистичні дані можуть бути використані для аналізу
застави. Ці дані здебільшого представлені коефіцієнта-

Бальна оцінка
фактора 1

Бальна оцінка
фактора 2

Бальна оцінка
комплексного
показника

Результуюча
бальна оцінка
якості кредиту

Бальна оцінка
фактора 3
Розрахунок коефіцієнта
якості кредиту та
коефіцієнта терміну

Розрахунок
дисконту

фінанси, грошовий обіг і кредит

Рис. 2. Схема оцінки якості кредиту

Загальні підходи щодо оцінки корпоративного
кредитного портфеля передбачають застосування тих
самих принципів, що і для роздрібного кредитного портфеля. Водночас розрахунок дисконту при продажу корпоративних кредитів необхідно робити індивідуально за
кожним кредитом.
Крім того, необхідно ретельно проаналізувати причини неналежного обслуговування боргу позичальником і
плани керівництва позичальника щодо майбутнього його
бізнесу. Іноді невиконання зобов’язань за кредитним договором є не результатом поганих фінансових показників господарської діяльності підприємства, а радше усвідомленою політикою, де пріоритет віддається платежам,
іншим, ніж платежі з обслуговування боргу. Це вимагає
оцінки спроможності позичальника щодо генерування
грошових потоків. Очікувані грошові потоки за різними
варіантами використовуються для оцінки розміру суми,
що може бути стягнута, а також для розробки відповідної
стратегії роботи з конкретним позичальником.
Водночас, надзвичайно важливо проаналізувати
вартість і придатність забезпечення за кредитом для реалізації чи продажу, якість і повноту кредитної докумен-

П

рийняттю управлінських рішень про продаж
проблемної заборгованості передує розробка
моделі оцінювання вартості кредиту. Ефективна
та справедлива оцінка вартості кредиту ґрунтується на
певних джерелах інформації. Так, згідно з Постановою
«Про затвердження Правил надання банками України
інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», «банки зобов’язані в кредитному договорі зазначати сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх
Таблиця 1

Основні чинники, що впливають на вартість проблемного кредитного портфеля
Чинники вартості

ЕКОНОМІКА

ми ліквідності, середнім проміжком часу, необхідним
для продажу застави, а також фінансовими витратами,
пов’язаними з процесом стягнення заборгованості. Результати аналізу дозволять не лише оцінити надходження від продажу застави, а також зрозуміти потенційні
фактори впливу на позичальника.
Також необхідно перевірити якість інших активів,
що не є забезпеченням кредитів, щоб скласти уявлення
про загальний обсяг надходжень, що можна отримати у
разі процедури банкрутства. Найбільш поширені чинники вартості і знижувачі вартості наведені в табл. 1.

Якість проблемних кредитів, запропонованих до продажу.
Повнота документації, пов’язаної з проблемними кредитами.
Тривалість періоду комплексного аналізу для покупця.
Якість матеріалів комплексного аналізу.
Якість інвесторів.
Договір купівлі-продажу проблемних кредитів – заяви
та гарантії.
Досвід інвестора.
Вибір часу для трансакції
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Знижувачі вартості
Наявність судової справи.
Якість відносин з позичальниками (тобто відносно
налаштовані на співпрацю порівняно з вороже налаштованими).
Відсутність достатніх грошових потоків від операцій.
Погана репутація значного позичальника у портфелі,
що пропонується до продажу.
Підприємства функціонують у секторі, що переживає період
спаду (тобто безперспективні галузі).
Статус/питання володіння.
Статус/питання права власності
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(1)

Таким чином, i = 98,05 %. Абсолютне значення подорожчання кредиту (у грошовому виразі) становить:
7614,6 – (6000 ∙ 0,1 + 40) = 2254,6 (грн).
Але невизначеність щодо отримання майбутніх
платежів за кредитом призводить до виникнення кредитних ризиків. У роботі [8] визначено «три способи
врахування різного виду ризиків при визначенні варто
сті об’єктів: зменшення підсумкової величини вартості,
отриманої без урахування вартості ризику, на величину
втрат від ризиків; безпосередній облік втрат від ризиків
при побудові грошових потоків; облік у ставці дисконту додаткової надбавки за ризик». При цьому ризики,
пов’язані з операцією кредитування, умовно поділяються на чотири групи: кредитні ризики позичальника; цінові ризики; операційні ризики; ризики ліквідності.
Ризики зберігаються упродовж усього терміну
кредитування, а деякі з них продовжують діяти навіть
після остаточного погашення боргу позичальником. Невизначеність, що лежить в основі кредитного та інших
ризиків, можна врахувати як у ставці дисконтування,
так і у величині очікуваних надходжень від позичальника. У зв’язку з цим формула для розрахунку ринкової
вартості кредиту в умовах невизначеності виглядає таким чином (2):
T

Rt

Cg

(1 C лік ), (2)
(1 r )T I
де Rt – сума платежу за розрахунковий період;
r – ставка дисконтування;
p – ймовірність отримання відсотків і основної
суми кредиту;
V 

t1 (1 r )

t

 p  (1 p )
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У свою чергу, ставка дисконтування визначається
з урахуванням таких складових (3):
r  rзалуч  rкред  rц  rоп  rлік ,
(3)
де

rзалуч – витрати на залучення ресурсів інвестором;
rкред – надбавка за кредитний ризик;
rц – надбавка для компенсації цінового ризику;
rоп – надбавка для компенсації операційного ризику;
rлік – надбавка для компенсації ризику ліквідності.

В

итрати на залучення ресурсів інвестором можуть
бути розраховані на основі фактичних ставок
міжбанківського ринку – KIEVBOR, KievPRIME,
KIACR. Найчастіше використовують ставку KIACR,
оскільки вона є фактичною ставкою за наданими кредитами. Надбавки для компенсації кредитного ризику,
як правило, враховуються при формуванні потоку платежів. Надбавки для компенсації цінового ризику виникають при плаваючій ставці кредиту або різкій зміні
курсів валют. Надбавки для компенсації операційного
ризику і ризику ліквідності можуть визначатися як експертно, так і розрахунковим способом.
Продемонструємо використання вищезазначеної
моделі оцінки вартості проблемного кредиту на прикладі споживчого кредиту, розглянутого вище, взявши
до розгляду такі значення параметрів:
 ставка дисконтування r = 35 % (з урахуванням середньозваженої ставки на витрати щодо залучення ресурсів та надбавок для компенсації операційного ризику і ризику ліквідності); при цьому
не враховується надбавка за кредитний ризик,
оскільки у наведеній формулі цей ризик відображений у ймовірності погашення заборгованості
р, яку визначимо для цього прикладу = 0,2;
 вартість забезпечення С = 127 400 грн з коефіцієнтом втрати g = 0,95, середнім терміном реалізації застави на ринку І = 1 місяць і коефіцієнтом
втрати вартості при ліквідації кредиту Слік = 0,1.
Тоді, за формулою (2), визначаємо величину вартості проблемного кредиту:
12

V 

634,55

t
t1 (1 rм )

0,8 

127400,95
(1 rм )121



 0, 2(1 0,1)  6771, 40,
де rм = 2,53 % – величина місячної ставки, еквівалентної
до річної ставки дисконтування r = 35%
(rм  12 r 1 1  12 1,35 1  2,53%)

З отриманого результату можемо зробити висновок, що за вказаних умов банк не залишається у збитку,
оскільки розрахована величина вартості проблемно-
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Р

озглянемо порядок розрахунку сукупної вартості
кредиту на прикладі. Нехай сума споживчого кредиту терміном на 12 місяців становить 6000 грн,
кредит наданий за умов: процентна ставка за кредитом –
15 % річних, щомісячна комісійна винагорода – 1,55 % від
основної суми боргу, комісія за розрахунково-касове обслуговування –10 % від суми платежу, відкриття поточного рахунку – 40,00 грн, спосіб розрахунку платежів – ануїтетний.
За вказаною схемою розрахунку платежів знайдемо величину щомісячного одноразового платежу,
де член ренти розрахований за допомогою вбудованої
в EXCEL фінансової функції ПЛТ, а величина щомісячної комісійної винагороди розраховується як відсоток
від суми кредиту. Значення реальної процентної ставки
(у процентах річних) отримаємо, знайшовши за допомогою вбудованої в EXCEL фінансової функції ВСД, величину місячної ставки, яка дорівнює 5,86 %, з якої отримаємо еквівалентну до неї річну ставку за формулою (1):

T – термін до погашення кредиту;
C – вартість забезпечення з урахуванням імовірності стягнення заборгованості за кредитом за рахунок
забезпечення;
g – коефіцієнт втрати вартості забезпечення;
І – середній термін реалізації застави на ринку;
Слік – коефіцієнт втрати вартості при ліквідації
кредиту.

ЕКОНОМІКА

послуг та інших фінансових зобов’язань споживача, які
пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням
кредиту, а також зазначати її в процентному значенні та
в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором, у вигляді реальної процентної ставки (у процентах річних) та абсолютного значення подорожчання
кредиту (у грошовому виразі)» [7].
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го кредиту перевищує обсяг наданого кредиту. Отже,
представлена модель дозволяє давати досить точні
оцінки проблемних кредитів в умовах невизначеності і
обмеженості даних.
Висновки
У роботі авторами визначено методичні підходи
до оцінки проблемного кредитного портфеля та основні
чинники, що впливають на вартість проблемного кредиту. Представлено модель оцінки вартості проблемного кредиту в умовах невизначеності щодо отримання
майбутніх платежів за кредитом. Використання моделі
оцінки вартості проблемного кредиту продемонстровано на прикладі споживчого кредиту. Запропонована
модель може бути використана у практичній діяльності
банків для забезпечення ефективного управління проблемною заборгованістю.
Додаткового дослідження вимагають питання визначення залежнoстi oбсягу прoстрoченoї забoргoва
нoстi вiд макрoекoнoмiчних пoказникiв та пoказникiв
банкiвськoї дiяльнoстi.			
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