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Анотація. У сучасних умовах ринкових відносин одним з основних завдань банківської системи є створення
сприятливих умов для безперервності відтворювального процесу, насамперед шляхом своєчасного задоволення
потреби економічних агентів. Гострота цієї проблеми полягає в тому, що в сучасних умовах система банківського кредитування не повною мірою задовольняє потреби економіки: істотним є дефіцит позичкового капіталу,
що зумовлено низькими доходами домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, «втечею» капіталу
за кордон, наявністю значних коштів поза банками, у тіньовій економіці. З огляду на це актуалізується необхідність пошуку шляхів відновлення активної кредитної діяльності вітчизняної банківської системи, що зумовлює
потребу вивчення поточного стану кредитування і визначення напрямів забезпечення його динаміки.
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Abstract. In the current market conditions one of the main problems of the banking system is to create favorable
conditions for the continuity of the reproduction process, primarily through timely meet the needs of economic
agents. The severity of this problem is that in today’s banking system loans do not fully meet the needs of the economy,
is essential shortage of loan capital, because of low income households ineffective economy, “flight” of capital abroad,
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Аннотация. В современных условиях рыночных отношений одной из основных задач банковской системы является создание благоприятных условий для непрерывности воспроизводственного процесса, прежде всего путем
своевременного удовлетворения потребности экономических агентов. Острота этой проблемы заключается в
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том, что в современных условиях система банковского кредитования не в полной мере удовлетворяет потребности экономики: существенным является дефицит ссудного капитала, что обусловлено низкими доходами
домохозяйств, недостаточной эффективностью экономики, «бегством» капитала за границу, наличием значительных средств вне банков, в теневой экономике. Учитывая это, актуализируется необходимость поиска путей
восстановления активной кредитной деятельности отечественной банковской системы, что приводит к необходимости изучения текущего состояния кредитования и определения направлений обеспечения его динамики.
Ключевые слова: кредит, кредитование физических лиц, методы, банк.
Формул: 0; рис.: 2; табл.: 0; библ.: 8.

Вступ. На сучасному етапі функціонування банківської системи і становлення ринкових відносин у країні
одним з основних питань залишається розвиток банківського кредитування. Особливо актуальним стає вплив
світової економічної кризи на діяльність українських
банків, які у складних фінансових умовах зазнають гострої конкуренції як від іноземних, так і з боку вітчизняних фінансово-кредитних установ.
Зміна економічної ситуації змушує банки України швидко пристосуватись, адаптуючи власні методи
кредитування, у тому числі методи кредитного обслуговування фізичних осіб. Кредитування населення залишається для банку одним з основних видів прибутку.
Попри це, повна переорієнтація на кредитування фізичних осіб не зменшить кредитні ризики для банку [13].
Стабільний розвиток процесу кредитного обслуговування має важливе значення не лише для банківської
системи України, а й для економіки в цілому. Від нього суттєво залежать функціонування багатьох галузей
виробництва і реалізація їхніх товарів. Завдяки кредитуванню фізичних осіб забезпечується задоволення
соціальних потреб за рахунок формування платоспроможного попиту, який, у свою чергу, прискорює процес
реалізації продукції, забезпечує отримання прибутку
підприємствами і надходження доходів до Державного
бюджету. Поряд з цим, значна спрямованість на кредитування поточного споживання може призвести до
дисбалансу товарних ринків, оскільки формування попиту відбувається не тільки за рахунок витрат на споживання, а й за рахунок заощаджень.
Аналіз досліджень і постановка завдання. Проблема дослідження питання надання кредиту знайшла
відображення у працях багатьох вітчизняних науковців,
а саме: В. С. Захарова, У. В. Владичина, О. В. Васюренка, К. Ф. Ковальчук, П. В. Мельника, А. Я. Страхарчук,
О. Д. Вовчак, В. Я. Вовк, Т. Д. Косова, А. О. Єпіфанова і
багатьох інших. Також окреслені питання знайши відображення в працях зарубіжних учених, зокрема таких,
як: А. Сміт, Д. Рікардо, Д. А. Аллахвердян, І. Шумпетер,
Д. Самуельсон та інших.
Разом з тим залишається досить велика низка невирішених питань стосовно методів банківського кредитного обслуговування населення. Особливу увагу слід
зосередити на дослідженні процесів кредитного обслуговування фізичних осіб, оскільки в умовах глобалізації
та стандартизації банківського бізнесу важливим залишається пошук індивідуального підходу до кожного
клієнта.
Результати дослідження. Аналізуючи тему методів
банківського кредитного обслуговування, варто спинитися на визначенні терміна «кредитне обслуговування
населення». Слід зазначити, що терміни «кредитне об-
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слуговування» і «кредитування населення» не представлено в нормативно-правових документах. Для розуміння сутності терміна банківського кредитного обслуговування варто розглянути визначення «банківський
кредит» і «банк».
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк – це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати
банківські послуги, відомості про яку внесено до Державного реєстру банків [30].
Отже, виходячи з представленого визначення, основною функцією банків є надання банківських послуг,
включаючи кредитування фізичних і юридичних осіб.
Саме тому вважаємо за доцільне навести визначення
банківського кредиту відповідно до Закону України
«Про банки і банківську діяльність».
Банківський кредит – будь-яке зобов’язання банку
надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке
зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке
продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів із такої суми [31].
Проаналізувавши визначення, представленні в законодавстві, і визначивши сутність процесу кредитування фізичних осіб, доцільно запропонувати визначення
терміна «банківське кредитне обслуговування населення» – як комплексний процес надання коштів фізичним
особам у тимчасове користування, який включає пошук індивідуального підходу до кожного позичальника, зручно з додатковими можливостями і поточними
послугами для клієнта. При цьому комплексне обслуговування клієнта забезпечується на основі банківських
операцій.
Банківська операція – система узгоджених за цілями, місцем і часом дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання з обслуговування клієнта. Отже,
незважаючи на сучасні тенденції до стандартизації
банківських операцій та послуг, процес надання кредиту повинно полягати не лише у видачі коштів фізичній
особі. Це має бути комплексна діяльність банку на основі пошуку індивідуальних рішень щодо обслуговування
кожного клієнта [32].
Отже, кредит фізичній особі є більш широким поняттям, яке включає кредитування населення на споживчі потреби, інвестиційні та іпотечний кредит.
Одним із нових видів кредитування можна вважати надання позики за допомогою відкриття чекового
рахунка. Найбільш розповсюдженими видами такого
кредиту є використання спеціального чекового рахунка
або окремих чеків і рахунку з від’ємним сальдо на поточному рахунку – овердрафту.

ISSN 2221-755X ВTUVWX УVTYZ[UW\Z\] ^`VXTYUcXfg Uh[`YW 2016 № 1–2 (25–26)

П," % 3*3/!"4" &4"!/8 '$/%4 !' $'$/%4*/": 9%$'$*4": 8*!'$4 8 *8#'*$": 8,4':
Також не менш важливим є розподіл кредитів на цільові, або прямі, та опосередковані. Прямі, або цільові,
кредити надаються безпосередньо банком позичальникові на конкретно визначені цілі. У разі опосередкованого кредиту кошти надають за допомогою торговельних посередників.
Варто зазначити класифікацію кредитів фізичним
особам за валютою (у національній валюті, іноземній
та мультивалютні) і за позичальниками (кредити, що
надаються всім групам позичальника, за фінансовим
станом, віком). Слід зауважити, що згідно з редакцією
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових
відносин між кредиторами і споживачами фінансових
послуг» надавати та отримувати споживчі кредити на
території України в іноземній валюті заборонено [37].
Отже, проаналізувавши дослідження вітчизняних
і зарубіжних авторів, варто відмітити неоднозначність
суджень про суть кредитування фізичних осіб. Ототожнення понять «споживчий кредит» і «кредитування
фізичних осіб» є неможливе, оскільки кредитування населення є більш широким поняттям і включає споживче
кредитування.
В умовах стандартизації банківської діяльності все
актуальнішим постає питання кредитного обслуговування фізичних осіб. Процес надання кредиту має
включати пошук індивідуального підходу до кожного
клієнта. У такому разі сутність кредиту розширюється
і має включати не лише надання коштів у тимчасове
користування, а й комплексні заходи щодо організації
процесу кредитування, оцінки кредитоспроможності та
подальшої роботи з оцінки фінансового стану клієнта.
В основі скорингу лежить математична модель, яка
зіставляє параметри потенційного позичальника з рівнем кредитного ризику, визначеного за кредитними історіями попередніх клієнтів. Самі моделі, що застосовуються в системах скорингу, досить різноманітні. Це
можуть бути:
– лінійна регресія;
– логічна регресія;
– лінійне програмування;
– дерево класифікацій;
– нейронні мережі;
– генетичний алгоритм;
– метод найближчих сусідів;
– байєсовський підхід;
– дискримінантний аналіз;
– логіко-ймовірний підхід та ін.
Кожна модель передбачає застосування свого набору
факторів, що характеризують ризик банку, пов’язаний
із кредитуванням позичальника, але підсумком усіх їх
є розрахунок певного обмежувального значення, на
основі якого всіх позичальників розподіляють на «поганих» і «хороших».
У свою чергу, застосування експертних методик
передбачає наявність високої кваліфікації кредитних
менеджерів, що дає банку можливість найбільш точно
оцінити кредитоспроможність конкретного позичальника і ризиків конкретної кредитної угоди. Але сама
процедура аналізу кредитоспроможності є досить тривалою і в ній значне місце посідає суб’єктивний фактор.

Методи, що основані на використанні експертних
оцінок, діляться на дві групи: iндивiдуальнi (персональнi), експертнi оцiнки та груповi (колективнi) експертнi
оцiнки.
Методи iндивiдуальних експертних оцiнок, у свою
чергу, поділяються: на аналітичні експертнi оцiнки,
iнтерв’ю, парнi порiвняння та iнші.
Методи колективної експертної оцiнки включають
метод комiсiї, метод Дельфi, Паттерн та iнші.
Подiл на методи індивідуальних і колективних експертних оцінок проводять залежно вiд того, розробляється прогноз на основi висновків одного експерта чи
групи експертів [55].
Відповідно до Положення НБУ «Про порядок формування та використання банками України резервів
для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» з метою оцінки ризику за кредитом банк повинен здійснювати оцінку фінансового
стану фізичної особи на підставі кількісних та якісних
показників, а також визначати стан обслуговування
боргу (виходячи з кількості календарних днів прострочення кредиту) [49].
До кількісних показників включається сукупний
чистий дохід (сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати зобов’язання, крім зобов’язань перед банком, що
здійснює оцінку фінансового стану боржника фізичної
особи з метою формування резерву), накопичення на
рахунках у банку, коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника.
До якісних показників варто віднести загальний
матеріальний стан клієнта, соціальну стабільність, вік
клієнта.
Представлені ознаки для характеристики є базовими, тобто це мінімальні вимоги, які ставить Національний банк України щодо оцінки кредитоспроможності позичальника. Для більш детальної характеристики кожен банк обирає свій власний набір ознак на
основі кредитної історії клієнтів. Варто відзначити, що
питома вага кількісних показників у загальній оцінці
фінансового стану позичальника має бути не менше
ніж 70%.
Традиційно споживчий кредит є найпопулярнішим серед кредитів, які видають українські банки. З
кожним роком він набуває все більшої актуальності.
Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть
ефективно функціонувати, а без розвитку банківської
інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливо досягнути добробуту населення. У той
час світова фінансова криза, а також економічні та політичні негаразди в Україні внесли певні корективи в розвиток вітчизняного споживчого кредитування.
Протягом останніх років зменшуються як обсяги
кредитування в цілому, так і обсяги споживчого кредитування зокрема.
Розвиток цього виду кредитування необхідний для
України, оскільки ми живемо в європейській країні.
За результатами третього кварталу 2016 року, кредитування характеризується стрімким зростанням обсягів кредитного портфеля фізичних осіб. Така тенденція,
а також вплив складних кризових ситуацій, що склались як на національному, так і на світових фінансових
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ринках, стали причиною зростання рівня ризику кредитування населення.
Поряд зі зростанням обсягу кредитного портфеля
фізичних осіб, відбувається зростання обсягів проб2006 –
I пол. 2008
Фаза Підйом
Фактори:
• економічне
зростання
• прихід
міжнародних
банків

ІІ пол. 2008 –
2009
Фаза Спад
Фактори:
• девальвація
• ріст процентних
ставок
• зниження якості
активів

лемних кредитів. Практика свідчить, що прострочена
заборгованість залишається однією з найважливіших
проблем банку. Періодизацію підйому і спаду рівня кредитування фізичних осіб зображено на рис. 1.
2010–2013
Фаза Підйом
Фактори:
• необхідність
джерел
фінансування
• високоприбутковість

2014–2016
Фаза Спад
Фактори:
• зниження
ліквідності
банківської
системи
• знецінення
доходів

Рис. 1. Періодизація етапів розвитку кредитування фізичних осіб в Україні
Примітка. Авторська розробка

Проаналізувавши представлені дані, слід зауважити,
що протягом 2016 року частка проблемних кредитів,
наданих фізичним особам, зросла на 8,46% і станом на
кінець року становила 17,93%. Таке зростання, перш за
все, було спричинено зростанням частки прострочених
споживчих кредитів на 28,11% порівняно з попереднім
роком.
Робота банків із проблемними кредитами є досить
витратною для банку і супроводжується значними відрахуваннями до резервів та втратами економічних вигід. Саме тому варто створити ефективний механізм
попередження появи проблемної заборгованості в
банку.
Головним завданням для менеджменту банку є оптимізація банківського процесу таким чином, щоб отримати максимально можливий прибуток за прийнятного рівня ризику. Визначальним бізнес-процесом при
управлінні кредитними ризиком є його оцінка перед
настанням несприятливих подій для банку, а також розроблення і використання методів із мінімізації впливу.
Для успішної діяльності банки прагнуть до поліпшення
якості, а не збільшення обсягів своїх кредитних портфелів. У зв’язку з цим проблема налагодження роботи
служби андерайтингу в банку набуває особливої актуальності.
Оцінка кредитоспроможності позичальника повинна здійснюватися на основі скоринг-методики, що
заснована на застосуванні математико-статистичних
моделей із бальною оцінкою клієнта залежно від його
характеристик і факторів ризику.
В основі скорингу лежить математична модель, яка
зіставляє параметри потенційного позичальника з рівнем кредитного ризику, визначеного за кредитними історіями попередніх клієнтів. Самі моделі, що застосовуються в системах скорингу, досить різноманітні. Це
можуть бути: лінійна регресія, логічна регресія, лінійне
програмування, дерево класифікацій, нейронні мережі,
генетичний алгоритм, метод найближчих сусідів та ін.
Кожна модель передбачає застосування свого набору
факторів, що характеризують ризик банку, пов’язаний
із кредитуванням позичальника, але підсумком усіх їх
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є розрахунок певного обмежувального значення, на
основі якого всі позичальники розподіляються на «поганих» і «хороших».
Основним недоліком застосування скоринг-методики оцінки фінансового стану позичальника є складна
процедура оновлення методики, що призводить до застарілості даних, і неможливість пошуку індивідуального підходу до кожного позичальника.
Пошук нових підходів до оцінки кредитоспроможності фізичних осіб здатний підвищити їхню об’єктивність зі збереженням індивідуального підходу до позичальників. Процедура кредитного андерайтингу дасть
можливість усунути недоліки процедури скорингу і
знайти підхід до кожного клієнта.
Кредитний андерайтинг – це багаторівнева процедура оцінки банком імовірності повернення або неповернення суми, яку запросив клієнт [50]. Крім того, це
інструмент подолання конфлікту інтересів підрозділів
(органів) банку, задіяних у розгляді й ухваленні рішень
за кредитною заявкою позичальника.
Така служба досить активно функціонує при іпотечному кредитуванні або при видачі значних сум, де виникає потреба експертного судження андерайтера.
Процес кредитного андерайтингу включає декілька
етапів. На першому етапі відбувається аналіз представлених позичальником документів, перевірка їх достовірності.
Другий етап полягає в оцінці наявних і майбутніх
доходів клієнта, тобто відбувається аналіз фінансової
самостійності позичальника на наступні 15–20 років.
Варто зауважити, що сама по собі нерухомість для банку має другорядне значення, оскільки банк – фінансова
установа і не займається рієлтерською діяльністю.
На наступному етапі відбувається перевірка професійних ознак клієнта, а саме наявність стажу роботи.
Варто зазначити, що при видачі кредиту банк надає перевагу найманим робітникам, а не власникам бізнесу.
Для банку досить важливим є порука роботодавця, яка
полягає в підписання п’ятирічного контракту, письмове
підтвердження роботодавця про перспективність працівника і ріст доходів.
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На останньому етапі відбувається підготовка
висновків про доцільність кредитування і розрахунок
максимально можливої позики.
Якщо аналізувати досвід інших банків, то досить
розповсюдженим є аутсорсинг при оцінці кредитоспроможності клієнта. Процес кредитного андерайтингу
проводиться не самим банком, а спеціалізованими компаніями.
У різних країнах процес кредитного андерайтингу
має свої особливості. Так, наприклад, у США основним
критерієм при ухваленні рішення про можливість кредитування є наявність позитивної кредитної історії, а
вже потім аналізуються доходи позичальника. У Європі
висновок андерайтера напряму залежить від результату
кредитного скорингу [71].
На відміну від звичайної оцінки кредитоспроможності позичальника, що полягає, практично, в автоматичному розрахунку можливості особи розрахуватися
за позикою, основним завдання андерайтингу є визначення факторів, які можуть вплинути на фінансовий
стан клієнта як на момент ухвалення рішення, так і протягом строку погашення кредиту.
На сьогодні процес оцінки кредитоспроможності повинен ґрунтуватися на функціонуванні підрозділів кредитного аналізу банку. Однак служба андерайтингу – це
новий (удосконалений) рівень організації кредитного
процесу, особливо при кредитуванні фізичних осіб.
Андерайтинг передбачає чітке виділення функцій
кредитного менеджменту (робота спеціаліста фронтофісу з клієнтом) та андерайтингу (оцінка ризику і ймовірності дефолту позичальника).
Звичайно, упровадження механізму андерайтингу
кредитів не допоможе зменшити вже наявний обсяг
проблемної заборгованості банків, але, напевне, дає
можливість звести кредитні ризики банку до мінімуму
в майбутньому. Це може бути досягнуто за рахунок:
– по-перше, усебічного охоплення факторів (соціальних, демографічних, фінансових), що характеризують позичальника;
Створення незалежної функції
управління ризиками банку
Створення служби
кредитних андерайтерів

–

по-друге, професіоналізму андерайтерів, які спеціалізуються на оцінці кредитоспроможності цільових груп позичальників;
– по-третє, зниження морального ризику, оскільки андерайтер безпосередньо не спілкується з
клієнтом.
Як результат упровадження практики андерайтингового управління кредитним ризиком у роздрібному банківському бізнесі банку, наприклад, може бути
створено перелік небажаних професій, так звані «стопсписки». Клієнтам, професії яких потрапили в такий
список, відмовляють у наданні позики, навіть якщо рівень доходу позичальника відповідає умовам договору.
Але цих дій, звичайно, недостатньо.
Удосконалення оцінки кредитоспроможності може
бути досягнуто за рахунок:
– усебічного охоплення факторів (соціальних, демографічних, фінансових), що характеризують
позичальника;
– професіоналізму андерайтерів, які спеціалізуються на оцінці кредитоспроможності цільових
груп позичальників;
– зниження морального ризику, оскільки андерайтер безпосередньо не спілкується з клієнтом.
Процедури андерайтингу забезпечують стандартизацію бізнес-процесів кредитування фізичних осіб,
уніфікацію вимог до них, постійне вдосконалення методик оцінки кредитоспроможності та продуктового ряду кредитних послуг банку. Загалом, процедура
андерайтингу має включати: аналіз кредитної заявки,
оцінку кредитоспроможності, цільового призначення кредиту і можливості кредитування потенційного
позичальника; оцінку забезпечення; підготовку висновків про доцільність кредитування; розрахунок
максимальної суми позики. У висновках має бути
врахована думка андерайтера про доцільність надання кредиту потенційному позичальникові та його готовність узяти на себе відповідальність за своє рішення (рис. 2).

Андерайтер працює
з кредитними заявками

Андерайтер входить
у кредитний комітет
Прийняття рішень
на основі
співвідношення витрат
і фінансових результатів
засобами об’єктивної
оцінки ризиків
(рейтингування),
дохідності
(ціноутворення)
і витрат на процес

Накопичення досвіду роботи
андерайтерами, професійна
довіра бізнес-підрозділів

Забезпечення інструментами оцінки клієнтів
Розподіл повноважень залежно від рівня ризику
Розробка і впровадження інструментів ціноутворення
Збір та обробка даних
за кредитними угодами
і клієнтами
Запровадження
електронного файла
кредитної угоди

Створення інструментів
управління кредитним
портфелем банку

Підвищення якості даних про клієнта
та угоди (оптимізація кредитних
бізнес-процесів)

Оцінка результатів
діяльності банку
з урахуванням ризиків
Дозвіл на незалежне управління
кредитним портфелем

Рис. 2. Місце андерайтингу в організації процесу банківського кредитування
Примітка. Авторська розробка за даними [66]
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Отже, процедури андерайтингу забезпечують стандартизацію бізнес-процесів кредитування приватних
клієнтів, уніфікацію вимог до них, постійне удосконалення методик оцінки кредитоспроможності та продуктового ряду кредитних послуг банку.
Висновки. Процес становлення банківського кредитного обслуговування населення пройшло тривалий
час свого розвитку, перетворившись із простої видачі
кредиту на комплексний процес, що включає певну
кількість етапів. Із розвитком ринкових процесів в
економіці кредитування стало невід’ємною частиною
функціонування суспільства. Основною причиною
кредитування фізичних осіб залишається поліпшення
фінансового стану населення з метою придбання товарів та послуг. Кредитні кошти стають ресурсом, за
допомогою якого населення задовольняє свої базові
потреби за економічного спаду і направляє залучені
кошти на інвестиційні потреби та купівлю предметів
розкоші за стабільного економічного зростання. Для
банку розвиток кредитування фізичних осіб залиша-

ється одним з основних напрямів ведення банківського бізнесу.
У процесі організації кредитного обслуговування
населення важливим елементом залишається вдале розподілення обов’язків між різними рівнями банківської
структури і відділами. З метою ефективного функціонування різних сегментів кредитного обслуговування
варто забезпечити надходження повної та достовірної
інформації щодо нормативного забезпечення, стану
ринку кредитування і змін економічного стану країни. Вдала розробка організаційно-методичних заходів
організації процесу кредитного обслуговування дасть
можливість для банку реально оцінювати можливі
втрати і зменшить вплив кредитного ризику.
Отже, організація банківського кредитного обслуговування – це складний процес, що включає налагодження індивідуального контакту з клієнтом, пошук
продукту, який відповідає конкретному позичальникові, аналіз можливості надання позики та подальший моніторинг фінансового стану позичальника.
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