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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Споживче кредитування є одним із основних видів 

банківської діяльності, який відіграє важливу роль у задоволенні постійно 

зростаючих споживчих потреб громадян, не пов’язаних з їх підприємницькою 

діяльністю, в разі нестачі у них власних коштів та сприяє розвитку виробництва і 

соціально-економічному розвитку країни. Динамічний розвиток, різноманітність 

форм і видів споживчого кредиту свідчать про зацікавленість у ньому, як джерелі 

високих прибутків, з боку банків, а також про постійний попит з боку населення. 

Збільшення обсягів споживчого кредитування сприяє економічному зростанню. 

Разом з тим надання споживчих кредитів є достатньо ризиковим видом 

діяльності, а більшість ризиків, що пов’язані з ним, об’єктивно притаманні процесу 

споживчого кредитування. Тому подальший розвиток споживчого кредитування 

значною мірою залежить від рівня та якості управління ризиками, на які 

наражаються банки в процесі здійснення цього виду діяльності. 

Упродовж останніх років роль споживчого кредиту в задоволенні потреб 

населення постійно зростає, що посилює його вплив на фінансові результати 

діяльності банків. Тому банки все більше уваги приділяють питанням управління 

ризиками споживчого кредитування, зокрема, кредитними та операційними. 

Проведений аналіз засвідчив, що окремі банки почали усвідомлювати важливість 

управління ризиками для розвитку свого бізнесу та розробляють і запроваджують 

чіткі процедури видачі кредитів, використовують відповідні інструменти і 

формують системи управління ризиками з урахуванням кращого світового досвіду. 

Однак у багатьох банках споживче кредитування продовжує розвиватися на 

основі екстенсивних підходів. Найбільш поширеним методом мінімізації ризику, 

який використовують вітчизняні банки, є завищення процентної ставки або 

встановлення різних видів доплат (комісійних) за користування кредитом, 

внаслідок чого ризики споживчого кредитування перекладаються на 

відповідальних позичальників. Крім того, в багатьох банках на неналежному рівні 

організований процес управління операційними ризиками через те, що ризик-

менеджери не вбачають у ньому реальної загрози, за винятком шахрайських дій 
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позичальників чи персоналу банку. Через це ризики посилюють загрози стійкості 

банків і банківської системи в цілому. 

Така ситуація свідчить про необхідність суттєвого вдосконалення процесів 

управління ризиками споживчого кредитування у вітчизняних банках з 

врахуванням кращого світового досвіду, зокрема, вимог Директиви 2008/48/ЄC. У 

зв’язку з цим дослідження форм, методів та інструментів управління ризиками 

банківського споживчого кредитування, а також розвиток інституційних засад та 

вдосконалення регулювання, нагляду і контролю за кредитними і операційними 

ризиками банківського споживчого кредитування є актуальним як з наукової, так і з 

практичної точок зору. 

Проблемам управління ризиками споживчого кредитування в науковій 

літературі приділяється значна і постійна увага. Вагомий внесок у її дослідження 

зробили провідні вітчизняні науковці: І.А. Аванесова, Г.П. Бортніков, 

В.В. Вітлінський, В.Я. Вовк, О.В. Дзюблюк, С.Б. Єгоричева, В.В. Коваленко, 

Т.Т. Ковальчук, Л.В. Кузнєцова, В.Д. Лагутін, С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, 

І.Б. Охріменко, Л.О. Примостка, Л.М. Рябініна, К.Ф. Черкашина, О.О. Чуб, 

Н.П. Шульга та інші. Серед зарубіжних вчених, які досліджують цю проблему, слід 

назвати: В. Іванова, О. Лаврушина, В. Лексіса, Ф. Мишкіна, Е. Ріда, К. Редхе, 

П. Роуза, Дж. Сінкі, Б. Соколова, С. Хью та інших. 

Незважаючи на наявність значної кількості ґрунтовних наукових досліджень, 

значна частина питань управління ризиками споживчого кредитування потребує 

вирішення як в теоретичному, так і в прикладному аспектах. Зокрема, недостатньо 

розробленими залишаються питання щодо вдосконалення інституційних засад 

управління ризиками, обґрунтування доцільності використання окремих методів та 

інструментів управління ризиками, оцінки кредитоспроможності позичальників, 

використання нових методів залучення банками ресурсів і диверсифікації 

кредитного ризику, механізмів роботи з проблемною заборгованістю тощо. 

Зазначене свідчить про актуальність дисертаційної роботи та обумовило 

визначення її мети, завдань, об’єкту і предмету дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри банківської справи 

Київського національного торговельно-економічного університету за темою 

«Формування інтегрованої системи управління ризиками банку в умовах високої 

волатильності ринків» (№ДР 0113U000507), до звіту за якою включено розроблені 

автором класифікації інструментів управління кредитним і операційним ризиками 

споживчого кредитування та рекомендації щодо вдосконалення регулювання і 

нагляду за процесом споживчого кредитування, а також за темою «Управління 

банківськими ризиками в умовах фінансової глобалізації» (№ДР 0114U000314), до 

звіту за якою включено обґрунтування науково-методичних засад сек’юритизації 

споживчих кредитів банків з метою диверсифікації ризиків, визначені переваги та 

недоліки сек’юритизації споживчих кредитів, перспективи її використання в банках 

України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретико-

методологічних засад управління ризиками банківського споживчого кредитування 

та розроблення практичних рекомендацій щодо його вдосконалення у сучасних 

умовах. Досягнення поставленої мети передбачає необхідність розв’язання таких 

завдань:  

• дослідити теоретичні засади процесу споживчого кредитування та уточнити 

сутність і зміст категорії «споживчий кредит» і поняття «ризик споживчого 

кредитування» та охарактеризувати види ризиків і методи управління ними; 

• дослідити сучасний стан банківського споживчого кредитування в Україні, 

визначити основні етапи його становлення і розвитку, провести аналіз сучасної 

практики управління ризиками споживчого кредитування в українських банках і 

кращий світовий досвід; 

• систематизувати фактори кредитного ризику в процесі споживчого 

кредитування; 

• здійснити класифікацію методів та інструментів управління кредитним і 

операційним ризиками в процесі споживчого кредитування на основі використання 

критеріїв їх розподілу за рівнем використання і способом впливу на рівень ризику; 
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• визначити сутність і зміст поняття «система управління ризиками 

банківського споживчого кредитування» та сформулювати принципи її побудови, 

функції, завдання, та охарактеризувати основні структурні елементи; 

• обґрунтувати науково-методологічні підходи до використання в практиці 

вітчизняних банків сек’юритизації споживчих кредитів за традиційною схемою; 

• уточнити науково-методологічні підходи до оцінки кредитоспроможності 

позичальників; 

• поглибити методологічні підходи до формування організаційно-

управлінської структури управління процесом споживчого кредитування в банку; 

• вдосконалити методологічні підходи та розробити рекомендації щодо 

вдосконалення регуляторних і наглядових функції НБУ в процесі управління 

ризиками споживчого кредитування. 

• обґрунтувати науково-методологічні підходи до вдосконалення 

інституційних засад управління ризиками споживчого кредитування. 

Об’єкт дослідження – процес управління ризиками банківського 

споживчого кредитування в Україні в сучасних умовах. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади та практичні 

аспекти управління ризиками банківського споживчого кредитування в Україні в 

умовах фінансової нестабільності. 

Методи дослідження. У роботі використано сукупність методів наукового 

пізнання, що дало можливість реалізувати концептуальну єдність наукового 

дослідження. Для досягнення поставлених цілей автором застосовано комплекс 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: діалектичний – для 

розкриття сутності категорії кредиту, поняття банківських ризиків і методів 

управління ними; системний – при дослідженні інституційної та функціональної 

структури споживчого кредитування та обґрунтуванні висновків і пропозицій щодо 

вдосконалення управління кредитним і операційним ризиками; історико-логічний – 

при дослідженні концепцій споживчого кредитування та управління ризиками в 

процесі історичного розвитку; аналітичний – в процесі дослідження тенденцій 

розвитку банківського споживчого кредитування та оцінки кредитоспроможності 
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позичальників; економіко-статистичні методи – для виявлення та кількісної оцінки 

взаємозв’язків споживчого кредитування з показниками ефективності банківської 

діяльності та стійкості банків. Крім того, використовувались методи системно-

структурного аналізу, порівняльний, індексний, балансовий, нормативний та інші. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

документи, що регулюють кредитні відносини, нагляд і управління банківськими 

ризиками споживчого кредитування, нормативні акти та статистичні дані 

Національного банку України, Державної служби статистики України, матеріали 

МВФ, Світового банку, Європейського центрального банку, Базельського комітету 

з питань банківського нагляду, центральних банків провідних країн світу, наукові 

праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених, періодичні видання, Інтернет-

ресурси, офіційна звітність банків України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку науково-

методологічних підходів і розробленні практичних рекомендацій щодо управління 

ризиками банківського споживчого кредитування. Наукову новизну дисертаційної 

роботи визначають такі положення:  

вперше: 

• обґрунтовано науково-методологічні підходи до використання в практиці 

вітчизняних банків сек’юритизації споживчих кредитів за традиційною схемою, 

визначено головні напрями законодавчого та нормативного врегулювання процесів 

боргового фінансування в Україні, розроблено механізми перерозподілу кредитних 

ризиків у разі здійснення сек’юритизації з використанням різних валют кредиту і 

облігацій та запропоновано методологічні підходи до розрахунку ставки купона за 

сек’юритизованими облігаціями. Це дозволить банкам розширити ресурсну базу та 

здійснити диверсифікацію кредитних ризиків у процесі споживчого кредитування; 

удосконалено: 

• класифікацію ризиків банківського споживчого кредитування на основі 

поглибленої систематизації факторів, сфер і умов їх виникнення, характеру і форм 

прояву, можливості прогнозування та оцінки втрат, що, на відміну від існуючих 

підходів, дозволяє виявити окремі ризики на ранніх стадіях кредитного процесу, 
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ідентифікувати їх за відповідними критеріями – ймовірність реалізації, фінансові 

наслідки, спосіб та інтенсивність впливу – та забезпечити ефективне управління 

шляхом їх уникнення, прийняття або мінімізації; 

• визначення сутності та змісту поняття «система управління ризиками 

банківського споживчого кредитування», яку на основі реалізації принципів 

комплексності та системності запропоновано розглядати як комплекс 

організаційних і методичних прийомів, автоматизованих засобів, що 

використовуються в процесі ідентифікації, вимірювання, регулювання, контролю 

та моніторингу ризиків споживчого кредитування і спрямовані на забезпечення 

прогнозованості ризиків і розмірів збитків у разі їх реалізації; сформульовано 

принципи її побудови, функції та завдання, визначено та охарактеризовано основні 

структурні елементи, які поєднуються у цілісний механізм, використання якого 

сприятиме підвищенню ефективності управління ризиками споживчого 

кредитування; 

• класифікацію методів та інструментів управління кредитним і операційним 

ризиками в процесі споживчого кредитування на основі використання критеріїв їх 

розподілу за рівнем використання і способом впливу на рівень ризику, що дозволяє 

кредитним менеджерам управляти ризиками банківського споживчого 

кредитування як на рівні окремого кредиту, так і на рівні портфелю споживчих 

кредитів; 

дістало подальшого розвитку: 

• визначення сутності та змісту категорії «споживчий кредит» у частині 

уточнення об’єкта і суб’єкта кредитування, валюти кредиту, функцій та принципів 

кредитування, що дозволило охарактеризувати його, на відміну від існуючих 

визначень, як кредит, що надається банком або небанківською фінансово-

кредитною установою фізичній особі – резиденту в національній валюті з 

урахуванням її кредитоспроможності для потреб, що не пов’язані з 

підприємницькою діяльністю на умовах повернення, строковості та платності. Це 

дозволяє врахувати призначення кредиту та майновий стан і доходи позичальника, 

а також розширити класифікацію споживчих кредитів та віднести до них кредити, 
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що надаються банками в рамках державних програм і передбачають окремі умови 

кредитування та за своєю економічною природою є споживчими, а тому їх 

регулювання та управління повинні здійснюватися на загальних підставах; 

• визначення сутності та змісту поняття «кредитний ризик» споживчого 

кредитування та доведена необхідність врахування кредитного ризику як на рівні 

окремої позики, так і на рівні сукупності позик, що, на відміну від існуючих 

визначень, дозволяє реалізувати в процесі управління ризиками споживчого 

кредитування клієнтоорієнтований підхід та враховувати індивідуальні 

особливості кожного позичальника; 

• науково-методологічні підходи до оцінки кредитоспроможності 

позичальників на основі створення державного бюро кредитних історій за 

буферним типом як державної надбудови над комерційними кредитними бюро, 

використання скорингових моделей та широкого спектра інформації із формальних 

і неформальних джерел, зокрема, портрет позичальника в соціальних мережах, 

регіон і умови проживання, участь у соціальних трансфертах тощо, що, на відміну 

від існуючих підходів, дозволить більш повно враховувати економічну та особисту 

кредитоспроможність позичальника, оперативно здійснювати її оцінку та 

своєчасно приймати рішення з метою зниження рівня ризиків; 

• методологічні підходи до формування організаційно-управлінської 

структури управління процесом споживчого кредитування в банку з урахуванням 

його розміру, бізнес-моделі, характеру, видів і обсягів споживчих кредитів та 

створення в банках спеціальних структурних підрозділів, які виконують функції 

щодо управління операційними ризиками, організують супроводження та роботу з 

проблемними кредитами, забезпечують підвищення якості надання і 

супроводження кредитів та є складовою системи управління ризиками споживчого 

кредитування в банку, що сприятиме чіткому розподілу функцій і повноважень між 

окремими підрозділами і уповноваженими особами, налагодженню тісних 

взаємозв’язків і взаємодії між ними, організації належного контролю за роботою 

підрозділів і окремих кредитних менеджерів, дозволить підвищити мотивацію та 

відповідальність персоналу кредитних підрозділів; 
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• методологічні підходи до вдосконалення регуляторних і наглядових функції 

НБУ в процесі управління ризиками споживчого кредитування на основі 

розроблення нормативного та методологічного забезпечення щодо визначення 

загальної вартості кредиту та реальної процентної ставки; використання 

випереджаючих індикаторів розвитку кредитування, зокрема, показника для 

контролю темпів зростання споживчого кредитування; визначення вимог до 

кредитних посередників; розроблення нових методологічних підходів до інтеграції 

системи управління ризиками споживчого кредитування у загальну банківську 

систему ризик-менеджменту, використання яких сприятиме підвищенню якості та 

ефективності управління ризиками споживчого кредитування; 

• науково-методологічні підходи до розвитку інституційних засад управління 

ризиками споживчого кредитування, зокрема, щодо законодавчого закріплення 

діяльності на ринку споживчого кредитування кредитних посередників; чіткого 

визначення взаємної відповідальності банків і позичальників за належне виконання 

зобов’язань; врегулювання механізмів реструктуризації кредитів і стягнення 

заборгованості з використанням послуг колекторських компаній та запровадження 

інституту банкрутства фізичних осіб, що спрятиме вдосконаленню законодавчого 

та нормативного забезпечення систем управління ризиками банківського 

споживчого кредитування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

управління ризиками споживчого кредитування в банках України в сучасних 

умовах. Пропозиції щодо регулювання діяльності кредитних посередників на 

ринку споживчого кредитування і проведення превентивних заходів з метою 

зниження ризику невиконання позичальником своїх зобов’язань використані 

Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики при 

розробленні проекту Закону України «Про споживче кредитування» (довідка від 

02.11.2016 р. №06-10-15-09). Рекомендації щодо підвищення рівня надання послуг 

споживчого кредитування та науково-методичний підхід до створення в Україні 

єдиного бюро кредитних історій буферного типу були використані Національним 
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банком України при розробленні Стратегії реформування банківської системи 

України на 2015 – 2020 рр. (довідка від 28.05.2015 р. №14-01010/36602). 

Пропозиції щодо оптимізації системи управління кредитним ризиком у 

процесі споживчого кредитування на основі вдосконалення скорингових моделей 

використані у практичній роботі ПАТ «ОТП Банк» (довідка від 12.10.2016 р. 

№03122). Пропозиції та практичні рекомендації щодо сек’юритизації активів 

банку використані ПАТ «Банк Авангард» у процесі розгляду плану розширення 

діяльності банку (довідка від 20.10.2016 р. №1176). 

Рекомендації щодо вдосконалення інституційних засад управління 

споживчим кредитуванням та оцінки кредитоспроможності позичальників 

використані Спілкою економістів України в процесі підготовки рекомендацій 

щодо вдосконалення регулювання і нагляду за кредитною діяльністю банків 

(довідка від 18.10.2016 р. №17/04). 

Положення дисертаційної роботи використано в освітньому процесі 

Київського національного торговельно-економічного університету при підготовці 

лекційних матеріалів навчальної дисципліни «Гроші та кредит» (довідка від 

06.03.2017 р. № 735/20). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки, висновки та 

рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Із наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті положення та 

ідеї, що є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати 

дослідження доповідались і отримали схвальну оцінку на 11 науково-практичних 

конференціях, зокрема: Всеукраїнській Інтернет-конференції «Стан і розвиток 

фінансової та банківської системи України в умовах високої волатильності ринків» 

(м. Київ, 2013 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 2013 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка і управління в 

сучасному суспільстві» (м. Волгоград, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Фінансові проблеми та шляхи їх вирішення: теорія та практика» (м. 
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Санкт-Петербург, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» (м. Львів, 

2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

посткризового розвитку банківського сектору України» (м. Київ, 2014 р.); ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики» (м. Харків, 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному 

світі» (м. Полтава, 2015 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 2016 р.); 

Всеукраїнській Інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва в 

Україні» (м. Ірпінь, 2016); Міжнародній науковій конференції «Модернізація 

соціально-економічних систем: нові умови господарювання» (м. Кельце, Польща, 

2016). 

Публікації. Положення наукової новизни, пропозиції та висновки дисертації 

опубліковані у 17 наукових працях загальним обсягом 7,9 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 7,0 друк. арк., із них: 8 статей у наукових фахових 

виданнях, в тому числі 5 статей, які входять до видань, включених до 

наукометричних баз, одна стаття у зарубіжному науковому виданні, 8 публікацій у 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 255 сторінок, основний зміст роботи викладено на 202 
сторінках. Дисертація містить 6 таблиць, 28 рисунків, 12 додатків та список 
використаних джерел із 226 найменувань на 22 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 

 

 

1.1. Економічна природа споживчого кредиту та його роль в економіці 

країни 

 

У науковій літературі кредит розглядають як одну із найважливіших 

категорій ринкової економіки, яка характеризує рівень розвитку фінансового 

сектору, механізмів фінансового посередництва та економіки в цілому. Існування 

кредиту обумовлено товарно-грошовими відносинами, а саме – відносинами щодо 

перерозподілу тимчасово вільних вартостей, що обумовлено пов’язано з 

необхідністю задоволення потреб суб’єкта кредитних відносин – позичальника у 

зв’язку з нестачею власних коштів та їх вивільненням у суб’єкта кредитних 

відносин – кредитора. Доступність для використання позичальником лише 

тимчасово вільних вартостей, а не всіх, створених у суспільстві, обумовлює 

необхідність його повернення; а оскільки перерозподіл відбувається в певних 

часових рамках, виникає необхідність збереження вартості шляхом встановлення 

плати за використання [82 , с. 277; 141, с. 59]. Отже, кредит як економічна категорія 

являє собою сукупність економічних відносин між суб’єктами господарювання з 

приводу руху вартостей з метою реалізації потреб обох сторін на засадах 

строковості, зворотності та платності. 

Поряд з категорією «кредит» широко використовуються категорії «позика» та 

«позичка». Ці категорії інколи використовуються як синоніми, проте, як свідчить 

аналіз наукових джерел [3, с. 225-226; 17, с. 58-62; 103, с. 309-312], вони 

характеризують інші аспекти економічних відносин. У вітчизняній законодавчій та 

нормативній базі, зокрема в Цивільному Кодексі України, ці категорії як важливі 
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поняття достатньо чітко розмежовано, оскільки вони характеризують різні 

цивільно-правові відносини та господарські операції (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Визначення понять «позика», «позичка» та «кредит» відповідно до 

Цивільного кодексу України 

Ознака Позика Позичка Кредит 
Форма 
договору 

письмова між фізичними 
особами – усна, в 
інших випадках – 
письмова 

письмова 

Предмет 
договору 

грошові кошти; 
речі, що визначені 
родовими ознаками 

речі грошові кошти 

Платність платна або 
безоплатна 

безоплатна обов’язково платна 

Форма 
передачі 

передача у власність передача у 
користування 

передача у 
користування 

Суб’єкт 
надання 

юридична або 
фізична особа 

юридична або 
фізична особа 

юридична особа 

Джерело: складено автором на основі [169] 

 

Як видно із аналізу даних, наведених в табл. 1.1, різниця між цими 

категоріями і поняттями є суттєвою, а тому їхнє використання у синонімічній 

єдності неприпустиме. Вважаємо, що в рамках даного дослідження доречно 

розглядати саме процес надання кредиту з огляду на наявність обов’язкового 

юридичного оформлення та статистичних даних для проведення аналізу. 

Споживчий кредит відіграє надзвичайно важливу роль як у швидкому 

задоволенні постійно зростаючих потреб населення, так і у розвитку економіки в 

цілому. Необхідність існування споживчого кредиту обумовлена витрачанням 

громадянами, що одержують низькі доходи, більшої частини своїх доходів на 

харчування та інші невідкладні статті споживання, оскільки питома вага витрат 

на харчування більша у тих, у кого доходи найменші, а менша – у забезпечених 

[47, с. 368]. З огляду на це, задоволення потреб, відмінних від харчування, 

споживачами з меншими доходами ускладнено відсутністю власних вільних 

коштів, що й формує потребу в отриманні споживчого кредиту. 
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Природу формування і реалізації споживчих витрат ретельно вивчали 

економісти у різний час у різних країнах, у результаті чого було запропоновано 

різні підходи до визначення поняття «споживчі витрати» [149, с. 361; 111, с. 198]. 

Відповідно до законодавства України споживчі грошові витрати – це 

грошові витрати домогосподарства на купівлю продуктів харчування, 

алкогольних та тютюнових виробів, товарів і послуг (одягу, взуття, оплату 

житла, води, газу, електроенергії та інших видів палива; предметів домашнього 

вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла; витрати на охорону 

здоров’я, транспорт, зв’язок, відпочинок та культуру, освіту тощо). Включаються 

усі витрати домогосподарств на ці цілі незалежно від місця їх здійснення (у 

торговельній мережі, зі складу підприємства, організації, на ринку чи у окремих 

громадян) [74]. Це визначення, на наш погляд, є доволі повним. Однак продукти 

харчування, алкогольні та тютюнові вироби, на наш погляд, слід віднести до 

товарів. Доцільно також розподілити товари та послуги на групи тривалого і 

короткострокового використання, зазначити необхідність їх розмежування на 

вироблені в країні та імпортовані, як це вказано у авторів фінансового словника 

«Фінам» [162]. Варто звернути увагу й на те, що більшість західних економістів, 

зокрема К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Р.С. Фішер, до споживчих витрат не 

відносять витрати на купівлю будинків, а характеризують їх як інвестиції [164, 

с. 439]. Таким чином, можна зробити висновок, що споживчі грошові витрати – 

це грошові витрати домогосподарств на товари та послуги тривалого і 

короткострокового використання, що вироблені всередині країни та імпортовані 

для задоволення особистих потреб. 

У економічній науці існують різні підходи до класифікації споживчих 

витрат домашніх господарств. Так, зокрема, до груп споживчих витрат домашніх 

господарств відносять грошові нагромадження і заощадження [161, c. 399; 171, 

c. 109]. Заощаджені грошові кошти ми не вважаємо за доцільне відносити до 

витрат, оскільки ці кошти виключені з обороту на деякий період з метою їх 

витрачання в подальшому. Окремі автори [161, c. 399; 171, c. 109] також 
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звертають увагу на єдину ознака, за якою була проведена класифікація – за 

цільовим призначенням.  

Проведене дослідження дозволило розробити класифікацію споживчих 

витрат домашніх господарств. Так, з точки зору періодичності їх здійснення 

доцільно виділити три агреговані групи витрат, що задовольняють споживчі 

потреби: короткострокові витрати; середньострокові витрати; довгострокові 

витрати. До першої групи слід віднести витрати на поточні потреби (продукти 

харчування, окремі непродовольчі товари, переважну частину послуг), друга 

група повинна включати витрати на придбання періодичних (сезонних) товарів 

(одяг, взуття), а до третьої групи слід віднести витрати, що здійснюються раз на 

кілька років (побутова техніка, меблі тощо). 

На нашу думку, необхідно також чітко розрізняти поняття «витрати» та 

«споживчі витрати» населення. Класифікуючи витрати населення, виходячи з 

напряму використання, можна виділити такі групи: на споживчі потреби; на 

інвестиційні потреби; на сплату податків та обов’язкових платежів; на інші 

потреби. В свою чергу, податки та інші обов’язкові платежі варто розділити на 

дві групи. До першої групи слід віднести обов'язкові виплати домашніх 

господарств – комунальні та інші щомісячні платежі населення, податки та 

збори, а в другу групу включити податки, які фізичні особи виплачують не 

регулярно, а лише в процесі здійснення окремих правових дій (спадкуванні 

майна, придбанні нерухомості тощо). До споживчих потреб також належать 

потреби, що забезпечують життєдіяльність домогосподарств. Інвестиційні 

потреби обумовлені бажанням громадян примножити власний капітал, 

вкладаючи його в різні об’єкти (цінні папери, валюту, нерухомість). До групи 

інших витрат доцільно віднести сплату доброчинних внесків, витрати на ведення 

підсобного господарства тощо. Саме розподіл витрат на споживчі та інвестиційні 

цілі в подальшому дослідженні буде важливим при вирішенні питання щодо 

віднесення іпотечних кредитів до споживчих. 

Слід також відмітити, що не всі витрати громадян обумовлені 

першочерговими потребами, а тому доречним буде розподіл витрат за ступенем 
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необхідності: необхідні (найбільш потрібні та часто вживані) та бажані (товар або 

послуга, споживання яких збільшується зі збільшенням доходу). Розглянута 

класифікація споживчих витрат дозволяє систематизувати та краще зрозуміти їх 

природу, джерела покриття, в тому числі й за рахунок споживчого кредиту.  

Таким чином, основними користувачами споживчого кредиту є громадяни, 

доходи яких витрачаються переважно на товари першої необхідності та 

обов’язкові платежі. Купівля товарів тривалого користування (довгострокові 

потреби) потребує значно більшої суми грошових накопичень і є разовою 

потребою. Необхідно також пам’ятати й про те, що грошові надходження 

домашніх господарств змінюються, а тому споживчі витрати мають нерівномірний 

характер. Найбільша необхідність у споживчому кредиті виникає у період 

придбання товарів тривалого користування при недостатньому власному 

фінансовому забезпеченні – на початку самостійного життя, при створенні сім’ї 

тощо. 

Однак виникає питання: навіщо брати кредит, якщо можна заощадити і 

придбати необхідне благо пізніше без переплат у вигляді відсотків? Потреба у 

негайному отриманні блага пов’язана з тим, що поточне споживання дасть більше 

користі, ніж майбутнє, тому що майбутній дохід буде більшим від поточного. 

Проведений аналіз підходів до визначення сутності споживчого кредиту, 

зокрема, наведеного ФРС США [198, с. 1], визначеного в законодавстві ЄС [206], 

законодавстві України [127] та окремими науковцями, (Додаток А), дозволив 

зробити висновок, що визначення споживчого кредиту є дискусійним у кожній 

його частині та суттєво відрізняється у різних країнах. Встановлено, що проблема 

визначення сутності споживчого кредиту полягає у чотирьох аспектах: у 

визначенні об’єкта кредитування, суб’єкта кредитування, валюти кредиту та 

принципів, відповідно до яких здійснюється кредитування. 

1. Проблема визначення об’єкта кредитування полягає в тому, що відсутня 

єдина точка зору щодо включення до складу споживчих кредитів іпотечних 

кредитів. Європейський центральний банк визначає споживчий кредит, як кредит 

що надається особі для придбання споживчих товарів і послуг. При цьому окремо 
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виділяються кредити на купівлю житла (кредити, надані населенню з метою 

інвестицій у житлове будівництво, в тому числі будівництво та облаштування 

будинку). Сюди входять кредити під заставу житлової нерухомості (іпотечні 

кредити), які використовуються для купівлі будинку та інші кредити на купівлю 

житла, що надаються на індивідуальній основі або забезпечені іншими типами 

активів [206]. ФРС США під споживчим розуміє кредит, що надається фізичним 

особам для невиробничих цілей, який не забезпечений заставою нерухомості або 

фінансових активів, на кшталт акцій та облігацій. Споживчий кредит включає 

автокредити, кредити на ремонт, на придбання товарів для відпочинку, 

незабезпечені кредити готівкою, кредити на придбання пересувного будинку, на 

навчання, а також поновлювані споживчі кредити [198, с. 1]. Таким чином, іпотечні 

кредити, за методологією ЄЦБ та ФРС США, не належать до споживчих. 

Проте в Україні на законодавчому рівні таке розмежування проведено не 

чітко. Так, у законах України щодо захисту прав споживачів споживачем 

визначено фізичну особу, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір 

придбати чи замовити товари (роботи, послуги) виключно для особистих, 

сімейних, домашніх та інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням 

підприємницької діяльності [94; 126]. За визначенням Національного банку 

України, споживчим кредитом є кредит, що надається банком на придбання 

товарів (робіт, послуг) для особистих, побутових та інших невиробничих потреб. 

На наш погляд, таке визначення є розпливчастим: придбавати нерухомість чи 

автомобіль фізична особа може і з некомерційною метою. Крім того, існують певні 

суперечності між визначеннями, наведеними в Законі України «Про споживче 

кредитування» [128] та у Законі України «Про захист прав споживачів» [126]. 

У науковій літературі з цього приводу існують дві точки зору: окремі вчені 

розглядають іпотечний кредит як окремий вид кредиту, що надається фізичній 

особі, інші дотримуються протилежного підходу, включаючи кредити на 

задоволення потреб капітального або інвестиційного характеру до споживчих. 

Більшість західних економістів, зокрема К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Р.С. Фішер 

[164, с. 439], пояснюють таку відмінність тим, що витрати на купівлю будинків 
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відносяться до інвестицій, а не до споживчих витрат. Представники іншого підходу 

розглядають споживчий кредит не з точки зору його економічної сутності, а з 

точки зору відношення тих чи інших товарів до категорії споживчих. Якщо 

кредит надається фізичній особі на невиробничі потреби, він автоматично стає 

споживчим, адже такий кредит забезпечує задоволення потреб населення [34, 

с. 13-16; 61, с. 390; 67, c. 81]. Тому, на наш погляд, доцільно розглянути 

компромісний варіант, який полягає в об’єднанні споживчих та іпотечних 

кредитів у групу кредитів для населення. 

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що включення 

забезпечених іпотечних кредитів до категорії споживчих, а також виокремлення 

інвестиційних та споживчих рис, можливе з точки зору споживача, проте не з 

точки зору банку. На наш погляд, іпотечним кредитам притаманна низка рис, що 

унеможливлюють їх віднесення до споживчого кредиту, зокрема: 

• регулювання, поряд із загальними нормами закону (Цивільний кодекс 

України), спеціальними законодавчими актами (Закон України «Про іпотеку», 

Закон України «Про ринок земель»); 

• обов’язкове забезпечення кредиту нерухомим майном; 

• прийняття під заставу нерухомого майна зменшує ризиковість цього виду 

кредиту; 

• чітке цільове призначення; 

• тривалий термін надання кредиту; 

• необхідність спеціальної кваліфікації у фахівців, які приймають рішення 

про видачу кредиту під заставу нерухомості; 

• в процесі прийняття рішення про видачу кредиту більш важливим є стан і 

вартість забезпечення, ніж доходи позичальника; 

• можливість використання в якості ресурсу для кредитування коштів, 

отриманих від реалізації об’єктів застави; 

• облік іпотечних кредитів окремим балансовим рядком у звітності банків 

тощо. 
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2. Крім об’єкта кредитування, немає також єдиного погляду на те, кого 

вважати суб’єктом кредитування – позичальником. Законодавство ЄС [206], США 

[198, с. 1], України [126; 127] таким суб’єктом визначає фізичну особу, кредит якій 

надається на невиробничі потреби. Однак, не лише фізичні особи можуть купувати 

споживчі товари. На даний момент не враховується можливість того, що юридичні 

особи також можуть бути суб’єктами (позичальниками) таких операцій. Цю думку 

підтримують вітчизняні та іноземні науковці. Зокрема, М.І. Савлук, визначаючи 

сутність споживчого кредиту, зазначає, що такий кредит надається юридичним або 

фізичним особам на споживчі цілі як банками, кредитними установами 

небанківського типу, так і юридичними та фізичними особами [32, с. 404]. Схожої 

думки також дотримується О.І. Лаврушин: «…споживчий кредит можуть 

отримувати не лише окремі громадяни для задоволення своїх особистих потреб, а й 

підприємства, що не створюють, а «проїдають» створену вартість» [36, с.144]. 

3. Окремі вітчизняні науковці трактують споживчий кредит як кредит, що 

надається виключно в національній грошовій одиниці фізичним особам – 

резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та 

послуг і повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного 

договору [51, с. 288-291; 58, с. 144; 82, с. 348; 142, c. 91]. Автори роблять акцент на 

тому, що споживчим може називатися лише кредит, що виданий у національній 

грошовій одиниці. Таке визначення було наведене задовго до фінансової кризи 

2008-2009 рр. та заборони валютних кредитів у листопаді 2009 р [122] і виявилось 

вірним, оскільки валютні кредити фізичним особам, які не мають джерел доходів у 

іноземній валюті, є дуже ризиковими. 

4. Надзвичайно важливим аспектом проблеми є чітке визначення принципів 

споживчого кредитування, на які звертають увагу В.Т. Сусіденко [145, с. 45] та 

автори «Банківської енциклопедії» [7, c. 413], які виділяють принципи 

забезпечення, строковості, платності та цільової спрямованості, а В.Т. Сусіденко 

до цих принципів додає ще й принцип поверненості. Принцип поверненості 

випливає та тісно пов'язаний зі строковістю, однак, на наш погляд, його слід 

розглядати як самостійний. Більше того, принципи строковості, платності та 
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поверненості складають єдину систему і означають, що кредит має бути 

повернений позичальником у визначений строк зі сплатою відповідного процента 

за користування ним. Принципи цільового використання та забезпечення 

необхідні, допоки в Україні незабезпечені споживчі та забезпечені іпотечні 

кредити відносяться до одного виду кредиту. Крім того, сума та об’єкт 

кредитування опосередковано вказують на фінансові можливості позичальника, а, 

отже, визначають ймовірність повернення кредиту. 

Різні за змістом та характером визначення споживчого кредиту, наведені в 

науковій літературі, є свідченням того, що ця важлива форма кредиту є 

недостатньо дослідженою. Відсутність узгодженості у визначенні суб’єктів і 

об’єктів споживчого кредитування, а також чітких характеристик принципів і 

особливостей цієї форми кредиту обумовлює необхідність авторського 

визначення споживчого кредиту. Проведене дослідження дозволяє зробити 

висновок, що споживчий кредит слід розглядати як кредит, який надається 

банком, небанківською установою фізичній або юридичній особі – резиденту в 

національній валюті з метою придбання споживчих товарів (робіт, послуг), що 

використовуються для невиробничих потреб на умовах повернення, строковості 

та платності. В українських реаліях споживчий кредит – це кредит, який 

надається банком або небанківською фінансово-кредитною установою фізичній 

особі – резиденту в національній валюті для потреб, що не пов’язані з 

підприємницькою діяльністю на умовах повернення, строковості та платності. У 

разі, якщо суб’єктом кредитних відносин – кредитодавцем є банк, такий кредит 

називають банківським.  

Проведене дослідження наукових джерел і нормативних документів 

дозволило здійснити класифікацію споживчих кредитів за низкою ознак, у тому 

числі за категоріями позичальників, видами забезпечення, строками погашення, 

методами погашення, цільовим направленням використання, об'єктами 

кредитування, обсягом та іншими ознаками (табл. 1.2). У наведеній класифікації 

слід звернути увагу на прямі та непрямі банківські кредити. Суть прямого 

споживчого кредиту полягає в тому, що кредитний договір укладається між 
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банком і позичальником без посередництва торговельних фірм (у формі 

звичайного кредитного договору з використанням кредитних або платіжних 

карток). 

Таблиця 1.2 

Класифікація споживчих кредитів за окремими ознаками 
Ознаки класифікації Види споживчих кредитів 

За формою видачі Грошові кредити 
Товарні кредити 

За суб’єктами кредитування 

Банківські споживчі кредити 
Кредити, що надаються торговельними організаціями 
Кредити небанківських кредитних організацій 
Кредити, що надаються позичальникам їхніми 
роботодавцями 

За наявністю посередника 
між банком та 
позичальником 

Прямі кредити 
Непрямі кредити 

За категоріями 
позичальників 

Всім прошаркам населення 
Окремим соціальним групам 
Окремим віковим групам 
Групам, що відрізняються за рівнем кредитоспроможності 
Групам, що потерпіли від стихійних лих, воєнних дій тощо 

За цільовим призначенням 

Цільові кредити: 
- на невідкладні потреби; 
- на капітальний ремонт житла; 
- на придбання товарів; 
- на освіту. 

Нецільові кредити 
За ступенем покриття 
кредитом вартості 
споживчих товарів 

Кредити на повну вартість товару (послуги)  
Кредити на часткову оплату товару (послуги) 

За наявністю забезпечення Незабезпечені (бланкові) 
Забезпечені: гарантія; поручительство; страхування 

За строками погашення 

До запитання 
Термінові: 
- короткострокові кредити (терміном до 1 року); 
- середньострокові кредити (терміном від 1 року до 3 років); 
- довгострокові кредити (терміном від 3 року до 5 років). 

За способом погашення Разові кредити 
Поновлювані кредити (револьверний та овердрафт) 

За методом погашення 
Кредити з відстроченням платежу 
Кредити без відстрочення платежу (одноразовий платіж) 

За методом стягнення 
відсотків 

Кредити зі сплатою відсотків у момент погашення 
Кредити зі сплатою відсотків у момент надання 
Кредити зі сплатою відсотків рівномірними внесками 
протягом строку користування 
Кредити зі сплатою відсотків нерівномірними внесками 
упродовж строку користування 

Джерело: складено на основі [18, с. 75; 32, с. 399-403; 36, с. 145-147; 67, с. 81; 82, с. 349-350] 
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Непрямий банківський споживчий кредит передбачає наявність 

посередника в кредитних відносинах банку з клієнтом. Такими посередниками 

найчастіше є підприємства роздрібної торгівлі. Пряме банківське кредитування 

відрізняється від непрямого простотою організації кредитного процесу, дозволяє 

банку з’ясувати економічну доцільність видачі кредиту, відповідально визначити 

кредитоспроможність позичальника та організувати дієвий контроль за 

використанням та погашенням кредиту. До негативних чинників, пов’язаних із 

прямим банківським кредитуванням, можна віднести вищу складність залучення 

клієнтів (за непрямим кредитування отримання кредиту пропонується 

безпосередньо при купівлі товару). 

За методом погашення кредити поділяються на кредити із розстрочкою 

платежу та з одноразовим погашенням. Особливістю останнього є те, що 

погашення заборгованості і виплата процентів за кредитом здійснюється 

одноразово. 

За наявністю забезпечення слід виділити такі споживчі кредити: 

• незабезпечені (бланкові, довірчі) кредити, які надаються лише під 

зобов'язання позичальника. Вони пов'язані з великим ризиком для банку, а тому 

процес їх надання потребує ретельного вивчення кредитоспроможності 

позичальника, і вони надаються під більш високі проценти; 

• забезпечені (заставою, гарантіями, поручительством, страхуванням) 

кредити. Забезпечення є вторинними джерелом погашення кредиту, тобто 

способом хеджування банком ризику неповернення клієнтом кредиту в разі 

недостатності первинних джерел, а саме – недостатності отриманого доходу. 

Споживчий кредит може бути забезпеченим (наприклад, побутовою технікою), 

але через надто низьку ліквідність, швидку зношуваність та швидку втрату своєї 

первинної вартості прийняття такого забезпечення практикується украй рідко. 

За характером кругообігу коштів кредити поділяють на разові та 

поновлювані (револьверні). До групи револьверних кредитів, як правило, 

включають кредити, що надані клієнтам на кредитні картки або кредити за 

єдиними активно-пасивними рахунками у формі овердрафту. Овердрафтне 
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кредитування за допомогою платіжної картки є формою короткострокового 

кредитування без додаткового оформлення документів на одержання кредиту. 

Гарантією при цьому може бути лише зобов’язання потенційного позичальника 

та історія його відносин з банком [12, с. 168-169]. Така різноманітність видів 

споживчого кредиту свідчить про його динамічний розвиток. 

Позитивний вплив споживчого кредиту для економіки полягає в тому, що: 

• шляхом надання кредитів банківська система організовує й обслуговує рух 

капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери 

виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу; 

• відбувається розвиток та вдосконалюється структура виробництва товарів 

споживання; 

• підвищується рівень задоволення потреб населення в існуючих товарах 

народного споживання та рівень життя громадян в цілому; 

• створюються передумови для формування нових потреб, що позитивно 

позначається на зростанні суспільного виробництва; 

• споживче кредитування впливає на подолання соціальної нестабільності та 

напруги в суспільстві. Особа, що має можливість придбати бажані споживчі 

товари і послуги, психологічно більш стійка, вона одержує необхідні умови для 

створення сім’ї та виховання дітей. Забезпечення гідними умовами проживання 

та достатній рівень споживання призводить до поліпшення здоров’я нації, 

підвищуючи працездатність населення [18, с.72-73]. 

Однак слід враховувати, що споживчий кредит, тимчасово форсуючи 

зростання виробництва і створюючи видимість високої кон’юнктури, у 

кінцевому рахунку може сприяти виходу виробництва за рамки 

платоспроможного попиту населення, наростанню надвиробництва і 

загостренню економічних криз. Це може позначитися на посиленні інфляційних 

процесів (інфляція попиту) та процесів відтоку капіталу з країни внаслідок 

купівлі споживачами імпортних товарів за рахунок кредиту. 

Для банківської системи споживчий кредит забезпечує: 
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• зростання кількості поточних рахунків населення в банках як додаткового 

джерела грошових коштів для банків, що можуть бути використані на цілі 

поточного кредитування у межах залишку на рахунку; 

• зміцнення стійкості грошового обігу; 

• стимулювання заощаджень населення. Заощадження населення передують 

видачі споживчого кредиту в силу обов’язкової умови покриття частини витрат, 

на які надається кредит, власними коштами позичальника; 

• прискорення оборотності коштів; 

• навіть невеликий кредит формує кредитну історію позичальника і таким 

чином формується цільова клієнтська база, якій згодом пропонуються інші види 

фінансових послуг; 

• отримання доходу у вигляді процентів та комісій за користування кредитом. 

Не дивлячись на позитивний вплив, великою проблемою для банків 

розвинутих західних країн та України є дуже висока заборгованість населення за 

споживчими кредитами, що, в свою чергу, викликає особисті та сімейні 

банкрутства. Західні економісти пояснюють це тим, що споживачі звикли не лише 

до підтримання рівня свого життя на досягнутому рівні, але й до його підвищення. 

Тому громадяни прагнуть до придбання найновіших споживчих товарів. 

Бажанням підвищити рівень споживання пояснюється і придбання дорогих 

послуг, таких як, подорожі, наймання працівників для ведення домашнього 

господарства тощо. В разі недостачі поточних доходів для підтримання бажаного 

рівня життя, особливо в період кризи, громадяни починають активно 

використовувати споживчі кредити, що може призвести до надмірної 

заборгованості або до неплатоспроможності (банкрутства) [18, с.72-73]. 

Стимулюючий вплив споживчого кредиту на розвиток виробництва полягає 

в тому, що він є одним з чинників впровадження нової техніки та технологій, 

сприяє скороченню важкої та низькокваліфікованої праці, сприяє підвищенню 

ефективності та продуктивності суспільної праці, розширює ринок збуту товарів, 

прискорює процес реалізації товарів і отримання прибутку, забезпечує скорочення 

витрат обігу, пов’язаних з обігом грошей та товарів. Розширення споживчого 
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кредитування позитивно позначається на розвитку прогресивних форм торгівлі, що 

сприяє збільшенню обсягів товарообороту. 

Разом із тим необґрунтоване зростання обсягів споживчого кредитування 

може спричинити негативний вплив на збільшення дебіторської заборгованості 

торговельних підприємств, що реалізують товари з розстрочкою платежу. Надаючи 

кредит, підприємства змушені брати на себе функції кредитування подібно до 

банків, однак їм не завжди вдається забезпечити належний рівень управління 

кредитним ризиком, який мають банки. 

Споживчий кредит, що видається на придбання імпортних товарів і послуг, 

стимулює їхнє споживання, що може негативно позначитися на виробниках 

аналогічних вітчизняних споживчих товарів. Унаслідок цього може відбуватися 

відтік капіталів за межі країни. Така ситуація особливо характерна для країн, що 

розвиваються, в тому числі й для України. За таких умов, на наш погляд, необхідно 

розробляти спеціальні програми споживчого кредитування для придбання товарів 

вітчизняних товаровиробників. 

Не дивлячись на фінансові кризи останніх років, споживче кредитування, 

хоча і в менших обсягах, продовжує розвиватися. Позитивний прояв споживчого 

кредитування на економіку домашніх господарств і окремих громадян полягає у: 

• розширенні доступності товарів і послуг широкому колу споживачів 

незалежно від рівня поточного доходу та придбанні товарів у момент їх найвищої 

актуальності для покупців; 

• підвищенні рівня задоволення потреб у товарах і послугах та у підвищенні 

рівня життя населення в цілому; 

• стимулюванні активної зайнятості та підвищенні продуктивності праці; 

• відносному зменшенні витрат на купівлю товарів в умовах високої інфляції; 

• розширенні безготівкових розрахунків населення тощо. 

Разом з тим слід відмітити, що споживче кредитування може мати й 

негативні наслідки для окремих громадян, переважно психологічного характеру. 

Найістотнішим психологічним недоліком купівлі в кредит можна назвати 

закінчення періоду первісного задоволення від купівлі, в той час, як платежі за 
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кредитом необхідно сплачувати ще багато місяців. Негативний вплив споживчого 

кредиту на добробут населення спричиняє демонстраційний ефект, який викликає 

у населення прагнення до переходу на більш високий рівень споживання, 

стимулюючи попит в першу чергу на предмети тривалого користування, які 

асоціюються з підвищеною якістю життя. В більшості випадків споживачі, 

отримуючи такі кредити від банків, які не перевіряють належнім чином 

кредитоспроможність клієнта, невдовзі не можуть погасити їх через брак коштів, 

погіршуючи свій фінансовий стан. Серед реальних загроз можна виділити й те, що 

процент за кредитом збільшує вартість товару, а в окремих випадках банки можуть 

маскувати реальну процентну ставку за допомогою різноманітних комісій [188, 

с.148-150]. 

Виникнення і розвиток споживчого кредиту, форми його прояву, роль у 

формуванні добробуту домашніх господарств і роль в економіці в цілому 

обумовлюють залежність споживчого кредитування від низки чинників – як 

факторів, що виникають у результаті діяльності банку, так і макроекономічних та 

соціальних. На підставі теоретичного аналізу особливостей споживчого 

кредитування можна виділити певну сукупність факторів, що впливають на стан і 

розвиток споживчого кредиту на кожному етапі економічного розвитку. Ці 

фактори можна поділити на зовнішні, які не залежать від роботи банку, і 

внутрішні, що характеризують ефективність діяльності самого банку. Головна 

відмінність між цими факторами полягає в тому, що зовнішні фактори повинні 

об'єктивно враховуватися, а внутрішні підлягають оцінці та управлінню. Зазначені 

фактори можна поділити на кілька основних груп: 

1. Загальноекономічні умови: рівень цін і темпи інфляції; рівень життя 

населення; очікування споживачів; структура пропозиції споживчих товарів і 

послуг; конкурентоспроможність вітчизняних товарів; промисловий потенціал; 

притік (відтік) капіталу; структура експорту та імпорту. 

2. Стан грошово-кредитного ринку: характер грошово-кредитної політики 

центрального банку; вартість національних грошей (ресурсів); динаміка валютного 

курсу; маржа за кредитами. 
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3. Соціально-економічна та політична ситуація: характер економічної 

політики уряду; політична стабільність в країні; залежність від регіональних і 

республіканських умов; сприятливі (несприятливі) зовнішньоекономічні умови. 

4. Внутрішні чинники діяльності банку: політика банку; стратегічне 

планування; рівень управління; кадрова політика, стимулювання і кваліфікація 

кадрів; якість системи управління всіма етапами кредитування; забезпеченість 

власними коштами; система ефективного внутрішнього аудиту; обсяги створених 

резервів. 

Однією із основних причин популярності споживчого кредиту серед 

населення є необхідність задоволення споживчих потреб через нестачу власних 

вільних коштів. Разом з тим процес надання споживчого кредиту є достатньо 

складним, що вимагає від банків та інших фінансово-кредитних установ особливої 

уваги щодо управління ним і, зокрема, ризиками споживчого кредитування 

шляхом запровадження ефективної системи ризик-менеджменту. 

 

1.2. Система управління ризиком споживчого кредитування та її 

особливості 

 

Споживче кредитування є одним із найдохідніших видів банківської 

діяльності, однак разом з тим воно містить у собі низку ризиків, головними серед 

яких є кредитний та операційний. Тому важливого практичного значення набуває 

потреба в комплексному дослідженні сутності та форм прояву цих ризиків, а також 

у обґрунтуванні ефективної системи управління ризиком банківського споживчого 

кредитування на основі реалізації принципів ризик-менеджменту. 

Для дослідження ризиків, що виникають у процесі споживчого 

кредитування, першочерговим є розкриття поняття «ризик», а вже потім 

спроектувати дане поняття на економічну категорію кредиту. Варто зазначити, що 

попри всю важливість цього поняття, розуміння та визначення поняття ризику ще 

залишається дискусійним, що обумовлено його складністю, багатогранністю та 

постійною зміною сутності і форм прояву. 
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Етимологія цього слова також викликає дискусії. Існує версія, що слово 

походить від арабського risq – щось дане тобі [Аллахом], і з чого ти отримуєш 

прибуток [201, с. 28]. Це може пояснювати використання поняття «ризик» 

відносно долі та можливості. Інші дослідники прослідковують походження з 

латинської мови – від слова resecum, що означало «те, що може поранити» і потім 

змінило значення на «уступ» або «круту скелю» [223, с. 1]. 

Пітер Бернстайн дотримується погляду, що слово «ризик» походить від 

староіталійського risicare, що означає «наважуватися» та характеризує поняття 

вибору [15, с. 26]. В подальшому це слово видозмінилося до сучасного італійського 

rischiare. М. Фасмер дотримується думки, що слово risico бере походження від 

грецького ῥιζικόν, яке, в свою чергу, походить від ῥίζα, приписуючи цим словам 

значення, відповідно, «скеля» та «підніжжя гори» [160]. Однак реальними їх 

значеннями є: ῥίζα (ridsa) – корінь, ῥιζικόν (ridsikon) – корінний, радикальний, 

екстремальний. Причому, значення цих слів з часом не змінилось. 

Серед дослідників немає єдиного погляду на форму латинського слова, від 

якого походить ризик: risicum [201, c. 28], resecum [223], resicum, riscus [217]. За 

результатами проведеного дослідження вважаємо за неможливе точно встановити 

походження слова «ризик», а варіанти його походження пропонуємо вважати 

умовними, приблизними. 

На підставі аналізу досліджень науковців минулого та наших сучасників 

(Додаток Б) можна виділити такі підходи щодо розуміння поняття «ризик». 

1. Оціночні підходи до сприйняття та визначення ризику: 

1) песимістичний підхід визначає ризик як характеристику діяльності людини, 

яка приймає рішення в середовищі невизначеності з можливим несприятливим 

розвитком подій: шляхом втрати або шляхом негативного відхилення від 

запланованого результату; 

2) оптимістичний підхід, який вивчає ризик з точки зору можливого 

позитивного відхилення результату від запланованого; 
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3) підхід альтернатив, що розглядає ризик як ситуацію вибору з 

альтернативних варіантів дій, або ситуацію, результатами якої можуть бути три 

варіанти: негативний (програш), запланований та позитивний (виграш). 

2. Ризик ототожнюється з невизначеністю, яку можна виміряти. 

3. Ризиком є ймовірнісна оцінка ситуації, тобто існує можливість вирахувати 

ймовірність реалізації кожного із можливих сценаріїв. 

4. Ризик ототожнюється з небезпекою. Це підхід вивчає взаємозв’язок 

індивідуума з соціумом у процесі прийняття рішення, враховуючи формування 

ситуації невизначеності самим соціумом, і ґрунтується на теорії стратегічних ігор. 

З позиції економічної науки, на нашу думку, ризик слід розглядати як 

можливість отримання збитків або відхилення від запланованих показників у 

результаті здійснення суб’єктом економічних відносин діяльності в умовах 

невизначеності.  

У банківській справі під ризиком розуміють можливість отримання банком 

збитків або недоотримання запланованих доходів у результаті проведення певних 

фінансових операцій [184, с. 41]. Останнє може бути спричинено знеціненням 

кредитної заборгованості, що, в свою чергу, може відбуватися з двох причин: 1) 

виконання зобов’язань боржником раніше встановленого строку або 2) затримки у 

виконанні, частковому чи повному невиконанні боржником своїх зобов’язань 

перед кредитором. Це може бути обумовлено неспроможністю сплатити 

заборгованість, небажанням виконувати зобов'язання, недисциплінованістю 

позичальника або нездатністю провести оплату з інших причин, пов'язаних з 

внутрішніми процесами кредитної організації або зовнішніми подіями (що, в 

основному, відповідає реалізації операційного ризику) (рис. 1.1). 

Іншими словами, ризик виникає у процесі здійснення операцій зі 

споживчого кредитування. Споживче кредитування є багатогранним комплексним 

явищем, що призводить до виникнення низки ризиків, які перебувають у 

кореляційній залежності. Саме тому науковці виділяють комплексні [10, с. 209] 

ризики, управління якими не може відбуватися шляхом врахування основного з 
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них, потребуючи, натомість, комплексного підходу до управління всіма ризиками, 

що притаманні окремому виду діяльності. 

 
Рис. 1.1. Ризики банківського споживчого кредитування 
Джерело: розроблено автором 

 

Ризики, що виникають у процесі споживчого кредитування, не 

обмежуються лише кредитним та операційним, проте вплив інших ризиків на 

процес споживчого кредитування дозволяє віднести їх, скоріше, до факторів 

виникнення ризиків, означених вище. Так, ризики зовнішнього середовища 

(макроекономічний, політичний, фінансовий) є зовнішніми факторами 

виникнення індивідуального кредитного ризику, тобто за умови їх прояву 

підвищується ймовірність погіршення матеріального стану позичальника, і, як 

наслідок, – неспроможність виконати свої зобов’язання. У науковій літературі 

визначено, що головними об’єктами регулювання ризику споживчого 

кредитування є: комплексний ризик споживчого кредитування; види ризиків 

(кредитний та операційний), що формують комплексний ризик споживчого 

кредитування; ризик індивідуальних кредитів; ризик кредитного портфеля [10, 

с. 221]. 

Наступним кроком до розуміння ризику споживчого кредитування є 

визначення понять «кредитний ризик» і «операційний ризик». У сучасній 

економічній літературі переважають два підходи до визначення поняття 

«кредитний ризик» (Додаток В). Відповідно до першого підходу науковці 

розглядають кредитний ризик як ризик несплати у визначений строк основного 

боргу і процентів за позиками [8, с. 452-453]. На противагу йому, в межах другого 

Ризик споживчого 
кредитування 

Ризик недоотримання доходу в 
зв’язку з достроковим виконанням 

боржником своїх зобов’язань 

Ризик повного або часткового 
невиконання боржником своїх  

зобов’язань 

Кредитний ризик Операційний ризик Ризик дострокового погашення 
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підходу кредитний ризик розглядають як ризик зменшення вартості частини 

активів, представленої сумою виданих кредитів, або ймовірність зниження 

прибутковості від цієї частини активів значно нижче очікуваного рівня [82, с. 364]. 

Така розбіжність у визначеннях пояснюється структурою кредитного ризику: 

необхідним є врахування кредитного ризику як на рівні окремої позики, так і на 

рівні сукупності цих позик – кредитного портфеля. Одностороннє трактування 

кредитного ризику окремої операції може призвести до некоректної оцінки 

кредитного ризику банку: високий ризик однієї позики може нівелюватися за 

рахунок інших активів, що входять до кредитного портфеля. З огляду на це, 

вважаємо за доцільне розглядати кредитний ризик як ймовірність реалізації 

негативного сценарію розвитку кредитних відносин, що полягає у зменшенні 

вартості або прибутковості частини активів банку через неповне або несвоєчасне 

виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором. 

З метою ефективного регулювання кредитних ризиків у банках виникає 

об’єктивна необхідність у їх класифікації. Підходи до класифікації кредитного 

ризику досить різноманітні. Зміст кредитних ризиків та критерії їх класифікації 

залежать від того, в якому з аспектів їх розглядати. На основі узагальнення різних 

підходів до класифікації кредитного ризику банків, в роботі запропоновано 

авторську класифікацію, представлену в Додатку Д. 

Кредитний ризик тісно пов’язаний з економічними процесами, станом 

банківської системи та економіки в цілому, а тому доцільною є систематизація 

факторів, що впливають на кредитний ризик у процесі банківського споживчого 

кредитування за підвидами ризику. Для цього проведено класифікацію макро- та 

мікроекономічних ризик-факторів і визначено типові підходи до оцінки ризиків, 

зокрема, рейтингові (скорингові) моделі, множинний дискримінантний аналіз 

(МДА), класифікаційні та регресивні дерева (CART), моделі CAMPARY, PARTS, 

PARSER, застосування системних комплексів на основі VaR, а також основні 

показники оцінки ризику: ризик кредитного портфеля (IR); величина збитків 

кредитного портфеля ( pS ); частка прострочених кредитів ( прД ); прогнозована 

зміна частки простроченої заборгованості ( прД ); зміна якості обслуговування 
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боргу позичальниками  ( кодК ); середній рівень платоспроможності позичальників 

( сптК ) та інші (Додаток Е). 

Як зазначалося вище, упродовж усього процесу споживчого кредитування 

банк, крім кредитного, наражається також і на операційний ризик, що знаходить 

свій прояв у можливих помилках персоналу, збоях обладнання, а з розвитком 

платіжних систем і карткових технологій – у можливих шахрайських діях за 

допомогою кредитних карток. 

Тлумачення операційного ризику різними авторами неоднозначне. На 

відміну від кредитного, визначення операційного ризику залежить від специфіки 

профілю, ризиків і системи ризик-менеджменту конкретного банку. Спочатку до 

операційних ризиків відносили інші види фінансових ризиків, що відрізняються від 

ринкових і кредитних. На наш погляд, таке визначення є занадто широким і 

включає в себе дуже широкий спектр ризиків, що ускладнює класифікацію та 

оцінку операційного ризику, а також його розуміння. 

Другий підхід ґрунтується на розподілі ризиків на фінансові та нефінансові 

та ототожненні операційного ризику з нефінансовими ризиками. До фінансових 

належать ризики, що виникають під час здійснення банком функцій фінансового 

посередництва (ринковий, кредитний, валютний, процентний, страховий ризики, 

ризики ліквідності, трансакції [26, с. 156-158]. Нефінансові ризики притаманні 

фінансовим посередникам та іншим суб’єктам господарювання і поділяються на 

три категорії: ризики внутрішніх подій (шахрайство, відсутність належного 

внутрішнього контролю, збої інформаційних систем, правові помилки та 

порушення), ризики зовнішніх подій (політичні, воєнні події, стихійні лиха, 

терористичні акти) та бізнес-ризики (недосконалість стратегії розвитку, 

позиціонування на ринку, некомпетентність менеджменту, способи реалізації 

конкурентних переваг). Розгляд питань, пов’язаних з бізнес-ризиками, не входить 

до компетенції ризик-менеджера та не передбачає здійснення банком операцій, 

через які можливе виникнення операційного ризику, а тому вважаємо такий підхід 

недоречним. 
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Третій підхід відображено в самій назві ризику, яка вказує на виникнення 

операційного ризику в процесі здійснення банком фінансових операцій на будь-

якому з етапів. При реалізації цього підходу увага фокусується на процедурі 

виконання операції, проте не враховує ризики, пов'язані з шахрайством всередині 

організації, несанкціонованим здійсненням операцій, неправильним 

використанням моделей для оцінки фінансових інструментів тощо. 

Відповідно до четвертого підходу під операційними розуміють ризики, що 

виникають у результаті неефективності внутрішньої системи контролю в 

організації. Однак, сюди не відносять зовнішнє шахрайство, природні катастрофи 

тощо. 

П’ятий підхід враховує всі недоліки попередніх. Відповідно до нього 

операційний ризик визначають як ризик прямих або непрямих збитків у результаті 

невірної побудови бізнес-процесів, неефективності процедур внутрішнього 

контролю, технологічних збоїв, несанкціонованих дій чи зовнішнього впливу  

[193, с. 478-479; 212, с. 47-56]. 

Своє визначення операційного ризику пропонують Базельський комітет з 

питань банківського нагляду, центральні банки різних країн, вчені-економісти 

(Додаток Ж). Так, наприклад, відповідно до визначення Базельського комітету з 

питань банківського нагляду, операційний ризик – це ризик збитку в результаті 

неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників і систем або 

зовнішніх подій [196, с. 144]. Із такого визначення випливає, що виникнення 

операційного ризику може бути обумовлене низкою причин:  

• ризик персоналу банку – навмисні або ненавмисні дії персоналу, які можуть 

нанести збитки банку (несанкціоновані дії, шахрайство, зловживання, протиправні 

та помилкові дії, недостатня компетентність, залежність від окремих фахівців 

тощо); 

• інформаційно-технологічний ризик – порушення поточної діяльності банку, 

що обумовлено збоями, відмовами або зламом інформаційних систем, програм або 

баз даних, систем передачі інформації та іншого обладнання; 
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• ризик процесів – ризик втрат через помилки в процесі виконання, реєстрації 

угод та документообігу; неадекватне визначення зон відповідальності та обов'язків; 

нераціональний розподіл обов’язків; 

• зовнішній ризик – атаки або інші загрози, які виходять із зовнішнього 

середовища та не можуть управлятися компанією, оскільки це виходить за межі її 

безпосереднього контролю (злочинні дії сторонніх організацій, фізичних осіб, 

зміна вимог регулюючих органів); 

• ризик форс-мажорних обставин – можливість виникнення обставин 

непереборної сили, які не можуть бути ні попереджені, ні усунені заходами з боку 

банку (природні катастрофи, війни, революції, політичні події, які заважають банку 

здійснювати свою діяльність); 

• модельний ризик – використання некоректної/невідповідної математичної 

моделі для управління операційним ризиком [13, c. 42; 193, с. 478-479]. 

Відповідно до такої структури операційного ризику фактори, що впливають 

на його рівень у банку, також розподілено на шість груп (Додаток К). 

Ефективне управління комплексним ризиком споживчого кредитування 

вимагає побудови банком відповідної системи управління ризиками, під якою 

розуміють комплекс заходів, які спрямовані на попередження можливих ризиків, 

мінімізацію їх негативних наслідків і недопущення повторної реалізації. В рамка 

іншого підходу, під системою управління ризиками розуміють сукупність 

структурних елементів, що виконують функцію захисту підприємства від 

внутрішніх і зовнішніх ризиків. Існує також думка, що систему управління 

ризиками слід розглядати в прикладному аспекті – як програму управління 

ризиками [213]. 

На нашу думку, головними завданнями системи управління ризиками в 

банку повинні бути: 

• прогнозування настання ризикового випадку; 

• мінімізація негативних наслідків дії ризиків і недопущення їх повторної 

реалізації; 
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• забезпечення оптимального розподілу (за співвідношенням 

дохідність/ризиковість) ресурсів банку; 

• забезпечення стабільного розвитку банку шляхом розроблення відповідної 

стратегії та вибору адекватної бізнес-моделі; 

• збільшення вартості капіталу банку за прийнятного рівня ризику; 

• вирішення можливих конфліктів інтересів між підрозділами, що здатні 

викликати ризикову ситуацію. 

Проте, враховуючи особливості споживчого кредитування (велика кількість 

позичальників, незначні суми кредиту, однорідність кредитів), слід відмітити, що 

його супроводжує настільки значна кількість факторів, що прорахувати всі з метою 

мінімізації наслідків ймовірних ризиків практично неможливо. Тому, на наш 

погляд, дотримуючись думки Е.М. Морсмана, головною метою системи 

управління ризиками у процесі споживчого кредитування повинна бути не 

мінімізація збитків, а забезпечення їх прогнозованості [85, c. 46]. 

З огляду на це, систему управління ризиками в процесі споживчого 

кредитування слід розглядати як складний комплекс організаційних і 

методологічних прийомів, автоматизованих засобів, що використовуються в 

процесі ідентифікації, вимірювання, регулювання, контролю та моніторингу 

ризиків споживчого кредитування і спрямовані на забезпечення прогнозованості 

ризиків і розмірів збитків. 

Ефективність побудови та функціонування системи управління ризиками 

банку потребує дотримання низки принципів, зокрема: 

• безперервності, який передбачає, що управління ризиками має відбуватися 

безперервно; 

• структурованості, згідно з яким система управління ризиками повинна бути 

чітко структурована та мати свої підсистеми; 

• цілісності, відповідно до якого має бути забезпечена цілісність зв’язків між 

елементами системи управління ризиками; 

• взаємозв’язку, що передбачає таку взаємодію між елементами системи, за 

якою зміни в одному з них спричиняють зміни в іншому; 
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• необмеженості, згідно з яким кількість елементів системи може 

збільшуватися залежно від обставин; 

• стійкості, відповідно до якого система має ефективно функціонувати попри 

дію на неї внутрішніх і зовнішніх чинників; 

• зваженості, який означає, що діяльність банку повинна забезпечувати 

оптимальне співвідношення дохідності та ризиковості; 

• обачності, який передбачає, що оцінка ризиків повинна враховувати 

динамічність ринків і оцінку можливих змін анте фактум; 

• економічності, що передбачає отримання необхідних результатів за 

допустимих витрат. 

Структурно система управління ризиками складається з керуючої та керованої 

підсистем (межі між ними досить умовні), які в єдності утворюють суб'єкт 

управління, а також механізму їх взаємодії, що включає сукупність повноважень, 

принципів, методів, правил, норм, процедур, що регламентують порядок 

здійснення управлінських дій. 

Незалежно від розміру банку та його структури до суб’єктів управління 

ризиками в банку відносять: 

1) керуючу підсистему, до якої входять: 

• спостережна рада, що відповідає за стратегію і тактику управління ризиками 

банку, контролює діяльність правління та комітетів у сфері управління ризиками;  

• правління банку, яке відповідає за безпосередню організацію та реалізацію 

процесу управління ризиками в банку; 

• комітети, які приймають рішення про ступінь певних видів ризиків, які може 

прийняти на себе банк; 

2) керовану підсистему, яка включає: 

• підрозділи планування, що розробляють варіанти розвитку банку; 

• функціональні підрозділи, що відповідають за ризики певних напрямів 

бізнесу; 

• аналітичні підрозділи, що здійснюють аналіз отриманої інформації з метою 

прийняття рішень щодо банківських ризиків; 
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• служби внутрішнього аудиту та контролю, які сприяють мінімізації 

операційних ризиків і виявленню критичних показників, що сигналізують про 

можливість виникнення ризикової ситуації; 

• юридичний відділ, який контролює правові ризики [10, с. 21-22]. 

Об’єктом управління ризиками є комплекс ризиків, що виникають у процесі 

споживчого кредитування. У вузькому розуміння об’єктом є мінімізація збитків 

банку, а об’єктом – управління ризиками при споживчому кредитуванні – 

прогнозування збитків. Суб’єкт і об’єкт системи взаємодіють між собою в процесі 

управління ризиками. Цей процес є безперервним та складається з етапів, які по 

черзі змінюють один одного: ідентифікація; оцінка; регулювання; моніторинг; 

контроль. 

Система управління ризиками споживчого кредитування включає систему 

управління кредитним і операційним ризиками та являє собою частину системи 

управління ризиками банку. Необхідність розгляду управління кредитним і 

операційними ризиком у системі пояснюється причинно-наслідковим зв’язком між 

ними – залежністю рівня кредитного ризику від операційного (іншими словами, 

кумулятивного негативного ефекту), а отже, великою ймовірністю невиконання 

позичальником своїх зобов’язань і погіршення якості кредитного портфеля. Це 

може бути обумовлено низкою причин: неправильною побудовою процесу 

кредитування; некоректною оцінкою кредитоспроможності позичальника; 

навмисним завищенням кредитного рейтингу позичальника (шахрайські дії); 

неправильним введенням даних кредитного договору до автоматизованої системи 

банку; недостатнім контролем (або його відсутністю) за встановленими лімітами; 

відсутністю моніторингу виконання позичальником своїх зобов’язань тощо. 

Як зазначалося вище, на відміну від операційного, кредитний ризик вимагає 

його розгляду як на рівні окремої кредитної операції, так і на рівні всього 

кредитного портфеля. Прояв кредитного ризику на двох рівнях обумовлений тим, 

що індивідуальний кредитний ризик залежить від розміру кредиту та ймовірності 

настання збитків, а портфельний кредитний ризик залежить, крім величини 
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кредиту та ймовірності настання ризикової ситуації за окремим кредитом, ще й від 

залежності між рівнем ризику кредитів, що входять до його складу. 

Операційний ризик також має свої особливості: 

• операційний ризик є внутрішнім, що ускладнює можливість створення 

універсального переліку причин виникнення ризику, методів управління ним для 

конкретних ситуацій та ускладнює збір статистичної вибірки через малу частоту 

прояву значної частини видів операційного ризику; 

• прямо або опосередковано викликає несподівані ринкові, кредитні та 

операційні втрати [56, с. 40]; 

• операційний ризик, на відміну від кредитного, не залежить від таких же 

факторів на ринку, а утворюється усередині банку; 

• для банку існує найбільша ймовірність отримати незначні збитки при 

реалізації операційного ризику, але з незначною ймовірністю – отримати й значні 

збитки; 

• сценарій уникнення операційного ризику є неприйнятним; натомість 

необхідна його мінімізація; 

• відносно операційного ризику традиційне розуміння співвідношення «ризик-

дохідність» (зі збільшенням ризику дохідність збільшується) є оберненим, адже в 

ході реалізації цього ризику банк може отримувати лише збитки. 

Ідентифікація ризиків, що виникають у процесі споживчого кредитування, 

полягає у виявленні та описі елементів ризику та форм їх прояву, виявленні 

факторів, що впливають на ризик, визначенні специфіки ризику, в прогнозуванні 

особливостей його реалізації, зміні ризику в часі, ступеня взаємозв'язку з іншими 

ризиками [153]. Іншими словами, метою цього етапу є виявлення причин, що 

обумовлюють реалізацію ризику. 

Причинами реалізації кредитного ризику на рівні окремої позики є 

можливість невиконання позичальником своїх зобов’язань перед банком. 

Портфельний (сукупний) кредитний ризик виражається не в можливому 

невиконанні позичальником своїх зобов’язань, а в результаті їх невиконання. 
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Тому реалізація сукупного кредитного ризику знаходить свій прояв у погіршенні 

якості кредитного портфеля. 

Ідентифіковані операційні ризики необхідно вносити до відповідного 

Реєстру – внутрішньобанківського переліку видів операційних ризиків, властивих 

процесам конкретного банку. Завдяки вивченню службовцями банку Реєстру 

операційного ризику, вони мають можливість виявити та зареєструвати ризикову 

подію. Ідентифікація операційного ризику може здійснюватися за допомогою 

опитувальних методів (анкетування, інтерв’ю, аналіз факторів небезпеки), методів 

сценарного аналізу (сценарний аналіз, аналіз причинно-наслідкових зв’язків), 

функціонального аналізу (дослідження небезпеки і працездатності, аналіз видів 

наслідків і відмов) та інших (мозговий штурм, метод Делфі) [170, с.14-15]. 

Для вироблення рішень щодо вибору коректного методу управління ризиком 

в окремій ситуації недостатньо виявити причини та можливі особливості реалізації 

ризику, необхідна ще й кількісна оцінка ризику [153], під якою розуміють 

вимірювання його рівня, результатом чого стає характеристика масштабів впливу 

та ймовірності настання ризику. В основі такої оцінки лежить пошук залежності 

між розміром можливих втрат та ймовірністю їх настання окремо за кредитом, 

портфелем кредитів та в процесі операційної діяльності. Метою оцінки ризику є 

визначення його рівня, прийнятного для банку. Важливим завданням у процесі 

оцінки ризику також є порівняння його значення з допустимим рівнем. Оцінка 

ступеня ризику проводиться за допомогою двох основних методів: якісного та 

кількісного. 

Якісний аналіз ризику полягає в оцінці факторів, що впливають на його 

величину, за допомогою експертних оцінок. Точність подібних оцінок знижується 

через їх суб’єктивність. Підвищення достовірності отриманих результатів можливе 

шляхом застосування кількісних методів оцінки. Кількісний аналіз дозволяє 

формалізувати рівень ризику та виразити його в абсолютних і відносних 

показниках. 

Кредити, видані в рамках роздрібних програм кредитування, оцінюються 

переважно на портфельній основі, а не в розрізі окремо взятих позичальників. З 



41 

метою підвищення точності оцінки ризику кредитний портфель розподіляють на 

підпортфелі, в рамках яких кредитний ризик повинен бути однорідним [85, c. 46]. 

Виділення однорідних за величиною ризику підпортфелів усередині кожної 

програми кредитування може здійснюватися на основі різних підходів з 

використанням різних ознак. В якості критеріїв групування позичальників в окремі 

соціальні групи використовують такі: стать, вік клієнта, дані про склад 

домогосподарства, професія, кваліфікація та інші характеристики [48, с. 21]. 

При цьому слід відзначити, що точність підходів до оцінки операційних 

ризиків, зазвичай, менша, ніж до кредитних. Це пояснюється відносно недавнім 

підвищенням інтересу до управління операційними ризиками, та, як наслідок, – 

меншою розвиненістю методичного інструментарію оцінки. 

Кількісна оцінка операційного ризику має імовірнісний (прогнозний) 

характер, розрахунок ґрунтується на статистичних методах, які спираються на 

розміри операційних збитків банку в минулому, а величина залежить від рівня 

прийнятої довірчої ймовірності. Статистичні методи використовуються за значної 

ймовірності настання конкретного виду операційного ризику в банку, особливо, 

якщо на ринку ця тенденція масова. Для повноти оцінки операційного ризику 

часто використовують експертні опитування [40, с. 65]. Якісна оцінка 

операційного ризику застосовується для оцінки якісного рівня процедур і 

технологій здійснення окремих операцій та процесів, а також тих джерел і об'єктів 

операційного ризику, рівень яких не можна однозначно виразити через певне 

число, що характеризує можливий рівень втрат. Якісна оцінка проводиться 

експертно за 3-, 5-, 10-бальною шкалою, для чого розробляються спеціальні 

таблиці критеріїв і факторів ризику зі шкалами оцінок. 

За результатами проведення ідентифікації та оцінки ризику відбувається 

вибір найбільш прийнятного методу регулювання ризиків кредитної діяльності 

банку. Зокрема, виділяють такі методи: уникнення, прийняття, мінімізація ризику. 

Метод уникнення кредитного ризику застосовується у випадку великої 

ймовірності невиконання боржником своїх зобов’язань (наприклад, низька 

кредитоспроможність позичальника) шляхом відмови у видачі кредиту.  
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Метод прийняття застосовується в разі, якщо рівень кредитного ризику для 

банку є допустимим, і він приймає (допускає) можливість його прояву та надає 

кредит позичальнику. Якщо уникнути ризику не вдається і його рівень є вищим за 

допустимий, необхідно використовувати метод мінімізації ризику. 

Мінімізація ризиків може відбуватися шляхом зниження ймовірності 

реалізації ризику або забезпечення зниження масштабу втрат у разі реалізації 

ризику. До інструментів, що забезпечують зменшення ймовірності реалізації 

кредитного ризику відносять: організаційні, інформаційні інструменти, аналіз 

кредитоспроможності позичальника, гарантії та поручительства, лімітування, 

контроль, диверсифікацію і концентрацію. До способів, що забезпечують 

зниження розміру втрат у разі прояву кредитного ризику, належать: 

структурування, реструктуризація заборгованості, неустойка, страхування, 

стягнення заборгованості, резервування, контроль, ліквідація неякісних активів. 

Метод уникнення щодо операційного ризику застосовується вкрай рідко 

через те, що вимагає повної відмови від проведення фінансових операцій, 

зважаючи на високий відсоток помилок за ними, і, як наслідок, фінансові збитки. 

Метод прийняття рівня операційного ризику окремої операції або процесу може 

бути використаний у разі, якщо вартість коригуючих заходів перевищує вигоди від 

зниження рівня ризику. Метод мінімізації операційного ризику може бути 

реалізований шляхом зменшення ймовірності його настання (контролю за 

встановленими банком індикаторами) та мінімізації негативних наслідків 

(резервування, страхування). Інструменти, що використовуються для забезпечення 

мінімізації кредитного та операційного ризиків, буде більш детально розглянуто у 

підрозділі 1.3. 

Однак, навіть вибір і використання коректного методу управління ризиками 

в процесі здійснення банком кредитної діяльності не є гарантією відсутності 

ризику в подальшому, оскільки рівень ризику схильний до часових змін. Це 

викликає необхідність у проведенні постійного моніторингу та контролю 

управління ризиком, завданнями яких є відстеження виконання нормативів 

обмеження ризику особами, відповідальними за прийняття ризикових рішень, а 
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також аналіз поточних значень ризиків на предмет їх небезпечного наближення до 

критичних показників [57, с.16; 153]. 

Розглянутий підхід до організації управління ризиком банківського 

споживчого кредитування має назву процесного, оскільки побудований на 

управлінні процесами. Крім процесного, одним із найбільш відомих є системний 

підхід, що ґрунтується на управлінні функціями організації. 

При цьому слід мати на увазі, що управління ризиками одночасно є не лише 

процесом, але й системою з певним набором елементів. Система управління 

ризиками банку, в тому числі й ризиком банківського споживчого кредитування, 

складається із сукупності певних підсистем: організаційно-управлінської 

(інституційної), функціональної та інфраструктурної (підсистеми забезпечення). 

Управління ризиками споживчого кредитування традиційно розглядають як 

управління кредитним і операційним ризиками або, в більшості випадків, лише 

кредитним. Ефективне управління комплексним ризиком потребує його розгляду 

не за окремими складовими, а в сукупності. Іншими словами, в системі управління 

ризиками необхідним є виділення не окремих видів ризику та управління ними, а їх 

розподіл за видами діяльності банку. Управління операційним ризиком 

здійснювалося задовго до його офіційного визнання та усвідомлення, проте воно 

було фрагментарним. На нашу думку, в нинішніх умовах управління операційним 

ризиком повинно бути органічно інтегроване у процес управління ризиком 

споживчого кредитування, а тому в подальшому розгляд аспектів управління цим 

комплексним видом ризику буде розглянуто на двох взаємопов’язаних рівнях: 

управління кредитним ризиком та управління операційним ризиком. 

На наш погляд, організаційна структура управління ризиками споживчого 

кредитування повинна представляти собою ієрархічну систему, що складається із 

трьох рівнів. На І рівні, який охоплює стратегічне управління ризиками в банку, 

повинні бути створені наступні колегіальні органи: спостережна рада, правління та 

відповідні комітети. При цьому в процесі формування системи управління 

ризиками у вітчизняних банках доцільним може бути використання кращої 

зарубіжної практики, яка полягає в тому, що перший заступник Голови правління 



44 

банку не має бути куратором бізнес-підрозділів. Натомість, залежно від структури 

банку, йому має підпорядковуватись департамент (або управління) ризик-

менеджменту. Це дозволить реалізувати комплексний підхід до управління 

ризиками, уникнути конфлікту інтересів і забезпечити формування об’єктивної 

звітності. 

Управління кредитним ризиком є прерогативою кредитного комітету, а 

операційним ризиком – комітету з управління операційним ризиком. Проте, 

необхідно зазначити, що назви та повноваження комітетів у різних банках можуть 

бути різними. Крім кредитного, в банку може існувати кредитно-інвестиційний 

комітет, повноваження якого є ширшими. Кредитний комітет також може бути 

представлений у вигляді Малого та Головного кредитних комітетів або кредитного 

комітету корпоративного бізнесу та кредитного комітету роздрібного бізнесу. Такі 

розбіжності пов’язані з особливостями бізнес-моделі банку, обсягами 

кредитування, типами клієнтів, розвиненістю філійної мережі та іншими 

чинниками. Залежно від рівня проблемної заборгованості функції кредитного 

комітету з управління проблемною заборгованістю можуть бути передані 

окремому комітету – комітету з управління проблемною заборгованістю. В рамках 

даного дослідження вважаємо за доцільне розгляд функцій саме кредитного 

комітету, що є характерним для більшості банків України. 

Формування комітету з управління операційними ризиками характерно для 

небагатьох вітчизняних банків, що, ймовірно, пояснюється недооцінкою 

керівництвом потенційних фінансових втрат, які може понести банк в результаті 

реалізації операційного ризику. 

ІІ рівень, який характеризується реалізацією тактичного управління, 

представлений департаментом (або управлінням) ризик-менеджменту – 

самостійним підрозділом, який має бути незалежним від інших підрозділів і не 

повинен суміщати функції управління ризиками з іншими функціями, оскільки це 

може зашкодити формуванню об’єктивної оцінки та контролю ризиків банку. 

Оперативне управління в банку здійснюють структурні підрозділи, які 

активно співпрацюють з департаментом (управлінням) ризик-менеджменту, 
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надаючи йому необхідну інформацію щодо операцій, які здійснюють ці підрозділи, 

та шляхом формування звітів з питань управління ризиками. Розгорнута схема 

функцій підрозділів банку з управління ризиком банківського споживчого 

кредитування наведена у Додатку Л. 

У процесі побудови організаційної структури банку виділяють кілька 

підходів, проте ефективність і доцільність їх використання залежить від 

особливостей банку, а тому потребує окремого дослідження. Зважаючи на 

особливості споживчого кредиту, організаційна структура банку, що працює на 

ринку споживчого кредитування, обумовлюється особливостями цього продукту. 

1. Споживчий кредит передбачає наявність точок обслуговування банку, які 

максимально наближені до споживачів і пунктів продажу товарів, що потребує 

розгалуженої мережі відділень та відповідного штату співробітників. 

2. Однотипність операцій не потребує висококваліфікованих операторів, що 

обумовлює низьку заробітну плату та плинність кадрів. Це, в свою чергу, збільшує 

можливість виникнення операційного ризику та недобросовісність оцінки 

кредитоспроможності позичальників. 

3. Через високий рівень ризику операцій споживчого кредитування 

встановлюються високі вимоги до кваліфікації топ-менеджерів і менеджерів, 

відповідальних за процес кредитування та управління ризиками. 

4. Топ-менеджери не приймають рішення за кожною угодою (на відміну від 

корпоративного кредитування, де суми кредитів значно більші), а контролюють 

рівень ризику підпортфеля споживчих кредитів. Відповідальність за прийняття 

рішення надання/ненадання споживчого кредиту лягає на виконавців. 

Планування в системі управління ризиками слід розглядати як процес, що 

визначає перспективу та майбутній стан управління ризиками в банку, шляхи та 

способи його досягнення. Основними пунктами, які доцільно включити в план з 

управління ризиками, на наш погляд, повинні бути такі. 

1. Методологічна база, наявність якої дозволяє використовувати сукупність 

підходів, методів і процедур з управління ризиками, джерел даних, які 
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використовуються в цьому процесі, а також обґрунтування доцільності 

використання відповідних методів управління ризиками. 

2. Координація, відповідальність і контроль осіб, які здійснюють управління 

ризиками. 

3. Уточнення процедур, що входять до моніторингу ризиків, та періодичності 

їх проведення. 

4. Визначення сукупного ризику, який може прийняти на себе банк. 

5. Належна звітність підрозділу, відповідального за оцінку ризиків і 

уніфікація документообігу між підрозділами та доведення інформації до 

керівництва банку. 

Крім планування, функціональна підсистема повинна включати фінансовий 

аналіз результатів виконання плану – систему дій, спрямованих на визначення 

ефективності діяльності служби ризик-менеджменту. 

Фінансовий аналіз процесу кредитування дозволяє оцінити: 

• дотримання банком встановленого рівня кредитного та операційного 

ризиків; 

• рівень і якість організації системи управління кредитним і операційним 

ризиком банку; 

• дохідність операцій кредитування; 

• повноту та своєчасність надання фінансової та управлінської інформації; 

• відповідність діяльності підрозділу кредитування законодавству та 

внутрішнім нормативним документам банку. 

Контроль управління ризиком банківського споживчого кредитування також 

повинен полягати у забезпеченні відповідності поточної діяльності структурних 

підрозділів встановленим плановим показникам. 

З метою забезпечення можливості роботи функціональної підсистеми 

необхідною умовою є існування ефективної підсистеми забезпечення, до якої 

належить інформаційне, кадрове, технологічне та нормативно-методичне 

забезпечення. 
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Інформаційне забезпечення полягає в тому, що інформація, отримана за 

видами діяльності, повинна вивчатися та оброблятися з метою аналізу, контролю 

та виявлення ризиків на ранніх етапах. Ця інформація подається на розгляд 

правлінню, кредитному комітету, комітету з управління операційним ризиком і 

керівнику кожного підрозділу, що бере участь в управлінні відповідними 

ризиками. Такий звіт за кредитним та операційним ризиком має включати 

інформацію про: сукупний кредитний ризик; прогнози кредитного ризику; винятки 

щодо лімітів ризику; понесені банком збитки; рівень кредитного та операційного 

ризику банку, а також їх моніторинг (Додаток М). 

З метою підвищення якості управління ризиками споживчого кредитування 

керівництво банку повинно створити відповідні технологічні умови, а саме – 

забезпечити кожного службовця автоматизованим робочим місцем (АРМ), яке 

являє собою стаціонарний комп'ютер зі встановленим на ньому спеціалізованим 

програмним забезпеченням для доступу до інформаційно-процесингових ресурсів 

кредитної організації, службових баз даних і внутрішніх нормативних актів 

засобами криптозахисту трафіку, обмеженням фізичного та логічного доступу і 

дозволяє виконувати завдання, що мають ітеративний, регулярний характер, а саме 

– формувати звіти та зручно і швидко вносити їх до бази даних на сервері. 

Підсистема нормативних документів і методичних матеріалів з управління 

ризиками в банку повинна включати такі основні рівні: 

1) базові документи (статут банку, стратегія управління ризиками); 

2) політики управління ризиками, положення про органи управління, 

комітети, структурні підрозділи з управління ризиками, інші структурні підрозділи 

банку; 

3) операційні інструкції, методики та регламенти з конкретних питань 

управління ризиками; 

4) документи (рішення), прийняті в рамках функціонування системи 

управління ризиками. 

Однак, якщо банк входить до банківської групи, підсистема нормативного 

забезпечення повинна включаючи загальногрупові документи, серед яких можуть 
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бути Правила групи з управління ризиками (в тому числі управління кредитним і 

операційним ризиками), Керівництво з управління кредитним ризиком групи, 

Керівництво з управління операційним ризиком групи, Загальна кредитна 

політика. 

Таким чином, як свідчать результати проведеного дослідження, формування 

системи управління ризиком споживчого кредитування – складний процес, який 

вимагає врахування всіх особливостей цього виду кредитування та обґрунтування 

механізмів управління ризиками на основі запровадження ефективної системи 

ризик-менеджменту в банку із застосуванням процесного або системного підходів. 

 
1.3. Методи та інструменти мінімізації ризику споживчого кредитування 

 
У процесі споживчого кредитування банк повинен визначити один із 

можливих варіантів поточного регулювання ризику споживчого кредитування: 
уникнення, прийняття або використання інструментів зниження його рівня. Крім 
того, обрана стратегія регулювання ризику позичальника повинна бути узгоджена 
зі стратегічною метою функціонування банку та цілями його кредитної діяльності. 
Оскільки споживче кредитування має свою специфіку, необхідно більш детально 
розглянути метод зниження рівня ризику стосовно даного виду діяльності. Розгляд 
саме цього методу є необхідним, враховуючи те, що інші два методи є доволі 
простими і полягають у прийнятті ризику або відмови від нього. Інструменти, що 
використовуються для мінімізації ризику, доцільно розглядати у розрізі кредитного 
та операційного ризиків. При цьому слід мати на увазі, що якщо кредитний ризик 
розглядається на рівні окремої позики та пулу таких позик, то операційний ризик – 
на рівні джерел його виникнення. 

Проведене дослідження дозволило визначити, що сьогодні єдиний підхід до 
класифікації інструментів мінімізації кредитного ризику відсутній. У працях 
Л.О. Примостки [118], А.В. Хмеленко та В.Я. Вовк [26] методи управління 
кредитним ризиком розподілено на методи управління на рівні окремої позики 
(аналіз кредитоспроможності та аналіз кредиту, структурування кредиту, 
документування кредитних операцій, контроль) та на рівні кредитного портфеля 
(диверсифікація, лімітування, створення резервів). 



49 

В.В. Вітлінський поділяє методи, які необхідно застосовувати з метою 

зниження ступеня кредитного ризику, на зовнішні та внутрішні. Зовнішні способи 

зниження ступеня ризику можуть бути реалізовані двома шляхами: 

1) адміністративним і економічним регулюванням банківських ризиків з боку 

держави, та 2) шляхом повної або часткової передачі ризику другій стороні, 

наприклад, страховій компанії. До цієї групи способів належать лімітування та 

резервування згідно з нормативними актами, гарантія, порука, застава, 

страхування, розподіл ризиків. Однак, при споживчому кредитуванні застава не 

може бути способом зниження кредитного ризику, оскільки суперечить природі 

споживчого кредиту (як правило, споживчий кредит є бланковим). 

Внутрішні способи зниження ступеня ризику, на думку В.В. Вітлінського, 

реалізуються адекватними внутрішньобанківськими засобами менеджменту та 

маркетингу. До внутрішніх способів належать: вибір видів і режимів здійснення 

кредитних операцій, лімітування, диверсифікація кредитного портфеля, створення 

резервів, здобуття додаткової інформації, моніторинг та контроль ризику [24, 

с. 121-124]. 

На нашу думку, подібні класифікації містять ряд неточностей, що 
проявляються в першому випадку у відсутності чіткого розмежування 
інструментів за суб’єктами управління та за черговістю виконання, а у другому, 
крім черговості, не вказується, до якого виду кредитного ризику (індивідуального 
чи портфельного) можна застосувати ці інструменти. 

У науковій літературі зазначається, що об’єктами регулювання ризику 
споживчого кредитування є: комплексний ризик споживчого кредитування; види 
ризиків (кредитний та операційний), що формують комплексний ризик 
споживчого кредитування; ризик індивідуальних кредитів; ризик кредитного 
портфеля [10, с. 221]. 

З метою систематизації методів та інструментів мінімізації кредитного 
ризику в роботі розроблено авторську класифікацію, яка ґрунтується на їх 
розподілі за суб’єктами управління та характером охоплення (рис. 1.2). Згідно з 
наведеною класифікацією методи та інструменти мінімізації кредитного ризику 
розподілено на три групи: 
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• внутрішньобанківські – інструменти, що розробляються та 

використовуються банківською установою; 

• міжбанківські – інструменти, що розробляються групою банків для того, щоб 
спільними зусиллями зменшити ризик; 

• державні – інструменти управління кредитним ризиком, які розробляють 
державні органи (регулятори) шляхом встановлення нормативних значень певних 
показників. 

У свою чергу, внутрішньобанківські інструменти мінімізації кредитного 
ризику розподілено на дві групи: превентивні та компенсаційні. До інструментів 
превентивної дії віднесено такі, що дозволяють знизити ймовірність реалізації 
кредитного ризику, а компенсаційні інструменти дозволяють банку зменшити 
масштаб втрат у разі реалізації кредитного ризику. 

Використання організаційних інструментів управління кредитним ризиком 
банку можна охарактеризувати як процес формування ефективної організаційно-
управлінської структури, що ґрунтується на ретельному доборі персоналу з метою 
забезпечення чіткого кредитного процесу з дотриманням всіх внутрішніх 
нормативних актів, що регулюють відносини позичальника та кредитора. 

До інформаційних інструментів належить надання споживачам всієї 
необхідної інформації про умови кредиту (суму, строк, тип і розмір процентної 
ставки) та його сукупну вартість, а також консультації щодо переваг і недоліків 
обраної схеми кредитування. Використання цього інструмента сприяє адекватній 
оцінці позичальником своїх фінансових можливостей для повернення кредиту, а 
отже, «страхує» банк від видачі проблемного кредиту. 

За визнанням більшості науковців, аналіз кредитоспроможності 
позичальника є одним із найбільш ефективних інструментів протидії виникненню 
кредитного ризику [50; 30]. Кредитоспроможність позичальника – це його 
здатність розраховуватись за своїми борговими зобов’язаннями перед кредитором 
у встановлений термін та у повному обсязі. Методологія оцінки 
кредитоспроможності ґрунтується як на визначенні фінансових (кількісних), так і 
нефінансових (якісних) критеріїв, що можуть тією чи іншою мірою вплинути на 
виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитом. Відповідними 
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працівниками банку визначається ймовірність впливу значень цих показників на 
дотримання умов кредитного договору боржником. 

До фінансових показників кредитоспроможності позичальника зазвичай 
відносять його місячний сукупний чистий дохід із прогнозованим доходом 
наступних місяців, стан (у разі наявності) поточного/депозитного рахунку, 
коефіцієнти поточної платоспроможності позичальника. 

До якісних характеристик належать: вік, соціальна стабільність клієнта 
(ділова репутація, наявність постійної роботи, сімейний стан тощо), загальний 
матеріальний стан (наявність нерухомого майна тощо), кредитна історія (частота 
отримання кредитів, суми раніше одержаних кредитів і своєчасність їх погашення). 

Методами забезпечення повернення кредитів також можуть бути гарантія та 
поручительство. Згідно ст. 560 Цивільного кодексу України гарантією є 
зобов’язання банку, юридичної особи або страхової організації виконання 
боржником свого обов'язку перед кредитором, що оформлюється гарантійним 
листом. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання 
боржником шляхом сплати кредитору грошової суми відповідно до умов гарантії 
[169]. На відміну від гарантії, поручительство оформлюється договором поруки та 
може надаватися й фізичними особами. Головною відмінністю є те, що боржник і 
поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, тобто 
поручитель виконує своє зобов'язання за договором поруки, а не зобов'язання 
боржника за основним договором.  

Кредитний ліміт на одного позичальника (ліміт індивідуального кредитного 
ризику) – максимально допустима величина кредитного ризику, яку готовий 
прийняти банк при кредитуванні позичальника, за виданими кредитами на певний 
термін. Цей ліміт встановлюється на основі аналізу фінансового стану 
позичальника, структури угоди, репутації позичальника та юридичної експертизи 
наданих документів. Лімітування одного позичальника дозволяє планомірно 
регулювати і відслідковувати якість кредитного портфеля банку, його динаміку і 
структуру, обмежувати обсяг операцій з одним позичальником. У результаті цього 
реалізація будь-якої одиничної кредитної угоди підпорядковується загальним 
правилам і вимогам, продиктованим лімітуванням ризикових позицій. 
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Слід зазначити, що в процесі виконання кредитної угоди контроль 
індивідуального кредитного ризику має проводитись обов’язково упродовж всього 
періоду дії кредитного договору та на регулярній основі зі встановленою 
періодичністю у зв’язку з постійною зміною фінансового стану позичальника, а, 
отже, його спроможністю повернути кредит. Ризик-менеджер має регулярно 
проводити моніторинг фінансового стану і діяльності позичальника, реального 
графіка платежів позичальника на предмет відповідності плановому графіку, 
прогнозувати зміни фінансового стану позичальника з метою своєчасного 
виявлення проблемних активів (у разі дії негативних факторів ризику), постійно 
контролювати дотримання позичальником умов кредитного договору [62, c.78]. 

Під структуруванням кредиту, що входить до компенсаційних інструментів 
мінімізації кредитного ризику, розуміють розробку умов кредитного договору за 
типовими або індивідуальними умовами з метою отримання банком прибутку при 
одночасній мінімізації кредитного ризику. При підготовці договору споживчого 
кредитування особливу увагу звертають на такі його параметри як термін 
користування кредитом, процентна ставка, цільове призначення кредиту тощо. 

У разі виявлення уповноваженими особами банку кредитів, які за певними 
ознаками можуть стати проблемними, найбільш дієвим інструментом є 
реструктуризація заборгованості, яка полягає у перегляді кредитного договору з 
метою встановлення більш сприятливих умов для виконання позичальником своїх 
зобов’язань. Найпоширенішими заходами реструктуризації заборгованості 
боржника є: пролонгація кредиту; надання відстрочки; списання суми штрафів та 
неустойки; перекредитування, тобто погашення проблемного кредиту за рахунок 
нового кредиту, виданого на пільгових умовах; зміна схеми кредитування (з 
аннуїтетної на класичну); зниження процентної ставки. При цьому слід мати на 
увазі, що такі інструменти банки використовують не часто, адже у такий спосіб 
вони визнають неефективність своєї кредитної політики. 

У разі, якщо позичальник не виконує свої зобов’язання, банк може 
використати такий інструмент компенсації збитків як неустойка, що є для 
позичальника одночасно і стимулом не ухилятися від виконання своїх 
зобов’язань, і не збільшувати свій борг. Неустойка – це певна грошова сума або 
інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення своїх 



54 

зобов'язань. Існує два види неустойки – штраф і пеня. Штраф обчислюється у 
відсотках від суми невиконаного (або неналежно виконаного) зобов'язання, а пеня 
розраховується у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового 
зобов'язання за кожен день прострочення виконання [169]. 

Страхування індивідуального кредитного ризику споживчого кредитування 
здійснюється страховою компанією та спрямоване на мінімізацію ризику настання 
неплатоспроможності позичальника за програмою споживчого кредитування.  

Основними причинами виникнення неплатоспроможності позичальника – 
фізичної особи, що отримала кредит на споживчі цілі, може бути: смерть з будь-
якої причини (у тому числі в результаті нещасного випадку); постійна втрата 
загальної працездатності (інвалідність І та ІІ групи), тобто неможливість 
отримувати повноцінний регулярний дохід, і втрата джерела постійного заробітку 
[143, с.293-294]. Суть страхування кредитних ризиків полягає в тому, що в разі 
неповернення кредиту несумлінним позичальником і неможливості стягнути з 
нього кошти, страхова компанія компенсує банку збитки відповідно до укладеного 
договору страхування кредитних ризиків. 

У науковій літературі виокремлюють два основні види страхування 
індивідуального кредитного ризику споживчого кредитування. 

1. Страхування відповідальності позичальника. У цьому випадку сторонами 
страхових відносин є позичальник (страхувальник), банк-кредитор 
(застрахований), на користь якого страхується кредит, та страховик. За цією 
схемою позичальник безпосередньо вступає у відносини зі страховиком і в разі 
настання страхового випадку обов'язок повернення кредиту лягає на страховика.  

2. Страхування ризику непогашення кредиту кредитором. Таке страхування 
отримало назву делькредерного. За цим видом страхування банк перекладає ризик 
неповернення кредиту на страховика, виступаючи одночасно страхувальником і 
застрахованим. 

Хоча за обома видами страхування індивідуального кредитного ризику 
споживчого кредитування банк страхує себе від кредитного ризику, частіше за все 
використовується перший вид страхування, оскільки його використання не 
потребує від банку додаткових витрат – позичальник страхує себе за власний 
рахунок. Делькредерне страхування у більшості випадків є невигідним не лише 
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для банків, а й для страхових компаній, у зв’язку з тим, що банки страхують за 
власний рахунок лише кредити, які, на їхню думку, можуть стати проблемними. 

У випадку, коли позичальник систематично не виконує свої зобов’язання, а 
кредит не був застрахованим, банк з метою захисту своїх інтересів може вдатись до 
процедури стягнення заборгованості шляхом судового та виконавчого 
провадження. Однак такий сценарій є невигідним як для банку, так і для 
позичальника з точку зору часових, фінансових та трудових витрат. Найпростішим 
і найменш витратним для боржника методом стягнення кредитної заборгованості є 
досудові переговори, під час яких відбувається врегулювання спірних питань і 
закріплення порядку та термінів повернення боргів і виплат компенсацій з 
мінімальними фінансовими втратами, як для боржника, так і для банку. Якщо 
переговори та інші досудові процедури не мали впливу на боржника, банк 
переходить до примусового стягнення заборгованості. Це призведе до збільшення 
часових рамок врегулювання заборгованості та збільшення матеріальних витрат 
для боржника. Процедура стягнення заборгованості залежить від юридичних норм 
країни, а тому не може бути описана універсально.  

Повернення боргу за споживчим кредитом у судовому порядку, в разі 
винесення рішення судом на користь банку, дозволяє стягнути з божника суму 
заборгованість (з урахуванням пені, штрафних санкцій, витрат на судові 
процедури) з його рахунків, а за відсутності (або нестачі) коштів здійснити 
звернення на стягнення майна боржника. Примусове виконання судових рішень зі 
стягнення боргу в Україні покладається на Державну виконавчу службу [121]. 
Однак такий метод хоча й використовується для компенсації втрат банку за 
проблемними споживчими кредитами, не є ефективним, адже для компенсації 
незначної суми виданого позичальнику кредиту банк може отримати лише 
еквівалентне за вартістю майно, яке може виявитися низьколіквідним. 

Управління портфельним кредитним ризиком при споживчому кредитуванні 
потребує від банку використання інших інструментів, які дозволяють управляти не 
кожним окремим кредитом, а портфелем таких кредитів. 

Диверсифікація кредитного підпортфеля споживчих кредитів полягає у 
розміщенні кредитних ресурсів за кількома напрямами серед широкого кола 
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позичальників, що відрізняються між собою родом діяльності, віком, географічним 
регіоном проживання тощо. 

У науковій літературі виокремлюють три основні види такої диверсифікації: 
галузеву, географічну та портфельну [118, с. 88]. Галузева диверсифікація 
передбачає розподіл кредитів між клієнтами банку, що працюють у різних галузях 
економіки, з метою зменшення кредитного ризику шляхом урівноваження 
кількості позичальників, що працюють у галузях із протилежними фазами 
коливання ділового циклу. Це досягається проведенням кореляційного аналізу та 
виявленням галузей економіки, результати діяльності яких меншою мірою 
залежать від результатів роботи інших галузей та від загального стану економіки. 
Під час сповільнення економічних циклів в одних галузях економіки в інших буде 
спостерігатися зворотній ефект, а отже зменшення доходів однієї групи клієнтів 
буде компенсуватися їх збільшенням у іншої групи. 

Географічна диверсифікація полягає у розподілі кредитів між клієнтами 
банку, які працюють у різних регіонах. Можливість використання такого виду 
диверсифікації обумовлена різним рівнем доходів громадян в окремих регіонах, а 
також можливістю нівелювати політичні, економічні та інші види потрясінь, що 
можуть вплинути на кредитоспроможність позичальника. Недоліком такої 
диверсифікації є те, що вона доступна лише великим банкам із розгалуженою 
мережею філій та відділень. 

Портфельна диверсифікація полягає у формуванні банком різних 
підпортфелів за різними видами кредитів: споживчих, іпотечних, на купівлю 
автомобіля, малому бізнесу, корпоративним клієнтам, уряду тощо. Зазвичай, 
споживчі кредити є значно ризиковішими, але й більш дохідними. Портфельна 
диверсифікація допомагає збалансувати рівень ризику і дохідності кредитного 
портфеля банку і таким чином нівелювати циклічні зміни прибутковості діяльності 
банку [82, с. 373-374]. 

Концентрація є інструментом, який за своїм економічним змістом 
протилежний диверсифікації і полягає у зосередженні діяльності банку в певних 
галузях, регіонах, а також у наданні певних видів кредитів. Слід зауважити, що 
галузі та регіони, у яких працюють позичальники та в яких зосереджена діяльність 
банку, можна розподілити за такими групами: цільові, часткові, заборонені. До 
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цільових відносять галузі та регіони, які є пріоритетними для розвитку бізнесу та 
характеризуються прийнятним рівнем ризику; частковими – такі, що мають 
високий рівень ризику та перебувають у занепаді; забороненими – такі, що не 
відповідають стратегії банку, не приносять доходу і є надто ризиковими [31, с. 86]. 

Зазвичай, банки кредитують найрозвиненіші галузі, зосереджують свою 

діяльність на найдохідніших видах кредитів, тобто концентрують свої портфелі, і 

таким чином наражаються на кредитний ризик, що може перерости в ризик 

банкрутства. Тому менеджери банку повинні чітко визначити співвідношення 

диверсифікації та концентрації кредитного портфеля. 

Лімітування є інструментом, що не допускає надмірної концентрації або 

диверсифікації кредитного портфеля. Ліміт визначають як встановлену в 

абсолютних граничних величинах (сума кредиту) або у відносних показниках 

(коефіцієнти, індекси) максимально допустиму суму наданих кредитів. Кожному 

підпортфелю, що виокремлений із кредитного портфеля за тією чи іншою 

ознакою, притаманний певний рівень кредитного ризику, тому для банку важливо 

встановити частку, яку цей підпортфель має складати у сукупному портфелі. 

Встановлення лімітів кредитування забезпечує контрольоване формування 

кредитного портфеля із заданими параметрами ризику, дохідності та ліквідності.  

Ліміти можна розподілити на ліміти, що обмежують обсяг операцій 
(максимальний або мінімальний) і ліміти концентрації, та об'єднати їх у таку 
систему: 

• ліміти на якість кредитного портфеля (структура кредитного портфеля за 
рівнем ризику зобов'язань, за наявністю та формами забезпечення, за об’ємами 
простроченої заборгованості); 

• ліміти на структуру кредитного портфеля (географічну, галузеву, 
продуктову, за групами терміновості); 

• ліміт на одну операцію або ліміти концентрації. 
Резервування – інструмент, що використовується банками для компенсації 

втрат, які виникають унаслідок неповернення позичальником кредитів шляхом 
попередньої акумуляції частини коштів із кожного виданого кредиту. Норма 
відрахування з кожного кредиту до резерву встановлюється після оцінки банком 
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ризику невиконання позичальником своїх зобов’язань [115]. Крім того, банки 
зобов’язані формувати резервні фонди на покриття непередбачених збитків. 
Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку 
банку до досягнення ними 25% розміру регулятивного капіталу банку [120]. 

Страхування кредитного ризику портфеля споживчих кредитів, на відміну 
від страхування індивідуального кредитного ризику, може проводитись лише у 
формі делькредерного страхування. У такому випадку банк страхує 
відповідальність всіх позичальників або певної групи позичальників. 

Контроль за кредитним ризиком на рівні підпортфеля споживчих кредитів 
здійснюється шляхом контролю за якістю підпортфеля споживчих кредитів за 
такими напрямами: 

• контроль динаміки обсягу підпортфеля споживчих кредитів, зваженого за 
рівнем ризику;  

• контроль динаміки обсягу виданих споживчих кредитів, які банк відносить 
до операцій з підвищеним кредитним ризиком;  

• контроль за питомою вагою кредитів із підвищеним рівнем кредитного 
ризику у підпортфелі споживчих кредитів та за її динамікою у загальному обсязі 
кредитного портфеля;  

• контроль обсягу та динаміки сформованих резервів за споживчими 
кредитами. 

Лімітування та резервування належать до тих інструментів, які 
застосовуються як на рівні банку, так і на рівні банківської системи. Ліміти та 
норми резервування встановлюються центральними банками (у окремих 
випадках – міністерством фінансів або незалежним агентством) переважно з 
урахуванням вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду. 
Головною метою регулювання банківської сфери з боку держави є підвищення 
рівня надійності та стабільності банківської системи, а також захист інтересів 
кредиторів і вкладників. 

В Україні норми лімітування кредитних операцій встановлені Національним 
банком України та закріплені в Інструкції «Про порядок регулювання діяльності 
банків в Україні». Зокрема, як відносні величини встановлено такі нормативи: 
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1. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента. 

2. Норматив великих кредитних ризиків. 
3. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, 

наданих одному інсайдеру. 
4. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих інсайдерам [52]. 
Щоправда, не всі нормативи (ліміти) є сенс застосовувати до споживчого 

кредиту. Обмежена сума такого кредиту недостатня для порушення нормативу 
великих кредитних ризиків, а в процесі розрахунку інших нормативів 
заборгованість за споживчими кредитами застосовується лише як складова. 

Базельський комітет з питань банківського нагляду розглядає формування 
резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями як один із 
найважливіших методів підвищення надійності банків. В Україні формування 
резервів за активними операціями регламентується Положенням «Про порядок 
формування та використання банками України резервів для відшкодування 
можливих втрат за активними банківськими операціями». Згідно із цим 
Положенням, кожний банк розробляє та затверджує рішенням уповноваженого 
органу внутрішньобанківські положення щодо оцінки ризиків, формування та 
використання резервів за споживчими кредитами (кредитами на поточні потреби). 
Такі кредити відносяться до несуттєвих (загальна сума боргу не перевищує 50000 
грн.), а тому ризик за ними може оцінюватися на портфельній основі, виходячи із 
кількості днів прострочення боргу. Інші активи, які не відповідають вимогам 
несуттєвості, є суттєвими й оцінюються на індивідуальній основі. 

Останнім та найменш прийнятним для банків інструментом є ліквідація 
неякісних активів шляхом їх продажу колекторським компаніям. Такі операції 
дозволяють банкам вивільнити резерви та підвищити якість кредитного портфеля, 
проте продаж заборгованості, зазвичай, відбувається зі значним дисконтом (до 
90%). Крім того, використовуючи цей інструмент, банки фактично визнають свої 
помилки в управлінні кредитним ризиком. 

На мезорівні мінімізація кредитного ризику здійснюється з використанням 
інформації бюро кредитних історій, метою створення та діяльності яких є 
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забезпечення надійного функціонування кредитного ринку та стабільності 
банківської системи. Їх діяльність ґрунтується на зборі, обробленні, зберіганні та 
використанні інформації, яка складає кредитну історію позичальника, що дозволяє 
кредиторам уникнути втрат від кредитування ненадійних позичальників, а 
позичальникам дає стимули турбуватися про свою репутацію. Засновниками та 
одночасно користувачами кредитних бюро найчастіше є група (об’єднання) 
фінансових установ – кредиторів, однак бюро може належати й державі або бути 
нею ліцензовано. 

Крім лімітування та резервування, до інструментів мінімізації кредитного 
ризику на рівні банківської системи також належать ліцензування діяльності банків 
і зміна облікової ставки. Під ліцензуванням банківської діяльності розуміють 
надання офіційного дозволу на проведення певного переліку операцій, до яких, 
серед інших, належить і видача споживчих кредитів. Таким чином, центральний 
банк ще на стадії створення банку унеможливлює вихід на ринок установ, які не 
спроможні ефективно та з дотриманням встановлених вимог вести кредитну 
діяльність. 

Облікова ставка є інструментом грошово-кредитної політики, що слугує 
своєрідним орієнтиром рівня ринкових ставок у країні, а отже й рівня ставок за 
споживчими кредитами. Підвищення або зниження облікової ставки центрального 
банку означає, відповідно, посилення або пом'якшення грошово-кредитної 
політики. Підвищення облікової ставки збільшує вартість кредиту рефінансування 
для комерційного банку, тобто ускладнює банку можливість отримувати кредитні 
ресурси та розширювати масштаби кредитних операцій, а зниження облікової 
ставки має зворотну дію. 

З метою контролю за дотриманням банками вимог законодавства та 
встановлених нормативів центральний банк або інший уповноважений орган 
здійснює нагляд за діяльністю банківських установ. Головним документом, яким 
керуються органи нагляду в своїй діяльності, є Основні принципи ефективного 
банківського нагляду, розроблені Базельським комітетом з питань банківського 
нагляду, відповідно до яких в частині нагляду за кредитним та операційним 
ризиками орган нагляду зобов’язаний: 

• створити правову базу для банківського нагляду; 
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• бути незалежним, мати прозорі процедури, надійне управління, бюджетні 
процеси, які забезпечують йому автономію та достатні ресурси; 

• розробити та підтримувати перспективну оцінку профілю ризику окремих 
банків і банківських груп пропорційно до їхньої важливості для системи; 

• визначити, оцінити та контролювати ризики, які генеруються банками і 
банківською системою в цілому;  

• розробити механізми раннього втручання та плану дій щодо впорядкованого 
виведення з ринку банків у разі втрати ними життєздатності; 

• збирати, переглядати та аналізувати пруденційну звітність і статистичні дані, 
що подаються банками як на індивідуальній, так і на консолідованій основі, 
здійснювати незалежну перевірку цих звітів за допомогою виїзних перевірок або 
залучення зовнішніх експертів; 

• визначати, чи мають банки комплексні процедури оцінки ризиків; 
• оцінювати адекватність капіталу та ліквідність банків щодо профілю ризиків, 

ринкових та макроекономічних умов; 
• визначати, чи здійснюють банки належне управління кредитним та 

операційним ризиком з урахуванням всього циклу кредитування: надання кредиту, 
оцінка кредиту, а також постійне управління кредитним та інвестиційним 
портфелем банку; 

• пересвідчуватись, що банки мають належну політику та процедури раннього 
виявлення та управління проблемними активами, а також підтримують достатній 
обсяг резервів; 

• визначати наявність у банків належних політики та процедур своєчасного 
виявлення, вимірювання, оцінки, моніторингу, звітування, контролю або 
зменшення кредитного та операційного ризику, а також ризику концентрації; 

• встановлювати пруденційні ліміти для обмеження операцій з окремими 
контрагентами або групою пов'язаних контрагентів. 

• пересвідчуватися, що банки мають належні системи внутрішнього контролю 
з метою створення та підтримання належним чином контрольованого середовища 
для здійснення діяльності з урахуванням профілю ризиків банку [102, с. 12-16]. 

Особливістю операційного ризику є поєднання певної сукупності чинників, 
які його формують. На нашу думку, мінімізація операційного ризику при 
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споживчому кредитуванні полягає у застосуванні групи методів та інструментів, 
серед яких одні можуть бути використані по відношенню лише до окремого виду 
операційного ризику, а інші – до кожного з видів, як це представлено на рис. 1.3. 

Управління операційними ризиками є складним процесом, який кожен банк 
повинен здійснювати відповідно до специфіки своєї діяльності та прагнути до їх 
попередження та мінімізації, ґрунтуючись на міжнародних стандартах. 

Одним із важливих етапів управління ризиками споживчого кредитування є 
їх ідентифікація. Однак, враховуючи переважно внутрішньобанківську специфіку 
операційного ризику споживчого кредитування, на наш погляд, ідентифікацію слід 
віднести до превентивної групи інструментів мінімізації операційних ризиків. Це 
обумовлено відсутністю чіткого переліку факторів, що можуть спричинити прояв 
операційного ризику, оскільки вони залежать від специфіки діяльності банку, його 
спеціалізації, організаційно-функціональної структури тощо. 

З метою ідентифікації, систематизації та аналізу операційного ризику на 
першому етапі необхідно скласти карту процесів банку, деталізація якої 
починається із загальних процесів та закінчується описом окремої операції. На 
другому етапі виокремлені процеси розглядаються з точки зору впливу на них 
факторів операційного ризику за окремими видами. Виявлені фактори 
аналізуються за якістю, кількістю, унікальністю, масштабом втрат тощо. 
Наступним етапом є власне ідентифікація ризику, тобто виявлення наслідків 
реалізації ризикових подій [147, с. 193]. Отримані результати мають бути 
оформлені у вигляді реєстру (бази ризиків), що має певну структуру (Додаток Н). 

Базельський комітет з питань банківського нагляду допускає використання 
банком зовнішніх комерційних баз даних за конкретними фактами реалізації 
окремих факторів ризику з оцінкою понесених при цьому втрат, оскільки розробка 
власного реєстру вимагає значних фінансових вкладень, а тому доступна 
переважно великим банкам та аудиторсько-консалтинговим компаніям. 

З метою ефективного використання реєстру ризиків у внутрішніх 
нормативних документах банку мають бути закріплені вимоги до його складання 
та оновлення, серед яких: своєчасність, надійність, доступність, коректність 
оформлення інформації, забезпечення інформаційної безпеки. 
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Джерелами інформації про операційні ризики, яка є базою для формування 
реєстру ризиків, є: повідомлення співробітників банку; залучення зовнішніх 
аудиторів або консультантів; аналіз проводок за операціями бухгалтерського 
обліку. У першому випадку існує великий ризик недостовірності інформації, що 
може бути викликано відсутністю об’єктивності у спеціаліста банку та його 
залежності від думки керівника [42, с. 23]. 

Бухгалтерські проводки можуть описувати низку подій, що свідчать про 
реалізацію операційного ризику, серед яких: грошові виплати, добровільно 
проведені банком; грошові виплати, проведені банком на підставі рішень 
уповноважених державних органів; повторні витрати; зниження вартості активів; 
рахунки, що відображають створення резервів на можливі втрати; тощо [28, с. 20]. 

Аналіз факторів операційного ризику та їх реєстр дозволяють сформувати 
набір ключових індикаторів операційного ризику, які дають можливість 
відслідковувати (історичні індикатори) і прогнозувати (предикативні індикатори) 
операційні події з метою запобігання можливим втратам при реалізації ризику. 
Проте предикативну природу останніх визначити складно. Ключові індикатори є 
відносними показниками, які теоретично або емпірично пов’язані з рівнем 
операційного ризику банку та якісно характеризують тенденцію зміни його рівня. 
Перевага індикаторів полягає у можливості їх аналізу з будь-якою періодичністю, 
в той час як аудит або інші контрольні заходи здійснюються з певною 
періодичністю. Індикаторам присвоюються стандартні значення, суттєві 
відхилення від яких свідчать про виникнення зони операційного ризику. Це 
дозволяє банку здійснити превентивні заходи щодо відповідної зони ризику. 

Індикатори представлені трьома основними групами: 
• індикатори поточної діяльності, що характеризують найбільш значущі 

аспекти діяльності, за якими можна судити про поточний стан банку; 
• індикатори ефективності контролю, що показують кількість помилок, яких 

вдалося уникнути завдяки системі внутрішнього контролю;  
• індикатори ризику, які є випереджувальними показниками і визначаються 

розрахунково або аналітично шляхом зіставлення індикаторів поточної діяльності 
та ефективності контролю [42, с. 20]. 

Ключові індикатори мають відповідати певним критеріям і бути: 



65 

• релевантними – пов'язаними з частотою та розміром операційних втрат; 
• інформативними – надавати інформацію про частоту і масштаб втрат у разі 

реалізації ризикової події; 
• попереджувальними – за можливості заздалегідь вказують на зони ризику; 
• незамінюваними – у разі високої кореляції двох індикаторів в аналіз 

включають тільки один; 
• вимірюваними – індикатори повинні бути оцінені об'єктивно і за чіткою 

методикою; 
• легкими в перевірці і контрольованими – розрахунок індикатора не повинен 

бути дуже складним (метод повинен бути зрозумілий кінцевим користувачам) і 
дорогим, а методика розрахунку повинна бути описана у звітності з операційних 
ризиків [147, с. 193]. 

Перелік можливих ключових індикаторів операційного ризику, які можуть 
бути використані в процесі споживчого кредитування, наведено в Додатку О. 

Ключові індикатори призначені для спрощення процесу моніторингу рівня 
операційного ризику в банку. Крім аналізу індикаторів, моніторинг може 
проводитись на основі: звітів керівників структурних підрозділів про факти 
виявлення реалізації операційного ризику; повторного виявлення операційних 
ризиків; даних системи адміністративного контролю (результати виконання 
завдань, зафіксованих у письмовій або електронній формі в контрольних картках) 
[28, с. 26-27]. 

Важливим заходом у процесі моніторингу ризиків є розподіл ймовірності 
збитків, який здійснюється на основі визначення кількості випадків і сум втрат 
внаслідок реалізації операційного ризику упродовж певного проміжку часу з 
метою встановлення розподілу збитків за видами операційного ризику та 
з’ясування сфер функціонування банку, на процеси в яких слід звернути увагу.  

Часто з метою уникнення операційного ризику банк переглядає процес 
здійснення тих чи інших операцій споживчого кредитування, змінюючи певні 
процедури, програмне та апаратне забезпечення тощо. Такі зміни можуть 
призвести до появи нових форм операційного ризику, а тому, здійснюючи будь-які 
нововведення, відповідальні службовці банку повинні аналізувати їх вплив на 
роботу підрозділу та вживати заходи для усунення негативного прояву. 
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Як уже зазначалось, мінімізувати вплив операційного ризику на діяльність 
банку можна й шляхом його передачі за допомогою страхування або аутсорсингу. 
Однак для мінімізації операційного ризику при споживчому кредитуванні 
аутсорсинг використати практично неможливо, оскільки не існує таких процесів, 
які б можна було передати іншій організації на основі договору. Найбільш дієвим 
способом передачі операційного ризику є його страхування за допомогою 
страхових полісів, використання яких рекомендує Базельський комітет з питань 
банківського нагляду відповідно до вдосконаленої методики вимірювання 
операційних ризиків. У процесі споживчого кредитування вітчизняним банкам 
можна рекомендувати використання таких міжнародних програм страхування 
операційного ризику [87, с. 53]: 

• ВВВ (Bankers Blanket Bond) – поліс страхування від злочинів, який дозволяє 
забезпечити відшкодування прямих збитків, завданих банку; 

• ECC (Electronic & Computer Crime Policy) – доповнення до полісу ВВВ, яке 
передбачає страхування банків від електронних і комп'ютерних злочинів; 

• FIPI (Financial Institution Professional Indemnity) – доповнення до полісу ВВВ, 
що передбачає страхування професійної відповідальності; 

• PD (Property Damage) – страхування матеріальних активів від стихійних лих, 
страхування втрати співробітників через зовнішні причини, включаючи тероризм; 

• UT (Unauthorized Trading) – страхування несанкціонованої торгівлі, в т. ч. 
видача кредитів понад ліміти, з перевищенням або відсутністю повноважень. 

До інструментів мінімізації операційного ризику, які рекомендує 
Базельський комітет з питань банківського нагляду, також належить створення 
резерву капіталу на покриття операційного ризику з метою покриття власним 
капіталом банку оцінених втрат, пов’язаних з реалізацією операційного ризику. У 
контексті Базеля II існує три варіанти розрахунку резервів капіталу для покриття 
операційного ризику: базовий підхід, уніфікований підхід і вдосконалені методи 
вимірювання. Використання таких інструментів з метою регулювання рівня 
операційного ризику на рівні банківської системи може бути ініційоване як 
регулятором, так і окремим банком. 

Разом з тим слід зазначити, що важливе значення у процесі оцінки 
достатності та ефективності заходів банку з мінімізації операційного ризику 



67 

споживчого кредитування має проведення регулярних внутрішніх і зовнішніх 
аудиторських перевірок з метою визначення відповідності існуючої практики 
вимогам законодавства і наглядових органів та визначення прогалин в контролі. 

Важливу роль у формуванні факторів виникнення операційних ризиків у 
процесі споживчого кредитування відіграють його співробітники. На наш погляд, 
мінімізації цього виду операційного ризику можуть сприяти: 

• постійне навчання персоналу з метою підвищення його кваліфікації та 
перевірки знань шляхом проведення тестування; 

• оцінка ризиків з боку самих співробітників за допомогою самоперевірки та 
оціночних листів. Співробітники з високим рівнем знань за своїм напрямом 
діяльності самостійно виявляють потенційні джерела операційних ризиків, 
порівнюють основні процеси, відповідні ризики та вжиті заходи контролю. На 
відміну від самоперевірки, оціночний лист складається з групи питань про 
операційний ризик і кількох варіантів відповідей. Перелік факторів ризику 
формують ризик-менеджери, а співробітники лише оцінюють ці фактори у формі 
питань та виставлення оцінок; 

• обмеження прав доступу до інформації для уникнення неправомірного 
використання інформації з шахрайською метою; 

• лімітування повноважень для обмеження прав уповноважених осіб та органів 
банку на самостійне прийняття рішень, що дозволяє мінімізувати ризик видачі 
кредитів понад встановлений ліміт та завищення рейтингу позичальника; 

• аналіз хронометражу надання послуг клієнту: час надання послуги має бути в 
межах нормативного, недопущення надання послуг занадто швидко (позичальник 
може не зрозуміти всіх нюансів отримання і погашення кредиту) або занадто довго 
(можуть формуватися черги, що негативно впливає на імідж банку); 

• запровадження систем мотивації ризик-менеджерів до розвитку практики 
управління операційними ризиками; 

• запровадження додаткового контролю, що передбачає подвійне введення 
даних і контроль виправлень; 

• автоматизація одноманітних процесів та інші. 
Автоматизація більшості операцій у процесі споживчого кредитування, яка 

набула поширення останнім часом, сприяла зменшенню кількості помилок з боку 
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персоналу і одночасно підвищила залежність банку від стабільного функціонування 
ІТ-сервісів. Тому важливим завданням є забезпечення стабільності та безпеки 
функціонування ІТ-систем. Це завдання досягається шляхом тестування 
обладнання, перевірки систем на сумісність; використання дзеркального серверу та 
створення резервних копій даних; створення системи резервних каналів зв’язку та 
розробка плану відновлення ІТ-сервісу у разі його збою або зовнішнього втручання.  

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що споживче 
кредитування слід розглядати як сукупність взаємопов’язаних процесів, кожен з 
яких поділяється на певну сукупність операцій, яким притаманні так звані ризики 
процесів. З метою зниження ймовірності прояву таких ризиків керівництво банку 
повинно забезпечити ефективний розподіл функцій та повноважень між 
відповідальними особами, а також запровадити використання певних інструментів і 
заходів, зокрема: 

• запровадження процесного підходу до формування системи управління 
ризиками, що полягає у структуруванні бізнесу на процеси, опис цих процесів і 
встановлення їх власника, усунення зон безвідповідальності, розподіл функцій 
(відповідальна особа, яка безпосередньо проводить операцію, не повинна 
одночасно виконувати облікові, підтверджуючі чи інші контрольні функції), 
регламентація порядку виконання всіх основних операцій; 

• забезпечення взаємозамінюваності співробітників на всіх ділянках роботи; 
• перерозподіл навантаження і відповідальності службовців, уникнення 

нерівномірності розподілу праці, недопущення перенавантаження працівників, що 
може призвести до підвищення ймовірності виникнення помилок; 

• підтримка в актуальній формі законодавчої бази з метою забезпечення 
побудови процесів, що не суперечать нормам чинного законодавства; 

• реінжиніринг бізнес-процесу «Кредитування. Споживчий кредит» шляхом 
раціоналізації процесу кредитування фізичних осіб на споживчі потреби та відмови 
від зайвих операцій. 

Зі сказаного вище випливає, що ризик споживчого кредитування є складним 

багатоаспектним і багатокомпонентним ризиком, управляти яким необхідно за 

допомогою широкого спектра інструментів, що використовуються на різних рівнях 

управління і з різними цілями. Наявність значної кількості інструментів свідчить 
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про серйозність наслідків реалізації ризику споживчого кредитування в банку. Це 

обумовлено тим, що реалізація ризику споживчого кредитування може бути 

охарактеризована іншими видами ризиків, зокрема, ринковим, що вимагає 

проведення додаткових досліджень, належної класифікації, ідентифікації, та 

управління ризиками. 

 

Висновки до розділу 1 

У результаті проведеного дослідження визначено, що основними 

користувачами споживчого кредиту є громадяни, доходи яких переважно або 

більшою мірою витрачаються на товари першої необхідності та обов’язкові 

платежі. Найбільша потреба у споживчому кредиті виникає у період придбання 

товарів тривалого користування при недостатньому власному фінансовому 

забезпеченні – на початку самостійного існування, при створенні сім’ї тощо. 

На основі аналізу визначень центральних банків окремих країн та 

враховуючи природу споживчих потреб та іпотечного кредиту, доведено, що під 

споживчим кредитом слід розуміти кредит, що надається банком, небанківською 

фінансово-кредитною установою, фізичною особою іншій фізичній або юридичній 

особі – резиденту в національній валюті для придбання споживчих товарів (робіт, 

послуг), що використовуються для невиробничих потреб на умовах повернення, 

строковості та платності. Різноманітність форм і видів споживчого кредиту свідчить 

про його динамічний розвиток, а отже про необхідність для економіки, виробників, 

банківського сектору і позичальників. 

Визначено, що в процесі споживчого кредитування банк наражається на 

низку ризиків. Під ризиком, з позиції економічної науки, слід розуміти можливість 

отримання збитків або відхилення від запланованих показників у результаті 

здійснення суб’єктом економічних відносин діяльності в умовах невизначеності. 

Доведено, що кредитний та операційний ризики, поєднуючись у процесі 

споживчого кредитування, формують комплексний ризик споживчого 

кредитування, управління яким не може відбуватися шляхом врахування одного з 

них, а потребує комплексного підходу. 
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Проведений аналіз дозволив визначити, що розуміння сутності кредитного та 

операційного ризиків, які наведені в науковій літературі, переважно схожі, однак 

між ними існують і суттєві відмінності. На основі аналізу наукових точок зору, 

окремих вчених і офіційних визначень, що містяться в законодавчих і нормативних 

документах, запропоновано визначати кредитний ризик як ймовірність реалізації 

негативного сценарію розвитку кредитних відносин, що полягає в зменшенні 

вартості або прибутковості частини активів банку через неповне або несвоєчасне 

виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором. Операційний 

ризик необхідно розглядати як ризик прямих або непрямих збитків у результаті 

невірної побудови бізнес-процесів, неефективності процедур внутрішнього 

контролю, технологічних збоїв, несанкціонованих дій чи зовнішнього впливу. 

Доведено, що ефективне управління комплексним ризиком банківського 

споживчого кредитування вимагає побудови системи управління ризиками, під 

якою слід розуміти складний комплекс організаційних, методичних, 

автоматизованих засобів, що використовуються в процесі ідентифікації, 

вимірювання, регулювання, контролю і моніторингу ризику, та спрямованих на 

попередження можливих ризиків, мінімізацію їх негативних наслідків і 

недопущення повторної реалізації. Саме мінімізація негативних наслідків реалізації 

ризику споживчого кредитування є найважливішим завданням такої системи. 

Управління таким ризиком потребує широкого спектра інструментів, що 

використовуються на різних рівнях і з різними цілями. Наявність значної кількості 

інструментів свідчить про серйозність наслідків реалізації ризику споживчого 

кредитування в банку. Це обумовлено тим, що реалізація ризику споживчого 

кредитування через недостатній рівень кваліфікації ризик-менеджерів може бути 

охарактеризована іншими видами ризиків, зокрема, кредитним або ринковим, що 

вимагає проведення додаткових досліджень, належної класифікації, ідентифікації, 

та управління ризиками. 

Основні положення, висновки та рекомендації, викладені в першому розділі 

дисертації, відображено в наукових працях автора [175; 177; 178; 184; 187; 188], 

викладених у списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2. 

СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ 

БАНКАХ 

 

 

 

2.1. Сучасні тенденції розвитку банківського споживчого кредитування 

в Україні 

 

На сучасному етапі розвитку банківського кредитування спостерігається не 

лише зростання абсолютних величин, а й питомої ваги споживчих кредитів у 

загальному обсязі банківських кредитів. Проте, споживче кредитування пов’язане зі 

значними ризиками, головним серед яких за обсягом вкладень і ступенем 

невизначеності результату є кредитний ризик. 

Дослідження процесів банківського кредитування в Україні свідчить про його 

нерівномірний розвиток. Так, станом на 01.09.2016 р. загальна сума кредитів, 

наданих банками в економіку, становила 938,9 млрд. грн., що в 6 разів більше, ніж у 

2005 р. Кредити, надані фізичним особам, становили 139,7 млрд. грн., тобто 14,9%, 

тоді як станом на 01.01.2006 р. їх обсяг складав 33,2 млрд. грн., а питома вага – 

21,2%. При цьому частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній 

сумі кредитів, наданих банками, станом на 01.09.2016 р. досягла 25,8%, що на 23,6 

п. п. більше, ніж станом на 01.01.2006 р. Найбільші обсяги банківського 

кредитування фізичних осіб були в 2008 р. в період кредитної експансії – 268,9 

млрд. грн., а їх питома вага у загальній сумі кредитів станом на 01.01.2009 р. 

становила 33,9%. Однак, починаючи з 2009 р., через фінансову кризу обсяги і 

частка кредитів, наданих фізичним особам, постійно зменшуються, суттєво 

знижується ефективність кредитної та банківської діяльності в цілому. Так, станом 

на 01.09.2016 р. збитки банківської системи України становили 6,6 млрд. грн., 

рентабельність активів – -0,78%, а рентабельність капіталу – -7,48% (табл.2.1).
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Таблиця 2.1 

Обсяги, динаміка та структура кредитування банками України економіки в 2005-2016 рр. 
 

Показники 01.01.
2006 

01.01.
2007 

01.01.
2008 

01.01.
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.09. 
2016 

1. Кількість діючих банків, із них: 165 170 175 184 182 176 176 176 180 163 117 100 
2.Кількість відділень банків н.д. н.д. 16257 17605 16225 15767 15831 15398 14972 12939 11873 10718 
3.Активи банків – всього, млрд. 
грн., 
в т. ч.: 

213,9 340,2 599,4 926,1 880,3 942,1 1054,3 1127,2 1278,1 1316,9 1254,4 1282,5 

4.Кредити надані, млрд. грн., з них: 156,4 269,7 485,4 792,2 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 1006,4 965,1 938,9 
- суб`єктам господарювання 109,0 167,7 276,2 472,6 475,0 508,3 580,9 609,2 698,8 802,6 785,9 772,5 
- фізичним особам 33,2 77,8 153,6 268,9 222,5 186,5 174,7 161,8 167,8 179,0 152,4 139,7 
5. Питома вага кредитів, наданих 
фізичним особам, у загальній сумі 
наданих кредитів, % 

21,2 28,8 31,6 33,9 29,8 24,7 21,2 19,8 18,4 17,8 15,8 15,3 

6. Резерви за активними операціями, 
млрд. грн. 9,4 13,3 20,2 48,4 122,4 148,8 157,9 141,3 131,3 204,9 321,3 326,1 

7. Відношення кредитів, наданих 
банками, до ВВП, % 32,2 45,1 67,4 83,6 81,8 67,4 61,2 55,9 59,9 64,2 48,8 46,8 

8. Відношення наданих кредитів до 
залучених депозитів 0,99 1,26 1,62 1,96 1,99 1,79 1,57 1,35 1,30 1,42 1,28 1,29 

9. Частка простроченої 
заборгованості за кредитами у 
загальній сумі кредитів, % 

2,2 1,7 1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1 25,8 

10. Достатність (адекватність) 
регулятивного капіталу (Н2), % 14,95 14,19 13,92 14,01 18,08 20,83 18,90 18,06 18,26 15,60 12,74 14,15 

11. Доходи, млрд. грн. 27,5 41,6 68,2 122,6 143,0 136,8 142,8 150,5 168,9 210,2 199,2 127,2 
12. Витрати, млрд. грн. 25,3 37,5 61,6 115,3 181,4 149,9 150,5 145,6 167,5 263,2 265,8 133,8 
13. Результат діяльності, млрд. грн. 2,2 4,1 6,6 7,3 -38,5 -13,0 -7,7 4,9 1,4 -53,0 -66,6 6,6 
14. Рентабельність активів, % 1,31 1,61 1,50 1,03 -4,38 -1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,46 -0,78 
15. Рентабельність капіталу, % 10,39 13,52 12,67 8,51 -32,52 -10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91 -7,48 

Джерело: складено та розраховано автором за даними НБУ 
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Аналіз банківського споживчого кредитування в Україні дозволив 

охарактеризувати його як процес, що характеризується нестійкою динамікою, 

високим рівнем кредитного й операційного ризику та суперечностями у сфері 

надання кредитних послуг населенню.  

Відповідно до мети дослідження доцільним є проведення всебічного 

аналізу розвитку споживчого кредитування в Україні, починаючи з 2006 р., а 

саме – з кредитної експансії. Динамічному розвитку споживчого кредитування в 

цей період, на наш погляд, сприяли такі чинники: 

• постійно зростаючі потреби населення у кредитах та доступність для 

українських банків зовнішніх джерел фінансування; 

• зацікавленість банків у розвитку споживчого кредитування завдяки його 

високій дохідності та наявності додаткових доходів, що супроводжують надання 

споживчих кредитів; 

• вихід на український ринок міжнародних банків, що мають значний досвід 

споживчого кредитування та дешеві кредитні ресурси материнських компаній, а 

також послаблення цими банками вимог щодо надання кредитів; 

• дозвіл у 2003 р. Національним банком України видачі споживчих кредитів 

у іноземній валюті, що сприяло підвищенню попиту на них через оману низьких 

процентних ставок; 

• законодавча неврегульованість споживчого кредитування, що дозволяло 

знаходити шляхи недотримання законодавства. 

Як свідчить проведений аналіз, у 2006-2008 рр. спостерігалось стрімке 

зростання темпів кредитування банками населення, яке досягло максимуму в 

2008 р. Збільшення обсягу кредитування відбулось переважно за рахунок 

надання споживчих кредитів (у тому числі автокредитів), питома вага яких 

складала 60-70% від загального обсягу (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Банківські кредити, надані домашнім господарствам України в 

2006-2015 рр. (станом на кінець року) 
Джерело: складено автором на основі [33] 

 

У цей період банки проводили агресивну кредитну політику, оскільки 

пріоритетом була максимізація прибутку за рахунок розширення обсягів 

кредитування без достатнього врахування рівня ризику. Крім того, банки 

відчували гостру нестачу кредитних ресурсів, які отримували на зовнішніх 

фінансових ринках. При чому, якщо кредити видавались переважно 

довгострокові, то ресурси залучалися короткострокові, тобто банки мали значний 

розрив ліквідності. 

На основі аналізу даних, наведених на рис. 2.2 та 2.3, можна зробити такі 

висновки. Якщо частка споживчих кредитів, що видавалися в іноземній валюті, 

складала 55-65%, тобто такі кредити видавалися практично в рівних частинах у 

національній та іноземних валютах, то з валютою іпотечних кредитів 

спостерігається інша ситуація. Упродовж 2006-2011 рр. переважна частина (85-

90%) іпотечних кредитів видавалися в іноземній валюті. У 2014 р. спостерігається 

значне зростання частки кредитів, виданих в іноземній валюті, проте це явище 

пояснюється переоцінкою вже виданих кредитів в іноземній валюті за офіційним 

курсом гривні на кінець року. 
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Рис. 2.2. Валюта, в якій були видані банківські споживчі кредити в Україні 

в 2006-2015 рр. (станом на кінець року)  
Джерело: складено автором на основі [33] 

 

 
Рис. 2.3. Валюта, в якій були видані банківські іпотечні кредити в Україні 

в 2006-2015 рр. (станом на кінець року) 
Джерело: складено автором на основі [33] 

 

Суттєве збільшення попиту на кредити в іноземній валюті, яке спостерігалось 

у 2007-2011 рр., пояснюється відносною стабільністю курсу гривні упродовж 

тривалого періоду. Позичальників приваблювали низькі процентні ставки за 

кредитами в іноземній валюті, а необхідністю врахування валютного ризику вони 

нехтували. 

З боку банків таку ситуацію можна пояснити відсутністю необхідного 

обсягу ресурсної бази в національній валюті та можливістю отримати ресурси від 
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іноземних материнських компаній в іноземній валюті. Банки були зацікавлені у 

видачі кредитів у тій валюті, в якій було отримано кредитні ресурси, а, отже, 

валютний ризик повністю перекладався на позичальників. Крім того, позбувшись 

валютного ризику, банки та регулятор знехтували можливістю девальвації гривні. 

Проте, й це не вичерпний перелік причин виникнення кризової ситуації. З 

одного боку, банк, що видавав кредит в іноземній валюті, мав здійснювати 

ретельний відбір позичальників і передбачити в кредитних угодах механізми 

реструктуризації боргу при виникненні подібної ситуації. З іншого боку, НБУ як 

регулятор банківської системи мав передбачити можливий результат динамічного 

кредитування населення в іноземній валюті, яка не є законним платіжним засобом 

на території України та в якій не видається заробітна плата переважній більшості 

громадян. В Україні в цей період спостерігався дефіцит іноземної валюти, і коли 

упродовж двох місяців гривня знецінилась на 50%, доходи багатьох позичальників 

у гривні вже не дозволили їм розрахуватися за кредитами. У 2009 р. вітчизняні 

банки переказали іноземним установам на погашення отриманих позик на 7,6 млрд. 

дол. США більше, ніж отримали від них нових кредитів. Відтік іноземної валюти 

знизив насиченість нею економіки, що означало наростання її дефіциту в 

майбутньому. На внутрішньому ринку громадяни купили у банків на 9,6 млрд. дол. 

більше, ніж продали, що викликано недовірою до національної валюти [68]. 

У червні 2009 р. Національний банк України заборонив використання 

іноземної валюти для кредитування позичальників – фізичних осіб (крім випадків 

цільового кредитування для оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання 

за кордоном) у повній сумі або частинами, в тому числі у формі кредитної лінії або 

кредиту овердрафт за картковим рахунком. Але ці дії не вирішили проблему зі вже 

наявною заборгованістю за кредитами в іноземній валюті. Крім того, банки 

зобов'язані забезпечувати додатковими резервами суми валютних кредитів, що 

збільшилися в гривневому еквіваленті. 

Упродовж 2009 р. та більшу частину 2010 р. вітчизняні банки майже не 

кредитували фізичних осіб (в середньому на місяць видавалося кредитів на суму 3-4 

млрд. грн.) [33], а вирішували проблеми, пов’язані з погашенням кредиторської 
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заборгованості. У цей час відбулося значне підвищення процентних ставок за 

кредитами, істотно скоротилися терміни кредитування, посилилися вимоги до 

позичальників. Кредити надавалися лише клієнтам з абсолютною 

платоспроможністю та позитивною кредитною історією, а в окремих випадках – 

лише з поручителем. Банки почали приділяти більше уваги просуванню менш 

ризикового кредитного продукту – споживчого кредиту під заставу нерухомості, а 

пізніше – під заставу авто. Споживчі кредити більшість банків видавали на 

нецільові потреби без довідки про доходи, але з обов’язковим страхуванням застави 

та життя позичальника. 

 
Рис. 2.4. Процентні ставки за банківськими споживчими кредитами в 

банківській системі України в 2006-2016 рр. (станом на кінець місяця) 
Джерело: складено автором на основі [33] 
 

Ознаки готовності до відновлення ринку споживчого кредитування 

окреслились у середині 2010 р., коли почала відновлюватись довіра населення та 

суб’єктів господарювання до банківської системи. Це мало б знизити процентні 

ставки за кредитами в гривні, але, як свідчить аналіз даних, наведених на рис. 2.4, у 

2010 р. вони залишились без зміни, а в першій половині 2011 р. відбулося навіть їх 

збільшення. Крім того, відбулась суттєва диференціація процентних ставок залежно 
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від строку, виду та валюти кредиту. Упродовж 2012 р. та перших місяців 2013 р. на 

ринок споживчого кредитування повернулася переважна більшість банків, що 

займалася цим видом банківського бізнесу в докризові часи через надлишкову 

ліквідність, що виникла упродовж кредитного затишшя. В цей період також 

спостерігалась чітка тенденція до підвищення процентних ставок у гривні, але вона 

була перервана конкурентною боротьбою між великими та малими банками, за якої 

останні знизили ставки за кредитами, спровокувавши зниження ставок на 

кредитному ринку в цілому. 

Проведений аналіз свідчить, що процентні ставки за споживчими кредитами 

дуже слабо пов’язані з офіційною ставкою НБУ та не відображають реальну 

вартість кредиту. Так, реальна вартість споживчого кредиту коливається в діапазоні 

від 60 до 110%. Якщо розглядати динаміку процентних ставок за споживчими 

кредитами та зміну офіційної облікової ставки НБУ, то можемо спостерігати цікаву 

тенденцію: зниження облікової ставки не призводить до зменшення ставок за 

кредитами. На основі аналізу лінії тренду чітко видно, що між цими ставками немає 

кореляції, а у червні 2014 р., після підвищення облікової ставки, ставка за 

кредитами взагалі зменшилась на 4,7 п. п. Навряд чи ситуація істотно зміниться, 

якщо розглядати зміну ефективної ставки за кредитами. 

Саме висока вартість кредитів стала другою, після стрімкого підвищення 

валютного курсу, причиною кризи перекредитування. Позичальники приставали на 

пропозицію отримання легких і швидких грошей, не замислюючись, чи дозволяють 

їхні фінансові можливості виконати зобов’язання перед банком у повному обсязі. 

Не дивлячись на відсутність послаблень з боку банків при формуванні 

процентної ставки за кредитами, з середини 2010 р. спостерігалось поступове 

збільшення обсягів кредитування, хоча темпи цього зростання залишалися 

низькими. Банки дотепер твердо стоять на позиції мінімізації ризиків за принципом, 

коли відповідальні позичальники платять за безвідповідальних. Іншими словами, 

якщо позичальник є недобросовісним і погасити зобов’язання перед банком за 

рахунок його заставного майна не вдасться, то збитки банку нівелюються за 

рахунок позичальників, що добросовісно виконують свої зобов’язання. 
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Разом з тим обсяги видачі нових споживчих кредитів залишаються значно 

меншими за обсяги погашення заборгованості. Зменшення заборгованості клієнтів 

пов'язане з добровільним погашенням, стягненням, продажем і списанням 

«поганих» боргів. 

З грудня 2010 р. щомісячний обсяг нових споживчих кредитів складав 

близько 7 млрд. грн. Ця тенденція простежувалася до грудня 2013 р., що дозволяє 

констатувати наявність попиту та пропозиції на споживчі кредити, тобто нової 

хвилі споживчого кредитування в цей період (рис. 2.5). Найбільший попит на 

кредити спостерігається у грудні місяці кожного року, а вже в січні-лютому 

відбувається різкий спад споживчого кредитування, і, як правило, цей показник є 

найменшим серед наступних місяців року. Тобто попит на кредити досягає 

максимуму напередодні новорічних свят. Починаючи з березня місяця обсяг нових 

споживчих кредитів поступово відновлюється, проте варіюється залежно від сезону 

та певних економічних умов. 

 
Рис. 2.5. Нові банківські споживчі кредити (в т. ч. автокредити), надані 

домашнім господарствам, і заборгованість за ними в Україні в 2006-2016 рр. 

(станом на кінець місяця) 
Джерело: складено автором на основі [33] 
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Втім, у період з березня по травень 2014 р. замість відновлення обсягів 

споживчого кредитування спостерігається їх зменшення до 5,9 млрд. грн. у травні. 

Така ситуація пояснюється невпевненістю банків у готовності позичальників 

виконувати свої зобов’язання в складний для країни період і нестачею ліквідності в 

результаті відтоку депозитів. Як результат – банки запроваджують більш жорсткі 

вимоги до позичальників при видачі нових кредитів. У цей же період у банківській 

системі зростає рівень проблемних активів, у тому числі споживчих кредитів. 

Можна виділити кілька причин зростання проблемної заборгованості: 

• девальвація гривні призвела до перерахунку обсягів валютних проблемних 

кредитів і до зниження рівня платоспроможності позичальників; 

• відтік депозитів населення сприяв підвищенню ставок за кредитами; 

• проведення АТО на території Донецької та Луганської областей та 

оголошення надзвичайного стану функціонування банківської системи в цих 

областях вплинуло на погіршення якості активів банків; 

• банки зазнали втрат унаслідок анексії Криму та законодавчих заборон на 

здійснення банківської діяльності на тимчасово окупованій території. 

Друга хвиля девальвації підвищила вартість валютних кредитів ще на 90%, а 

третя – ще на 50%. Однак порівняно з 2008 р., коли питома вага споживчих 

кредитів в іноземній валюті становила 64%, у 2013 р. цей показник зменшився до 

21% (рис. 2.2). В цей же час частка іпотечних кредитів, наданих в іноземній валюті 

й досі залишається істотною та складає 73% (рис. 2.3). 

Девальвація гривні викликала занепокоєння у ризик-менеджерів банків. У 

результаті, в 5 банках першої групи з’явилися програми з реструктуризації та 

конвертації валютних кредитів для позичальників, які можуть документально 

засвідчити погіршення своєї платоспроможності. Такі програми реструктуризації 

полягали у збільшенні терміну кредитування та зменшенні, таким чином, суми 

щомісячного платежу, зниженні процентної ставки за кредитами, наданні 

кредитних канікул або в суміщенні обох варіантів. Окремі банки здійснили 

конвертацію валютних кредитів шляхом перерахунку суми кредиту, наданого в 

іноземній валюті, у гривневий еквівалент за курсом міжбанківського валютного 
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ринку на дату проведення операції. Такий метод конвертації банки застосовували 

переважно до кредитів без простроченої заборгованості, підвищуючи при цьому 

ставку за кредитом або стягуючи певну комісію. Щоправда, такі програми 

використовувалися переважно для валютних іпотечних та автокредитів [173]. 

Доволі складна політична та економічна ситуація в Україні у 2014-2016 рр. 

прискорила зростання простроченої заборгованості. Негативні очікування 

підштовхують населення до дострокового припинення депозитних угод з банками 

та стримують залучення нових депозитів. Ситуацію ускладнила заборона видачі 

валютних депозитів у валюті вкладу, що погіршило довіру до банківської системи 

та посилило відтік депозитів. Банківська система втратила близько 110 млрд. грн. 

вкладів населення упродовж 9 місяців 2014 р. [130]. 

Серйозних проблем з ліквідністю банкам додала втрата активів у АР Крим та 

в зоні АТО. Лише у жовтні 2014 р. у мирній частині України відтік депозитів 

уповільнився, а в кількох регіонах навіть спостерігалось помірне їх зростання. 

Незрозумілим залишається те, який фактор найбільше впливає на рішення клієнта 

розмістити чи достроково забрати депозит: тарифна політика банку, його 

надійність, приналежність до міжнародної фінансової групи. Однак вдалося 

встановити, що переважно банки з російським капіталом зазнали найбільшого 

відтоку депозитів [33]. 

На перший погляд, проблема ресурсного забезпечення банків пов’язана з 

ризиком ліквідності, проте вона спричиняє збільшення рівня і кредитного ризику: 

для залучення депозитів банки підвищують процентні ставки, що призводить до 

необхідності підвищення ставки за кредитами та ускладнює виконання 

зобов’язань позичальниками. Виходячи з цього, проблема ресурсного 

забезпечення вимагає вирішення задля зменшення загального рівня кредитного 

ризику в банківській системі та зниження рівня залежності банків від 

психологічних факторів, що впливають на поведінку населення. 

На особливу увагу заслуговує ситуація з анексією АР Крим Російською 

Федерацією. Урядом України була введена заборона на ведення ліцензійної 
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діяльність на території АР Крим. Тож перед українськими банками постало одразу 

кілька проблем: 

• відсутність юридичної можливості продовжувати ведення банківської 

діяльності на території АР Крим; 

• відсутність можливості затребувати погашення кредитів у нерезидентів 

(згідно з постановою НБУ №699 від 03.10.2014 р. [125]); 

• можливе проголошення «новою владою» АР Крим анульованими всіх 

кредитів, що були отримані громадянами Криму в українських банках; 

• необхідність виконання зобов’язань перед вкладниками, які звернулися до 

банків з вимогою повернути їм депозити відразу після анексії Криму. 

У такій ситуації банки вимушені були заморозити або продати свої основні 

засоби та кредитні портфелі в цьому регіоні. Послуги з посередництва у 

перепродажі основних активів і купівлі або перепродажу кредитного портфеля 

запропонували компанії відповідного профілю діяльності. Для успішної роботи в 

таких складних і незвичайних умовах фінансові компанії, що пропонують подібні 

послуги, мають відповідати певним вимогам: 

• самостійно оцінювати вартість активів; 

• мати свої підрозділи як в Україні, так і в Росії, щоб виводити кошти на 

рахунки в Росії з метою недопущення їх відчуження; 

• враховувати мотиви поведінки українських боржників; 

• добре орієнтуватися у законодавстві обох країн та володіти потрібними 

«зв’язками» в цих країнах. 

Натомість, витребувати заборгованість у громадян, які проживають на 

території проведення АТО, немає ні фізичної, ні моральної можливості. 

У регіональному розрізі лідерами споживчого кредитування за обсягами 

наданих споживчих кредитів є банки Київської, Одеської, Дніпропетровської 

областей та м. Київ. Станом на 01.09.2016 р. на ці регіони припадало 63% від 

загальної суми всіх виданих споживчих кредитів. Така концентрація пов’язана із 

зосередженням фінансового та виробничого потенціалу держави в цих регіонах і 

відбувається як на рівні регіонів, так і на рівні банків. Така ж ситуація 
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спостерігалась і в минулі роки, але треба відмітити, що в 2012 р. відбулося суттєве 

збільшення питомої ваги споживчих кредитів, наданих банками Київської обл. За 

строками кредитування практично у всіх регіонах України переважають 

короткострокові кредити терміном до 1 року [33]. 

Аналіз даних, наведених в табл. 2.2, свідчить, що до кризи концентрація 

кредитування була вищою, ніж у кризовий та післякризовий періоди. Основний 

обсяг виданих кредитів припадав на першу десятку банків – 71% від усіх виданих 

кредитів фізичним особам. Період кредитного буму підштовхнув банки до 

нарощення обсягів кредитних портфелів, і вже в 2009 р. частка першої десятки 

банків зменшилась за рахунок збільшення обсягу виданих кредитів, виданих 

іншими банками. 

Упродовж  досліджуваного  періоду  рейтинг  банків  неодноразово 

змінювався. До нього входили: банк «Надра», Промінвестбанк, Укрпромбанк, ОТП 

Банк, Ощадбанк, Кредитпромбанк, Альфа-банк, Сведбанк, банк «Форум», ПУМБ, 

Дельта Банк. Проте, було виявлено 5 банків, які надавали найбільші обсяги 

кредитів фізичним особам, тобто завжди входили до рейтингу – Приватбанк, 

Укрсиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, «Фінанси та кредит». 

Станом на 01.10.2013 р. лідерами кредитування фізичних осіб були два банки: 

Приватбанк з часткою 15,64% і Дельта Банк з часткою 15,04%. Якщо Приватбанк 

упродовж 2006-2014 рр. з невеликими перервами утримував першість за обсягом 

споживчих кредитів, то Дельта Банк рівномірно нарощував обсяги споживчого 

кредитування, в тому числі й за рахунок купівлі проблемних активів у інших 

банків. Агресивна кредитна політика Дельта Банку та банку «Надра» разом з 

неможливістю передбачити ризик військових дій стали основними причинами їх 

віднесення до неплатоспроможних. У цілому 10 банків концентрують понад 64,12% 

загального обсягу кредитів, наданих фізичним особам банківською системою 

України. Ці банки мають значні обсяги ресурсів для надання кредитів, а тому саме 

їм довіряють вкладники, вважаючи їх стабільними, та саме до них звертаються в 

разі виникнення потреби отримати кредит, особливо довгостроковий. 
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Таблиця 2.2 
Рейтинг банків України за обсягами виданих кредитів фізичним особам у 2006 р, 2009 р. та 2015 р. 

 

Рей-
тинг 

2006 2009 2015 

Назва банку 

Обсяг 
кредитів 
фізичним 
особам, 
млн. грн 

Частка в 
загальному 

обсязі 
кредитів 
фізичним 
особам, % 

Назва банку 

Обсяг 
кредитів 
фізичним 
особам, 
млн. грн 

Частка у 
загальному 

обсязі 
кредитів 
фізичним 
особам, % 

Назва банку 

Обсяг 
кредитів 
фізичним 
особам, 
млн. грн 

Частка у 
загальному 

обсязі 
кредитів 
фізичним 
особам, % 

1 Приватбанк 11 564,2 20,92 Укрсиббанк 28 036,5 18,55 Приватбанк 22 126,6 15,17 

2 Райффайзен 
банк Аваль 10 532,3 19,06 Райффайзен 

банк Аваль 25 122,8 16,62 Дельта Банк 21 719,7 14,90 

3 Укрсиббанк 9 799,8 17,73 Укрсоцбанк 21 883,9 14,48 Банк «Надра» 17 373,3 11,91 
4 Укрсоцбанк 6 953,3 12,58 Приватбанк 20 330,1 13,45 Укрсоцбанк 14 949,0 10,25 

5 ОТП Банк 4 615,1 8,35 Банк «Надра» 16 072,2 10,63 Райффайзен 
банк Аваль 

8 757,6 6,01 

6 Банк «Надра» 3 841,6 6,95 ОТП Банк 15 739,7 10,41 Укрсиббанк 7 431,1 5,10 
7 Ощадбанк 2 696,3 4,88 Сведбанк 7 163,7 4,74 ОТП Банк 6 360,7 4,36 
8 Правект-банк 2 146,6 3,88 Ощадбанк 5 959,4 3,94 Альфа-банк 4 851,5 3,33 

9 Банк «Фінанси 
та кредит» 1 804,1 3,26 Альфа-банк 5 490,6 3,63 Банк «Фінанси 

та кредит» 
4 395,5 3,01 

10 Кредитпромбанк 1 311,6 2,37 Правект-банк 5 346,8 3,54 Платинум банк 3 677,3 2,52 

 Усього банками 
України 55 264,9 100,00 

Усього 
банками 
України 

151 145,7 100,00 
Усього 
банками 
України 

145 812,5 100,00 

 
Джерело: складено автором на основі [8] 
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Проведений аналіз свідчить, що найвищі темпи кредитування населення 

припадають на початок 2006 р. – середину 2009 р. За цей час обсяг наданих 

кредитів зріс у 8 разів – з 33,16 млрд. грн. у 2006 р. до 268,86 млрд. грн. у 2009 р. 

Стрімке зростання обсягів наданих кредитів було зумовлене доступністю та 

дешевизною ресурсів, а також розвиненою філійною мережею та довірою 

населення до банків. Максимум кредитування було досягнуто в січні 2009 р., коли 

на банки першої групи припадало 72% кредитів фізичним особам, наданих всіма 

банками України. Аналіз даних, наведених на рис. 2.6, свідчить, що саме банки 

першої групи стали причиною виникнення кризи надмірного кредитування. 

 
Рис. 2.6. Банківські кредити, надані фізичним особам в Україні в 2006-

2016 рр. у розрізі груп банків (станом на кінець місяця) 
Джерело: складено автором на основі [110] 

 
Однак уже з квітня 2009 р. спостерігається зменшення обсягів 

кредитування, що було обумовлено низкою причин: 

• обсяги проблемної заборгованості досягли свого граничного значення; 

• банки суттєво посилили свої вимоги до оцінки кредитоспроможності своїх 

потенційних позичальників і підвищили процентні ставки за кредитами, щоб 

мінімізувати ризик їх неповернення; 

• погіршився рівень платоспроможності населення, що в умовах кризи було 

обумовлено скороченням робочих місць, а в умовах кредитного буму – 

обтяженням кредитними зобов'язаннями; 
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• зменшилися обсяги ресурсів через відсутність у населення вільних коштів; 

• посилилися проблеми банків з ліквідністю та адекватністю капіталу; 

• знизилися темпи зростання виробництва та споживання. 

Така ситуація активізувала кредитну діяльність банків другої групи. У 

докризовий та кризовий періоди переважна більшість споживчих кредитів 

видавалися в точках продажу. Негативними рисами такої практики було 

збільшення вартості кредиту через встановлення додаткової комісії, що 

використовувалася для оплати праці банківського персоналу в цих точках 

продажу, а також завищення фінансових показників позичальника кредитними 

спеціалістами через їх неконтрольованість з боку банку. 

Упродовж періодів, коли банки майже не кредитували фізичних осіб, 

необхідною умовою, що переросла в тенденцію, стало скорочення банками 

адміністративних витрат, у тому числі й за рахунок звільнення кредитних 

спеціалістів. На сучасному етапі при відновленні кредитування банки 

використовують, переважно, кредитні продукти, що потребують мінімальних 

адміністративних витрат та дозволяють задіяти нові канали продажу. Таким 

продуктом, перш за все, є кредити, що видаються на кредитні картки.  

Початок відновлення кредитування банками на кредитні картки припадає на 

2010 р., але кількість банків, які пропонували такий продукт, була обмеженою. 

Зазвичай, банки зацікавлені у відновленні кредитування, проте існує низка 

причин, що стримують цей вид кредитування, до яких можна віднести: 

• використання коштів на кредитній картці позичальником має переважно 

спонтанний характер, строки кредитування та розмір кредиту вищі, ніж за 

класичною схемою, що суттєво ускладнює прогнозування кредитного портфеля та 

оцінку його якості; 

• низька популярність кредитних карток серед населення, порівняно з 

розвиненими країнами, оскільки населення України звикло розраховуватися та 

брати в борг готівкою, не зважаючи на переваги карток. 

Зі збільшенням пропозиції на ринку кредитних карток зростає конкуренція 

за клієнтів. Проте, банки в якості конкурентних переваг, як можна було очікувати, 
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не знижують процентні ставки та не збільшують ліміти кредитування, а 

розвивають технології дистанційного обслуговування та самообслуговування 

позичальників, що дозволяє власникам кредитних карток самостійно стежити за 

станом своєї заборгованості та управляти нею, не відвідуючи відділення банку. 

У 2012 р. через відсутність виважених дій у сфері кредитування з 

використанням кредитних карток, а саме – підвищення банками процентних 

ставок за користування кредитними коштами у середньому на 2,7-3,4 п. п. та 

зменшення лімітів цілком очікувано відбулось зменшення кількості активних 

кредитних карток [109]. 

Серед трьох основних видів кредитів, що надаються банками фізичним 

особам, вже четвертий рік поспіль лідирує суто споживче кредитування (крім 

2014 р., через перерахунок валютних кредитів у гривневий еквівалент) (рис. 2.7). 

На наш погляд, це обумовлено зацікавленістю банків у наданні короткострокових 

позик через відсутність довгострокових ресурсів. Разом з тим слід відмітити 

високий рівень ризику за такими позиками. Однак це не стримує кредитну 

діяльність банків, адже останні за старою схемою закладають ризики в реальну 

процентну ставку, а тому такі кредити для банків є високодохідними. Активно 

збільшується й кількість банків, що видають кредити готівкою, та кількість 

кредитних програм. 

 
Рис. 2.7. Банківські кредити, надані фізичним особам в Україні в 2009–

2015 рр. у розрізі видів кредитів 
Джерело: складено автором на основі [33] 



88 

Незмінною залишається практика ненадання банками достовірної та повної 

інформації про вартість і умови надання кредиту, незважаючи на внесення у 

вересні 2011 р. численних змін до законодавства у сфері кредитування, що 

призвело до того, що в Україні раніше, ніж в інших країнах пострадянського 

простору, розпочало розвиватися спеціальне регулювання споживчого 

кредитування. Це свідчить про прагнення України привести національне 

законодавство щодо споживчого кредитування у відповідність до європейського 

законодавства. Проте, на практиці ситуація ще залишається складною: 

• відповідно до Постанови Правління НБУ від 10.05.2007 р. № 168 «Про 

затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови 

кредитування та сукупну вартість кредиту» банки зобов’язані перед укладенням 

кредитного договору надати споживачу в письмовій формі інформацію про всі 

умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту [117]. Однак з 

метою уникнення від виконання цих умов, як засіб оформлення кредиту банки 

розпочали використовувати заяви-оферти, відповідно до яких позичальники самі 

«пропонують» банкам погодитися на умови договору, що розроблений самими ж 

банками. Таким чином кредитори уникають відповідальності за включення 

незаконних умов у договір надання кредиту та надають йому бонус, що полягає в 

неможливості позичальником відкликати свою згоду на укладання договору; 

• невиконання вимог Постанови НБУ №168 спостерігається і при наданні 

кредитів з оформленням кредитних договорів. У випадку звернення до кредитного 

працівника за поясненнями, отримати їх не вдається. У разі надання кредитів за 

партнерськими програмами (особливими домовленостями між кредиторами та 

підприємствами торгівлі для надання кредитів клієнтам останніх) в окремих 

випадках неможливо отримати інформацію про те, хто є кінцевим кредитором; 

• дієвим механізмом пропозиції кредиту споживачеві є низька процента 

ставка за кредитом у рекламному оголошенні. Вартість кредиту фактично 

переноситься з процентних ставок на комісію, яку позичальник сплачує щомісяця. 

У такому разі ефективна ставка за кредитом може перевищувати 100%; 
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• характерною рисою післякризового етапу розвитку кредитування є 

нав’язування банками при укладанні договорів споживчого кредитування 

додаткових послуг, зокрема, «пропонується» страхування життя (здоров’я) 

позичальника та оформлення кредитної картки. 

В українських реаліях рішення, прийняте державними органами, може 

бути дієвим лише за умови розуміння населенням своїх прав. Лише відстоюючи 

свої інтереси споживачі можуть завадити банкам реалізувати недобросовісні 

схеми кредитування. Незацікавленість у відстоюванні власних прав, незнання на 

потрібному рівні законів України вказує на ще одну сучасну проблему – низький 

рівень фінансової грамотності населення. 

Проведений аналіз дозволив охарактеризувати процес становлення і 

розвитку споживчого кредитування в Україні як нерівномірний, що дало 

можливість виокремити шість етапів функціонування ринку споживчого 

кредитування, кожному із яких властиві свої тенденції та особливості. 

Перший етап – 1991-1995 рр. – характеризується глибинними змінами у всіх 

сферах життя та трансформацією економіки, переходом від адміністративної 

практики господарювання до ринкової та першими спробами здійснення 

споживчого кредитування вітчизняними комерційними банками «нової хвилі» на 

нових ринкових засадах. Цей період можна охарактеризувати як етап зародження 

споживчого кредитування. 

Другий етап – 1996-1999 рр. Після налагодження процесів в економіці, 

приборкання інфляції та проведення грошової реформи (1996 р.) більш динамічно 

починає розвиватися й споживче кредитування, розробляється нова нормативна 

база, зростає кількість банків, що здійснюють споживче кредитування, 

розпочинається їх співпраця з торговими мережами, зростає кількість кредитних 

програм, однак попит на споживчі кредити все ще залишається відносно низьким, а 

процентні ставки та кредитні ризики – дуже високими. Цей етап можна 

охарактеризувати як період становлення споживчого кредитування. 

Третій етап – 2000-2006 рр. – період зростання. Упродовж цього періоду 

продовжує збільшуватись кількість банків, що здійснюють споживче 
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кредитування, вдосконалюється нормативна база, спрощується процедура 

оформлення кредитів, розвиваються небанківські кредитні установи (кредитні 

спілки, ломбарди), однак реальні процентні ставки все ще залишаються відносно 

високими. Характерним для цього етапу є поява на ринку такої кількості банків і 

небанківських фінансово-кредитних установ, яка стимулює розвиток конкуренції 

та боротьбу за клієнтів, з’являються нові кредитні продукти та їх агресивна 

реклама. 

Четвертий етап – 2006-2008 рр. – період кредитної експансії, на початку 

якого характерним було стрімке збільшення обсягів споживчих кредитів, наданих 

переважно в іноземній валюті та без належної перевірки кредитоспроможності 

позичальників з боку банків. Однак в кінці 2008 р. після початку світової 

фінансової кризи через параліч банківської системи надання нових споживчих 

кредитів практично було припинено, стрімко почали збільшуватися обсяги 

проблемної заборгованості, а банкам і позичальникам довелося вирішувати 

проблеми з погашенням раніше виданих валютних кредитів, що в подальшому 

призвело до уповільнення темпів зростання споживчого кредитування та 

проведення банками більш виваженої політики споживчого кредитування, що 

знайшло свій прояв у підвищенні вимог до кредитоспроможності позичальників і 

посиленні умов кредитування фізичних осіб. 

П’ятий етап – 2009-2013 рр. – період поступового відновлення споживчого 

кредитування, який характеризується повільним зростанням обсягів наданих 

кредитів, переважно в національній валюті, посиленням механізмів оцінки 

кредитоспроможності позичальників і контролю за ризиковістю кредитної 

діяльності. Вдосконалюється регулювання кредитної діяльності з боку 

Національного банку України, посилюється захист прав кредиторів і 

позичальників, відбувається поступове зменшення проблемної заборгованості в 

кредитних портфелях банків. 

Шостий етап – 2014 р. і до теперішній часу – етап спаду споживчого 

кредитування, який характеризується суттєвим зменшенням обсягів 

кредитування, різким збільшенням частки непогашених і прострочених кредитів 
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через високий рівень напруги в суспільстві, проведенням на території України 

АТО, спадом економіки, різкою девальвацією гривні, високими темпами інфляції, 

виведенням з ринку значної кількості банків, низьким рівнем платоспроможності 

населення та зростанням процентних ставок за споживчими кредитами, що 

призвело до стримування видачі банками нових споживчих кредитів і поставило 

перед ними нове завдання – отримати заборгованість за наданими раніше 

кредитами на територіях зони АТО та в АР Крим. 

Як свідчить проведений аналіз, на сучасному етапі економічного розвитку 

України споживче кредитування перебуває у фазі спаду, зменшується кількість 

банків, які надають споживчі кредити, звужується спектр кредитних продуктів. 

Однак підвищення попиту на кредити з боку населення, на наш погляд, не було 

спричинене зниженням вартості кредитів або використанням банками нецінових 

методів конкуренції, а пояснюється лише появою нових потреб, які не можуть бути 

задоволені виключно за рахунок поточних доходів громадян. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що вітчизняні банки, 

нажаль, ще не повною мірою засвоїли уроки попередніх криз і не зробили 

відповідних висновків. Хоча сьогодні оцінку кредитоспроможності позичальників 

вони й здійснюють на більш високому рівні, проте цього недостатньо для 

уникнення помилок, допущених у попередні роки. Як і раніше, ризики споживчого 

кредитування банки перекладають на відповідальних позичальників, які фактично 

сплачують і за себе, і за інших боржників, тим самим забезпечуючи беззбитковість 

кредитної діяльності банку. Таку схему банки використовують упродовж 

тривалого часу, що і є однією із підстав стверджувати про екстенсивний розвиток 

банківського кредитування. Замість чіткого дотримання вимог законодавства у 

сфері кредитування банки часто шукають можливості для їх невиконання, тим 

самим знижуючи рівень довіри громадян до банківської системи. Серед всіх видів 

кредитування фізичних осіб банки надають перевагу найризикованішому – 

споживчому, оскільки для них першочерговим завданням залишається отримання 

прибутку незалежно від рівня ризику, а не створення відповідних умов для 

задоволення потреб населення та забезпечення стабільності банківської системи. 
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2.2. Управління ризиками споживчого кредитування в банках України 

 

Особливості та характер післякризових змін, що відбулися в механізмі 

споживчого кредитування, не могли не позначитися на управлінні кредитним та 

операційним ризиками, що виникають у процесі споживчого кредитування. 

Враховуючи високий рівень ризику, який несе в собі споживче кредитування, 

постає нагальна необхідність у дослідженні сучасних прийомів ведення цього 

бізнесу та практики управління ризиками споживчого кредитування. 

Залежно від розміру банку, його структури та профілю діяльності підходи до 

розуміння сутності споживчих кредитів та управління ризиками, що притаманні їм, 

суттєво різняться. Розуміння сутності споживчих кредитів, побудова системи 

управління ризиками, що притаманні цьому кредиту, методи та інструменти, які 

при цьому використовуються – всі ці аспекти формують різнопланові моделі 

ведення бізнесу з надання споживчих кредитів. 

У процесі управління ризиками кредитування в банку важливе місце посідає 

класифікація кредитів, тобто виокремлення споріднених кредитів за їх природою та 

інструментарієм управління ризиками. Виходячи з цього, банки виділяють кредити 

юридичним та фізичним особам. Останні, в свою чергу, поділяються на забезпечені 

та незабезпечені. До забезпечених відносять іпотечні кредити та автокредити. До 

незабезпечених належать кредити на купівлю побутової техніки, кредити за 

кредитними картками та кредити готівкою. Відповідно, іпотечні, автокредити та 

кредити на купівлю побутової техніки належать до цільових кредитів, інші – до 

нецільових (рис. 2.8). 

Така класифікація дозволяє банкам чітко встановлювати процедури видачі 

різних видів кредитів і застосовувати відповідні інструменти управління ризиками, 

що притаманні їм. Більшість вітчизняних банків, що видають споживчі та іпотечні 

кредити, у своїй внутрішній нормативній базі при класифікації кредитів не 

розмежовують їх, тобто дотримуються радянського підходу. До таких банків 

належать переважно банки, що повністю або частково належать державі. У зв’язку з 
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цим постає питання оптимальності та ефективності процесу управління ризиком 

споживчого кредитування в таких банках. 

 
Рис. 2.8. Класифікація кредитів, що надаються фізичним особам 
Джерело: розроблено автором 
 

Як зазначалось у п. 1.2, ефективне управління ризиком банківського 

споживчого кредитування потребує побудови системи управління ризиком. Як 

свідчить проведений аналіз, більшість українських банків такої системи не мають і 

вважають її розробку недоцільною (особливо малі банки). Окремі банки лише 

зараз розпочинають побудову таких систем, а ті банки, що її вже мають, 

розглядають її як систему комплексного управління кредитним і операційним 

ризиком, що охоплює весь життєвий цикл споживчого кредиту. Такий механізм 

фактично поєднує в собі класичну систему управління ризиками та системи 

розробки і просування продуктів (рис. 2.9). 

На першому етапі банк розробляє новий продукт з певними 

характеристиками для відповідного сегменту ринку. Для цього здійснюється 

дослідження ринку, аналіз можливих ризиків, визначаються умови кредитування з 

метою нівелювання цих ризиків. Наступним кроком є реклама продукту 

(споживчого кредиту), тобто просування його на ринку, вказуючи на переваги 

продукту для споживача, та видача кредитів широкому колу позичальників. Це 

обумовлено необхідністю формування статистичної бази позичальників, яку 

називають навчальною вибіркою. В подальшому ця база аналізується за певними 

критеріями. Кожний банк використовує власні критерії аналізу та статистичні 

моделі, що не підлягають розголошенню. Однак необхідно відзначити, що 
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підпортфель може розглядатися на рівні точок продажу та, навіть, окремих 

співробітників. На основі проведеного аналізу підпортфеля споживчих кредитів 

відбувається формування висновків щодо результатів запровадження нового 

продукту та відповідне коригування умов видачі кредиту. 

 
Рис. 2.9. Механізм управління ризиком банківського споживчого 

кредитування 
Джерело: розроблено автором 
 

Видача споживчих кредитів такому широкому колу осіб з високою 

ймовірністю вплине на підвищення рівня простроченої та проблемної 

заборгованості за цим видом кредиту. Для роботи із заборгованістю банки 

використовують послуги колекторських агентств або залучають власний відділ 

роботи з проблемною заборгованістю. Безнадійна заборгованість підлягає 

списанню. Останнім етапом є коригування умов видачі кредиту, а саме: 

• зміна кредитних правил: вікові обмеження, обмеження видачі пенсіонерам, 

окремим соціальним групам, обмеження щодо суми заробітної плати; 

• зміни кредитного продукту: ставка, термін, мінімальна/максимальна сума, 

цільова група. 
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Проте зміна умов може відбуватися не лише для нових продуктів, а й шляхом 

зміни тривалості періоду прогнозу (3, 6, 12 місяців), періоду вибірки (1 місяць, 1 рік), 

зміни в бізнесі, фази економічного циклу та через інші зовнішні чинники. 

На основну увагу заслуговує процес видачі кредиту, адже якість прийнятих 

рішень у кредитуванні – це фундамент, на якому будується успішний кредитний 

бізнес. Швидкість, з якою ухвалюються рішення, а також надійність і прозорість 

бізнес-процесів стають вирішальними факторами. Час видачі кредиту має 

надважливе значення, тому що є однією із конкурентних переваг, адже за невеликих 

сум видача кредитів має займати не набагато більше часу, ніж купівля товару. Час 

видачі кредиту включає в себе час на первинну оцінку клієнта та заповнення 

скорингової карти, час на оцінку його кредитоспроможності, перевірку достовірності 

наданої інформації (верифікації) та прийняття рішення. У провідних, з точки зору 

надання послуг споживчого кредитування, банках України час на видачу кредиту 

складає 15-20 хвилин, причому найбільша частка припадає на первинну оцінку 

клієнта та заповнення скорингової карти. 

Якщо після проведення первинної перевірки потенційного позичальника 

ознак шахрайства з його боку не помічено, кредитний менеджер обирає в системі 

управління взаємовідносинами з клієнтами кредитний продукт з оптимальними 

умовами для клієнта, попереджає його про суму, складові та періодичність кожного 

платежу і, в разі отримання згоди клієнта, вносить дані про клієнта та поручителя (за 

наявності), особисту оцінку клієнта та відскановані документи до системи 

управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationship Management 

System – CRMS). 

CRM-система надсилає цю інформацію до автоматизованого вузла з прийняття 

рішень та корпоративної сервісної шини. Сервісна шина (Enterprise service bus) – 

сполучне програмне забезпечення, що забезпечує перевірку повідомлень, їх 

трансформацію та маршрутизацію на основі змісту, балансування навантаження і 

реєстрацію. Сервісна шина направляє особисту інформацію клієнта для перевірки до 

внутрішньої (власної) та зовнішньої (бюро кредитних історій) баз. Ця перевірка 

здійснюється паралельно за певними критеріями: ідентифікація даних клієнта, місце 
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реєстрації, кредитна історія, активи, зв'язки з іншими клієнтами за певними логіками, 

чорний список (кримінал, шахрайство), доходи, перевірка стажу роботи, роботодавця 

(у т. ч. реквізити, дані про керівництво), кількість звернень у фінансові установи за 

кредитами тощо. У разі наявності клієнта в «чорному списку», він негайно отримує 

відмову у видачі кредиту. Крім перевірки в базах, щойно зібрана інформація про 

клієнта передається до внутрішньої бази та, за рішенням керівництва, – до 

зовнішньої бази, що зменшує плату за подальші запити до неї. 

Історія взаємовідносин клієнта з банками передається до вузла прийняття 

рішень. Вузол прийняття рішення є автоматизованим комплексом, що здійснює 

оцінку кредитоспроможності клієнта, враховуючи попередній досвід кредитування 

клієнта та його візуальну оцінку, розраховує максимальний ліміт на клієнта, 

встановлює відповідність стратегії банку у випадку надання кредиту, та в результаті 

приймає рішення про видачу кредиту. 

 
Рис. 2.10. Процес прийняття рішення про видачу споживчого кредиту 
Джерело: розроблено автором 

Позначення: 1 – внесення даних про клієнта, поручителя (в разі наявності), особистої оцінки 
клієнта та відсканованих документів. 

2 – передача інформації про клієнта до корпоративної сервісної шини та вузла прийняття 
рішень. 

3 – передача інформації до внутрішньої та зовнішньої баз даних для перевірки та отримання 
додаткових даних. 

4 – передача інформації та результатів перевірки клієнта до корпоративної сервісної шини. 
5 – передача інформації та результатів перевірки клієнта до вузла прийняття рішень. 
6 – передача інформації та результатів перевірки клієнта до андерайтера (в разі неможливості 

автоматичного прийняття рішення). 
7, 8, 9, 10 – передача рішення та сформованих кредитних договорів до кредитного менеджера.  
11, 12, 13, 14 – у разі виявлення шахрайських дій з боку позичальника, інформація про нього 

передається до внутрішньої та зовнішньої баз даних. 
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Рівень автоматичного прийняття рішень щодо надання кредиту (чи відмови) 

в провідних банках України складає 70-90%. У випадку, якщо система сама не в 

змозі однозначно прийняти рішення, інформація надходить до андеррайтерів та до 

відділу безпеки, які приймають рішення згідно з інструкціями, враховуючи всі 

«за» і «проти». В разі прийняття позитивного рішення про видачу кредиту 

автоматично створена угода повертається до кредитного менеджера разом з 

відповідним договором. Графічно процес прийняття рішення про видачу 

споживчого кредиту представлено на рис. 2.10. 

На нашу думку, на особливу увагу при розгляді практики управління 

ризиком споживчого кредитування в банках України заслуговують три процеси, 

що дозволяють оцінити ймовірність повернення позичальником кредиту: процес 

первинної оцінки позичальника, його перевірка у базі бюро кредитних історій та 

оцінка кредитоспроможності позичальника. 

Важливість процесу первинної оцінки полягає в тому, що лише менеджер має 

прямий контакт із майбутнім позичальником, а тому перед ним стоїть низка 

важливих завдань щодо оцінки потенційного позичальника: 

• оцінити зовнішній вигляд клієнта та супроводжуючих його осіб; 

• оцінити особливості психічного стану клієнта; 

• оцінити взаємовідносини із супроводжуючими особами (за наявності); 

• сформулювати та поставити клієнтові уточнюючі питання, оцінити реакцію 

клієнта і зміст відповідей; 

• перевірити документи клієнта; 

• співставити та проаналізувати зорову, текстову та мовну інформацію. 

Завдання первинної оцінки повинні виконуватися згідно з низкою основних 

принципів, зокрема:  

• комунікація на професійному рівні, що включає в себе навички роботи з 

обуреними клієнтами, з верифікацією за обмеженого часу, виявленням брехні або 

шахрайства;  

• перехресна перевірка за допомогою додаткових питань, що повторюють 

зміст попередніх; 
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• взаємодія з іншими підрозділами банку з метою попередження/виявлення 

шахрайських дій; 

• вся нова інформація про клієнта, причини негативного висновку, 

повернення на доопрацювання повинні бути чітко зафіксовані в системі та описані 

в коментарях; 

• проходження первинної верифікації за чітко заданим алгоритмом перевірок 

згідно внутрішніх документів / маршруту перевірки. 

Кредитні менеджери оцінюють особливості поведінки потенційного 

позичальника, які можуть свідчити про відхилення в його психіці: надмірно 

нестійка поведінка; конфліктність; немотивована злість; неадекватна лякливість. 

З клієнтом можуть бути родичі, друзі, поручителі, кредитори клієнта або особи, 

що намагаються отримати кредит через підставних осіб. Менеджер має 

аналізувати характер взаємовідносин між цими особами: сімейна 

порада/обговорення, залежність, тиск на клієнта; контроль за поведінкою клієнта 

з боку супроводжуючих осіб тощо. 

Практика роботи вітчизняних банків дозволила розробити певний 

стандартний перелік питань, які кредитні менеджери задають клієнтам з метою 

виявлення недостовірної чи неправдивої інформації: 

• які основні мотиви спонукали клієнта звернутися за кредитом; 

• яка причина вибору банку; 

• чи розглядалися подібні питання з іншими банками; 

• який характер діяльності, розташування офісу, прізвища керівників 

підприємства/організації-роботодавця; 

• яка тривалість роботи клієнта, його чоловіка або дружини на 

підприємстві/організації та його перспективні плани; 

• яка зарплата та інші доходи клієнта, чоловіка або дружини клієнта; 

• чи є на даний момент непогашені кредити клієнта та чоловіка/дружини 

клієнта в інших банках. 

Задаючи такі питання, менеджер повинен звернути увагу на можливі 

неспівпадіння у відповідях клієнта з наданою про себе інформацією:  
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• клієнт запевняє, що швидко поверне кредит, хоча оформлює його на 

значний термін; 

• клієнт повідомляє кредитному менеджеру про великі доходи від бізнесу, 

втім сума кредиту, яку він бажає отримати, незначна та не відповідає заявленим 

доходам; 

• клієнт бажає отримати максимальну суму на максимальний термін тощо. 

У процесі перевірки документів кредитні менеджери використовують 

переважно візуальні та люмінесцентні методи дослідження документів. До 

візуальних методів належать метод «на просвіт» та у вертикальних променях. 

Люмінесцентний метод полягає у перевірці документів за допомогою 

ультрафіолетових та інфрачервоних променів. 

Таким чином, первинна перевірка є способом захисту банку від 

шахрайських дій позичальників. На наш погляд, шахрайство – це своєрідний 

бізнес з метою отримання незаконного прибутку, що динамічно змінюється, 

обираючи шляхи свого розвитку залежно від ситуації, законів, норм і з 

урахуванням психологічних механізмів впливу. При цьому ця система 

видозмінюється швидше, ніж банк може на неї відреагувати, а тим більше 

попередити. Тому ефективно налагоджений та коректно функціонуючий процес 

первинної перевірки є результативним у боротьбі з шахрайством. 

Одним із джерел інформації про позичальника для прийняття рішення про 

видачу кредиту є дані бюро кредитних історій. Крім перевірки потенційного 

позичальника, українські бюро кредитних історій надають широкий спектр 

послуг, серед яких: скоринг, продукти протидії шахрайству, перевірка паспортів, 

скорингування вхідного потоку позичальників для порівняння з всеукраїнським 

потоком, аналіз отримання кредитів «відкинутими» позичальниками в інших 

кредитних установах і рівень банкрутства серед них, комплексне порівняння 

ринкової позиції банку на ринку тощо. 

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано та функціонують 7 кредитних 

бюро [44], три з яких містять найбільшу базу кредитних історій: 
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• ТОВ «Українське бюро кредитних історій», яке засноване 

ПАТ КБ «ПриватБанк» і має базу даних 37,7 млн. кредитних історій [156];  

• ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», що засноване 33 

банками, 2 страховими і лізинговими компаніями, має базу даних 20,6 млн. 

кредитних історій [107]; 

• ПрАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», де-факто засноване 

ПАТ «Дельта Банк», яке має базу даних 19 млн. кредитних історій [79]. 

Однак згідно з дослідженнями Світового банку, в 2015 р. в кредитних бюро 

України були дані лише про 11,6 млн. фізичних осіб, що складає 36,7% дорослого 

населення, і про 120 тис. юридичних осіб [221], в той час як у багатьох країнах цей 

показник значно вищий (Польща – 91%, Словаччина – 67,3%, Угорщина – 88,6%, 

Румунія – 50,1%), а в Австралії, Великобританії, Ізраїлі, Італії, Канаді, Німеччині, 

Норвегії, Словенії, США, Швеції, Японії цей показник дорівнює 100% [222]. 

Брак інформації для прийняття рішення щодо видачі кредиту є однією із 

головних проблем споживчого кредитування в Україні, адже такі параметри як 

обсяг і достовірність отриманої інформації складають основу для прийняття 

рішення, що відповідає стратегії банку у сфері споживчого кредитування. Не 

меншою проблемою є й відсутність єдиного бюро кредитних історій, вступ до 

якого, а також надсилання до нього інформації мали б бути обов’язковими. База 

українських позичальників, що розділена між кількома бюро кредитних історій, не 

дозволяє сформувати єдину базу шахраїв, яка була б доступна всім банкам. 

Переваги єдиної уніфікованої бази позичальників полягають у тому, що її 

наявність: 

• дозволяє забезпечити оперативний доступ до єдиної бази шахраїв і 

невідповідальних позичальників, тобто інформація щодо позичальника одразу 

потрапляє до єдиної бази та стає доступною для всіх банків, що унеможливлює 

отримання позичальником нового кредиту без належного виконання своїх 

зобов’язань за іншим кредитом в іншому банку; 

• унеможливлює умисне завищення рейтингу позичальника відповідальними 

особами банку; 
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• дозволяє визначити регіони з найвищим рівнем шахрайства шляхом 

отримання інформації з усіх банків, що дозволило би банкам адаптувати кредитну 

політику для кожного регіону; 

• дає можливість налагодити офіційну співпрацю із правоохоронними 

органами з метою оперативної протидії шахрайству. 

Однак створення єдиного бюро кредитних історій в Україні на сучасному 

етапі розвитку банківської системи, на наш погляд, ускладнене. Причиною цього є 

неможливість сформувати базу позичальників України, хоча центральний банк, 

безумовно, має у своєму розпорядженні інструменти впливу для того, щоб 

зобов’язати банки передавати інформацію про позичальників до єдиного 

державного реєстру. Разом з тим необхідно розуміти, що така інформація, скоріше 

за все, буде неточною або неповною. Крім того, існуючі бюро кредитних історій 

будуть не потрібні, а оскільки їхніми засновниками є українські комерційні банки, 

це може спричинити негативну реакцію з їх боку. 

Можливим напрямом розв’язання цієї проблеми, на наш погляд, може бути 

створення бюро кредитних історій буферного типу – державної надбудови над 

комерційними кредитними бюро. Така система не буде містити у собі єдиної 

(централізованої) бази даних, а натомість буде виконувати функції адміністратора 

обміну даними між банками та бюро кредитних історій. Обмін інформацією має 

здійснюватися за допомогою спеціального програмного забезпечення, що 

дозволяє автоматично передавати інформацію в зашифрованому вигляді методом 

криптозахисту. Таким чином, державне бюро не буде мати доступу до інформації 

про позичальників, одночасно забезпечуючи банки інформацією про 

позичальників одразу з баз даних усіх кредитних бюро. При цьому банк отримує 

інформацію про бюро, яке надало інформацію, і, навпаки. Питання тарифів для 

банків з боку кредитних бюро в разі підключення за такою схемою, – тема для 

окремих дискусій. 

На наш погляд, оптимальним варіантом було б створення такого ж 

державного буферного бюро, але без участі комерційних бюро кредитних історій. 

Тобто, банки мали б можливість обмінюватися інформацією зі своїх баз без 
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посередників. Однак варто розуміти, що бюро кредитних історій – це бізнес-

проекти комерційних банків, і їх примусове закриття може спричинити хвилю 

невдоволення серед топ-менеджменту цих банків. 

З огляду на це вважаємо, що НБУ та ФГВФО необхідно розробити програму 

зі створення та регулювання діяльності бюро, в якому буде зберігатися інформація 

про кредити, отримані фізичними та юридичними особами в банках з поточним 

етапом обслуговування цих кредитів. Ці мінімальні дані до кредитних бюро 

повинні передаватися банками в обов’язковому порядку з метою недопущення 

отримання позичальником кредитів у двох і більше банках одночасно. 

Натомість, Національний банк України створив інформаційну систему 

обліку позичальників, які мають прострочену заборгованість за кредитами (ЄІС 

«Реєстр позичальників»). Долучитися до системи може будь-який банк. Кількість 

запитів на формування звітів для банку упродовж робочого дня не 

обмежується [53]. Діяльність системи спрямована на недопущення отримання 

кредиту позичальником, що вже має прострочену заборгованість у іншому банку. 

Результуючим етапом є процес оцінки кредитоспроможності потенційного 

позичальника, на якому здійснюється аналіз інформації первинної оцінки 

позичальника та історії його взаємовідносин з іншими банками. 

Оцінка кредитоспроможності клієнта є ключовим інструментом в управлінні 

ризиком банківського споживчого кредитування. Саме за допомогою цього 

інструмента фактично відбувається оцінка кредитного ризику, на який 

наражається банк, видаючи кредит кожному окремому позичальнику, що, в свою 

чергу, безпосередньо впливає на якість кредитного портфеля. У провідних 

українських банках кредитоспроможність позичальника оцінюється за допомогою 

кредитного скорингу – методу класифікації позичальників на групи для оцінки 

кредитного ризику. Система кредитного скорингу являє собою спеціальне 

програмне забезпечення, що складається з інтелектуального ядра та скорингових 

карт і за допомогою якого на основі вихідних даних можна розрахувати необхідні 

показники відповідно до певних характеристик. Як інтелектуальне ядро українські 

банки використовують розробки відомих міжнародних компаній, що 
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спеціалізуються у цій сфері: SAS, SPSS, KXEN, Oracle, Experian, EGAR. 

Скорингова карта – набір встановлених банком характеристик позичальника та 

відповідних вагових коефіцієнтів. На відміну від ядра, скорингову карту банк 

може як придбати, так і розробити самостійно. Мінімальна вартість однієї 

скорингової карти складає 50 тис. дол. США. Зазвичай, в банку налічується 5-10 

кредитних продуктів, для кожного з яких потрібна своя скорингова карта. Кожна 

скорингова карта повинна оновлюватися щонайменше раз на 2-3 роки. 

Враховуючи це, придбання та підтримка скорингових карт у актуальному вигляді, 

може в кілька раз перевищувати власну розробку банком такої карти. 

Використання скорингових карт власної розробки дозволяє зекономити значну 

суму коштів та розробити карту з урахуванням власного досвіду та особливостей 

власних кредитних продуктів. Проте не кожний банк технічно в змозі розробити 

скорингову карту. Також потрібно враховувати досвід компаній, що надають 

послуги у сфері бізнес-аналітики, особливо, якщо ці компанії міжнародні. 

Працівники банку можуть не врахувати всі аспекти побудови цього продукту, 

особливо, якщо не володіють достатньою статистичною базою. Скорингові 

системи є дорогими продуктами, а тому придбати їх можуть не всі українські 

банки. Переваги скорингових систем полягають у тому, що їх використання: 

• значно скорочує термін прийняття рішення про видачу кредиту за рахунок 

оптимізації та обробки документообороту; 

• збільшує кількість одночасних перевірок кредитоспроможності 

позичальників; 

• дозволяє мінімізувати вплив суб’єктивних факторів на оцінку 

кредитоспроможності позичальника; 

• забезпечує постійний автоматизований контроль рівня ризику окремого 

позичальника і портфеля в цілому; 

• підвищує ефективність управління проблемною заборгованістю; 

• дозволяє оцінити та забезпечити управління ризиком і дохідністю портфеля 

кредитів; 
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• дозволяє адаптувати умови кредиту до фінансових можливостей окремого 

позичальника; 

• забезпечує гнучкість у налаштуваннях залежно від типу кредитного 

продукту та встановлених характеристик позичальників. 

Вирізняють чотири основних види скорингу: application, fraud, behavioral, 

collection. У процесі перевірки кредитоспроможності позичальника 

використовують скорниг двох видів: application та fraud. Параметри моделі 

application-скорингу, що використовується в банках України, залежать від банку 

та особливостей його продукту. Однак переважна більшість моделей містить 

базовий перелік параметрів таких як: вік, стать, освіта, регіон проживання, 

кількість осіб на утриманні клієнта, сімейний стан, кількість дітей, час 

проживання на одному місці, час роботи на останньому місці роботи, вид 

зайнятості тощо. Application-скоринг також може включати поведінкові аспекти: 

наявність платіжної картки, наявність депозиту, аналіз кредитної історії, аналіз 

історії платежів (оплата комунальних послуг, Інтернету тощо). Application-

скоринг – це технологія аналізу кредитоспроможності позичальників, що дозволяє 

перевести оцінку кредитного ризику в кількісну площину. 

Fraud-скоринг являє собою процес виявлення та запобігання шахрайським 

діям з боку потенційних і вже існуючих позичальників на різних етапах «життя» 

кредиту, починаючи із визначення позичальників, чиї запити на видачу кредиту 

повинні бути відхилені або відкладені для більш детального розгляду, і 

закінчуючи аналізом поведінки позичальника. Fraud-скоринг, який 

використовують як для виявлення шахрайства з боку позичальників, так і 

всередині кредитної організації, виконує низку функцій: 

1) перевірка інформації за «чорними» та «сірими» списками. Обрані поля 

анкети позичальника перевіряють на збіг (схожість) з даними в чорних/сірих 

списках шахрайських операцій/організацій; 

2) перевірка інформації на «внутрішню» несуперечливість. За наявними в 

анкеті даними з пов’язаною інформацією (дата народження – індивідуальний 
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номер платника податків, наявність нерухомості – комунальні платежі) 

перевіряють внутрішню несуперечливість анкети; 

3) перевірка інформації на «зовнішню» несуперечність і відповідність бізнес-

правилам. Наявні в анкеті дані аналізують за допомогою експертних бізнес-правил 

(наприклад, дата видачі паспорта – не вихідний день, визнання додаткових 

доходів  –  мінімальний врахований дохід), а також звіряються з наявною 

інформацією в базі заявок або інформаційних базах банку (достовірність адреси, 

аналіз попередніх анкет чи заявок); 

4) перевірка інформації на наявність «загальних викидів». Порівняння 

показників з анкети із загальним розподілом за портфелем – «штрафні» бали за 

потрапляння в «критичний хвіст» розподілу або статистично дрібну категорію; 

5) перевірка інформації на наявність «викидів» у межах виділеної сукупності 

«клієнтів». Порівняння показників із анкети з даними, відібраними за певним 

критерієм, наприклад, перевірка на «викид» зарплати порівняно з даними по 

підприємству, галузі чи регіону. 

Процес кредитування не завершується наданням кредиту. Кожен банк 

обов’язково супроводжує кредит від його видачі до повного погашення. Залежно 

від ступеня агресивності кредитної політки банку та рівня технологій ухвалення 

рішень у кредитному портфелі банку з часом накопичується певний рівень 

проблемної заборгованості, моніторинг якої банки здійснюють на рівні портфеля 

та кожної окремої позики за допомогою Behavioral-скорингу (поведінкового 

скорингу). Для цього проводиться оцінка динаміки кредитного рахунку 

позичальника, що дозволяє спрогнозувати погіршення його платоспроможності на 

підставі динаміки погашення платежів, умов кредиту, інформації про самого 

позичальника тощо. Поведінковий скоринг також використовують для аналізу та 

управління кредитним портфелем, що дозволяє оптимізувати стратегію роботи з 

клієнтами на різних рівнях. Behavioral-скоринг ґрунтується на можливості оцінки, 

рейтингуванні та сегментації кредитного портфеля, аналізі портфеля і 

прогнозуванні прострочень, відстеженні критичних рівнів ризику та змін у 

прогнозах. 



106 

За допомогою collection-скорингу визначають напрями роботи з «поганими» 

позичальниками, стан обслуговування кредиту яких класифіковано як 

«незадовільний». Технології collection-скорингу успішно застосовують при 

створенні ефективної системи своєчасного запобігання прострочень і стягнення 

простроченої заборгованості. Цей тип скорингу має виконувати такі завдання: 

• оброблення кредитного портфеля і формування списку клієнтів, з якими 

необхідно провести профілактичну роботу з метою недопущення прострочень 

і/або застосувати заходи впливу. Причинами виникнення заборгованості є, 

переважно, забудькуватість позичальника або неможливість здійснити оплату з 

об’єктивних причин, не пов’язаних з його фінансовим станом. З огляду на це, за 

перших ознак виникнення простроченої заборгованості внутрішній колекторський 

відділ банку починає нагадувати позичальникам про необхідність виконання своїх 

зобов’язань. Якщо причиною боргу є небажання позичальника платити, 

нагадування стають більш наполегливими; 

• сегментування боржників; 

• планування та супроводження роботи колекторів та інших учасників 

процесу стягнення заборгованості. Передача заборгованості спеціалізованому 

колекторському агентству може відбуватися на умовах аутсорсингу або шляхом 

продажу заборгованості; 

• моніторинг колекторської роботи, аналіз результатів впливів тощо. 

Отже, кожний етап має свої скорингові рішення, кожне з яких є повноцінним 

інструментом управління кредитним ризиком банку в процесі споживчого 

кредитування (рис. 2.11). 

Рівень розвитку вітчизняного ринку споживчого кредитування не дає 

підстав говорити про абсолютні переваги скорингових моделей, адже вони були 

розроблені в економічному середовищі розвинутих країн. Серед проблем, які 

струмують ефективне використання скорингових моделей в Україні, можна 

виокремити такі. 
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Рис. 2.11. Сучасна практика застосування скорингових моделей 
Джерело: розроблено автором 
 

1. Наявність неофіційних доходів не дозволяє оцінити реальну 

кредитоспроможність позичальника. За підрахунками Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі, рівень тіньової економіки в Україні за методом «витрати 

населення – роздрібний товарообіг» у 2016 р. становив 41% до ВВП [148]. Ризик-

менеджери українських банків вважають це головною проблемою в оцінці 

кредитоспроможності позичальника. 

2. Низька фінансова грамотність позичальників обмежує можливості 

прийняття правильних фінансових рішень і може призвести до накопичення 

надмірної кредитної заборгованості, знижує довіру до фінансових інститутів, а в 

окремих випадках дозволяє банкам безкарно діяти всупереч чинному 

законодавству. 

3. У разі надання кредиту під гарантію поручителя банк не завжди враховує 

фінансовий стан поручителя. Поручитель є повноцінним суб’єктом кредитних 

відносин з банком, оскільки є особою, яка знає позичальника і готова у разі 

виникнення такої необхідності виконати зобов’язання за договором поруки. 

Видача кредиту Моніторинг 

Видати 

Application-скоринг 

Fraud-скоринг 

Рішення 
щодо 
видачі 

кредиту 

Платіж не 
сплачено 

Колектор-
ська 

служба 

Робота 
колекторів 

Collection-скоринг 

Платіж 

Платіж сплачено 
Відм
овит

и 

Щомісячний 
платіж 

Перевірка платежу 

Behavioral-скоринг 
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Натомість ризик-менеджери не вважають за потрібне знати чи в змозі поручитель 

виконати свої зобов’язання. 

4. Відсутність єдиної актуальної бази позичальників, яка була б доступна всім 

банкам для перевірки клієнтів на порядність, кредитоспроможність та перевірки їх 

кредитної історії. 

5. Незначна кількість позичальників у базі кредитних бюро, відсутність зв’язку 

між кредитними бюро. 

Перераховані вище проблеми та агресивна кредитна політка банків 

упродовж останніх років призвели до збільшення проблемної заборгованості до 

загрозливого рівня. Проблеми одних банків стають способом збільшення активів, 

а згодом – капіталу для інших банків. Проблемна заборгованість може 

продаватися окремо або у складі кредитного портфеля. У першому випадку 

рішення про продаж приймається банком, а в другому – ФГВФО шляхом 

реалізації певних процедур. Зазвичай, пул кредитів продається зі значним 

дисконтом, що дозволяє банку-покупцю використовувати, крім стандартних 

методів стягнення заборгованості (реструктуризація кредитів, робота 

колекторського відділу банку), компромісний варіант повернення 

заборгованості, який полягає у списанні певної частини боргу, що не перевищує 

дисконту, з яким банк придбав заборгованість, у випадку безнадійності 

отримання повної суми боргу. Така практика дозволила окремим банкам, що 

мають ефективну систему роботи з проблемною заборгованістю, крім 

матеріальних переваг, розширити власну базу позичальників і навіть створити 

власне бюро кредитних історій, отримувати додатковий прибуток і поповнювати 

базу бюро за рахунок надання такої інформації партнерами. 

Виникнення безнадійної заборгованості обумовлено не лише небажанням 

позичальників платити або втратою ними платоспроможності, а й станом бази 

позичальників, яка в окремих випадках включає лише основні дані про клієнта, суму 

кредиту та суму заборгованості. Натомість оптимальна база клієнтів має бути 

централізованою, містити комплексну оцінку клієнта зі збереженням історичних 

даних та сегментацією клієнта для подальших маркетингових заходів. Необхідно 
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також відзначити, що в Україні існують банки, які не мають власного відділу роботи 

з проблемними кредитами та не користуються послугами андеррайтингу. 

Додатковими заходами, що сприяють зниженню кредитного ризику, як 

свідчить вітчизняна практика, є: рівень процентної ставки, страхування, неустойка 

на рівні індивідуального кредитного ризику та диверсифікація, концентрація, 

лімітування, резервування, контроль на рівні портфеля. 

Процентна ставка за споживчими кредитами формується з урахуванням 

вартості залучення ресурсів, можливості дострокового погашення кредиту 

позичальником і кредитних ризиків. Нажаль, вітчизняні банки не завжди 

дотримуються європейської практики, коли відповідальні позичальники отримують 

кредити з нижчими процентними ставками, адже кредитний ризик за такими 

операціями значно менший. 

Страхування як інструмент зменшення індивідуального кредитного ризику в 

процесі споживчого кредитування використовується не часто. Банк може вимагати 

страхування відповідальності позичальника, проте й це відбувається переважно в 

невеликих банках і спрямоване переважно на отримання додаткової фінансової 

вигоди за рахунок домовленостей з певними страховими компаніями, ніж для 

мінімізації кредитного ризику. Страхування підпортфеля споживчих кредитів в 

Україні на сьогоднішній день не здійснюється через відсутність попиту на такі 

послуги з боку банків, що зумовлено високою ціною таких послуг. 

Не дивлячись на широкий інструментарій мінімізації кредитного ризику, 

далеко не всі банки використовують його ефективно. Це призводить до збільшення 

тривалості прийняття рішень, погіршення якості перевірки кредитоспроможності 

позичальника, а отже й до погіршення якості кредитного портфеля та ускладнення 

контролю за процесом споживчого кредитування. 

Набагато гірша ситуація з управлінням операційним ризиком. Опитані ризик-

менеджери навіть українських банків першої групи не вбачають у операційному 

ризику при споживчому кредитуванні реальної загрози. Прояв цього ризику вони 

вбачають переважно у шахрайських діях персоналу банку. Це пов’язано з тим, що 

окреслений вище перелік обов’язків і завдань, покладених на кредитного менеджера, 
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дає йому певну самостійність у формуванні висновку щодо результатів первинної 

оцінки клієнта. Підготовлений кредитний менеджер здатен вирізнити шахраїв-

позичальників, а тому видача кредиту шахраям фактично можлива лише за 

пособництва менеджера. Для запобігання таким ситуаціям банки впроваджують 

систему контролю ефективності та якості верифікації, основними складовими якої є:  

• наявність у кредитних менеджерів чітко прописаних інструкцій щодо 

проведення верифікації; 

• навчання, тестування, екзаменування кредитних менеджерів з метою 

присвоєння їм певної категорії; 

• впровадження мотиваційної системи винагороди роботи кредитних 

менеджерів; 

• впровадження зрозумілої для виконавців та прозорої системи контролю 

якості роботи кредитних менеджерів: 

• аналіз причин відмов і причин виникнення прострочення, повернення 

документів на доопрацювання, дотримання внутрішніх процедур банку; 

• відеоспостереження за кредитним менеджером і запис телефонних розмов, 

що дає змогу встановити наявність внутрішнього шахрайства, визначити 

ефективність роботи менеджера та відповідність оцінки клієнта вимогам, що 

встановлені в інструкціях; 

• проведення вибіркової повторної перевірки кредитних заявок. 

Повний перелік заходів запобігання шахрайським діям використовується 

далеко не в кожному банку, що надає споживчі кредити. Особливо важливу роль 

ці заходи відіграють за наявності розгалуженої мережі точок обслуговування 

банку, що ускладнює процес контролю ефективності первинної верифікації 

клієнта. 

Іншим надзвичайно дієвим інструментом мінімізації операційного ризику, 

спричиненого діями персоналу банку, є лімітування повноважень. Використання 

такого інструмента обмежує права уповноважених осіб та органів банку на 

самостійне прийняття рішень і фактично мінімізує кредитний ризик. Цей 

інструмент дозволяє обмежити індивідуальний кредитний ризик шляхом 
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встановлення ліміту на одного позичальника, на вид споживчого кредиту 

(готівковий кредит, кредитні картки, на придбання побутової техніки), на 

відповідальну особу тощо. Більшість банків, що мають розгалужену мережу 

відділень, з особливою відповідальністю забезпечують автоматизацію управління 

лімітами. Переважно це банки з іноземним капіталом і банки першої та другої 

груп. Автоматизація управління цим процесом необхідна з огляду на те, що через 

певний час ліміти підлягають перегляду, а отже банк потребує автоматизованого 

рішення для централізованого створення, перевірки, зміни лімітів, а також 

інформування відповідальних осіб на всіх рівнях про зміну таких лімітів. 

Однак операційний ризик не обмежується некомпетентністю, необачністю 

чи шахрайством персоналу. Він може реалізуватися через некоректні, несвоєчасні 

та неефективні дії топ-менеджменту банку: неналагоджені бізнес-процеси, 

нерозвинену ІТ-систему та навіть відсутність плану дій на випадок виникнення 

форс-мажорних обставин. 

У зв’язку із напруженою ситуацію в країні у 2014 р. значно збільшилася 

кількість постанов НБУ. Ризик-менеджери банків нарікають на складність 

оброблення, вивчення та регулювання діяльності відповідно до зміни 

законодавчих умов. Обов’язковість виконання постанов НБУ підвищує рівень 

операційного ризику в банках. Окремі банки виявилися не зовсім готовими до 

частих змін вимог регулятора. В контексті задекларованого європейського 

напряму розвитку України до постанов НБУ може додатися ціла низка 

міжнародних стандартів ведення банківського бізнесу, в тому числі споживчого 

кредитування. Тому необхідним, на наш погляд, є розробка або придбання 

програмного комплексу для управління операційними ризиками. Автоматизовані 

процеси та повідомлення скорочують цикли аудиту та знижують витрати на 

дотримання законодавчих умов і проведення внутрішнього контролю. 

Особливу увагу банкам необхідно звернути на інформаційні технології – 

технології створення, збереження, управління та обробки даних. Навіть у 

післякризовий період окремі банки нехтують правилами інформаційної безпеки, 

що ускладнює ефективне супроводження кредиту та роботу з проблемною 
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заборгованістю. Дані, що зберігаються на серверах банку, мають дублюватися на 

дзеркальний сервер та бути чітко структурованими і зберігатися в одному форматі. 

Таким чином, ведення банком такого бізнесу як споживче кредитування 

потребує чіткого усвідомлення економічної природи споживчого кредитування, 

застосування світових підходів до організації процесу кредитування та управління 

ризиками, що притаманні цьому виду кредитів. Особливої уваги з боку керівних 

органів банку потребує етап первинної оцінки позичальника кредитним 

менеджером, а саме, використання ефективних методик оцінки та підвищення 

компетентності менеджерів. Якість оцінки позичальника на цьому етапі є однією з 

передумов мінімізації кредитного та операційного ризику банку. 
 

2.3. Зарубіжний досвід управління банківськими ризиками споживчого 

кредитування 
 

Бум споживчого кредитування торкнувся не лише України, а й інших країн 

світу, досягнувши свого піку в 2008 р. Після бурхливого розвитку споживчого 

кредитування в Західній Європі, західні банки почали розвивати цей бізнес у 

країнах з перехідною економікою, в тому числі й в Україні, де вищі процентні 

ставки, ширший реальний процентний спред, а отже, й вища дохідність. 

Підвищенню попиту на споживчі кредити сприяла низка факторів: низька 

інфляція, стабільність валютного курсу, довіра до банківської системи (в т. ч. 

завдяки виходу на український ринок банків з іноземним капіталом), помірне, але 

стабільне зростання доходів населення, позитивні очікування населення. При 

цьому найвищими темпами зростали обсяги кредитування домогосподарств у 

країнах з перехідною економікою, що можна пояснити кількома факторами. По-

перше, в країнах з розвиненою економікою відносини споживчого кредитування 

мають довгу історію регулювання. Упродовж тривалого часу обсяги споживчого 

кредитування зростали пропорційно з доходами домогосподарств [226, c. 49], а 

дослідження доводять позитивну кореляцію між споживчим кредитуванням і 

доходом на душу населення [199, c. 8]. По-друге, зростання обсягів кредитування є 
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заслугою фінансової лібералізації, а саме – низьким рівнем процентних ставок за 

кредитами [226, c. 49]. 

Необхідно також зазначити, що з тих же причин у країнах з розвиненою 

економікою в загальному обсязі кредитів фізичним особам іпотечне кредитування 

займає значно більшу частку, ніж споживче, на противагу більшості країн з 

перехідною економікою, де ситуація зворотна. Стрімке зростання обсягів 

споживчого кредитування у країнах з перехідною економікою за нерозвиненої 

інфраструктури поряд з перекладанням валютного ризику на позичальників і 

недосконалим законодавством призвели до зростання простроченої заборгованості, 

що знизило рівень стійкості банківської системи. 

Таким чином, можемо дійти висновку, що розвиток споживчого 

кредитування в країнах з перехідною економікою обумовлений не лише 

зростанням пропозиції, а й відповідним збільшенням попиту на споживчі кредити. 

За результатами проведеного дослідження можемо висунути гіпотезу, що 

причиною підвищення попиту на споживче кредитування є прагнення населення 

до підвищення рівня власного життя і добробуту. Дані, наведені в табл. 2.3, 

ілюструють зв’язок між рівнем життя, розшаруванням населення за рівнем 

добробуту та відносним обсягом споживчого кредитування. 

Як свідчить проведений аналіз, найбільшим попитом у розглянутих країнах 

споживчий кредит користується в США, Росії та Україні (табл. 2.3). Попит на 

споживчі кредити в США формувався шляхом сталого історичного розвитку, як у 

більшості країн з розвиненою економікою, але в той же час у Німеччині, Франції, 

Великобританії та Італії цей показник нижчий. Причиною цього, на наш погляд, є 

високий рівень розшарування населення за рівнем добробуту в США. На відміну 

від зазначених країн, в США коефіцієнт Джині сягає 41. 

Подібна ситуація склалася і в пострадянських країнах, де споживче 

кредитування не мало історичного підґрунтя для свого розвитку, а тому за 

підтримки банків з іноземним капіталом у першій половині 2000-х років почало 

розвивалося досить бурхливо. Спільною ознакою економік пострадянських країн є 

нестабільність курсу їх національних валют. В Україні [124] та Білорусі [97] 



114 

кредити фізичним особам в іноземній валюті офіційно заборонено, а в Росії та 

Грузії   – ні. Втім, девальвація російського рубля змусила більшість банків 

відмовитися від видачі кредитів у іноземній валюті через брак ресурсів та великий 

ризик їх неповернення. 

Таблиця 2.3 

Стан споживчого кредитування та економічного розвитку в Україні та окремих 

країнах світу, станом на кінець 2015 р. 

Країни 

Процентна 
ставка за 

кредитними 
картками, % 

Процентна 
ставка за 

споживчими 
кредитами 

строком 1 рік, % 

Частка 
споживчих 
кредитів у 

ВВП 
країни, % 

ВВП на 
душу 

населення 
(дол. 

США) 

Коефіцієнт 
Джині 

Україна 31,20 29,10 5,30 2 115 24,8 
США 12,09 10,78 8,69 55 837 41,1 
Великобританія 17,58 4,70 9,16 43 734 38,0 
Країни єврозони 17,03 5,11 5,72 33 998 30,6 
Німеччина 15,39 5,08 5,83 41 219 30,6 
Франція 3,05 6,05 7,00 36 248 31,7 
Італія 16,18 5,20 4,94 29 847 35,5 
Латвія 23,24 19,49 1,86 13 665 36,0 
Естонія 17,73 11,27 3,10 17 295 32,7 
Польща 9,29 4,35 7,03 12 495 32,8 
Білорусь 32,60 40,30 1,91 5 741 26,5 
Грузія 23,50 16,80 7,15 8 534 41,4 
Росія 20,87 27,97 8,63 9 057 39,7 

Джерело: складено автором на основі даних центральних банків, державних служб 
статистики, Світового банку та ООН 

 

Разом з тим кожна з країн має законодавчі відмінності у регулюванні 

споживчого кредитування. В Україні [117], Білорусі [98], Грузії [22] та Росії [96] діє 

законодавство, що зобов’язує банки інформувати позичальників про повну вартість 

кредиту та умови кредитування при укладанні договору, вказуючи ефективну 

процентну ставку. Але в українському законодавстві ця норма не стосується 

рекламної інформації та дозволяє банкам приховувати реальну вартість кредиту. 

Натомість, у Білорусі заборонено будь-які комісії за користування споживчим 

кредитом, через що банки змушені одразу вказувати реальну вартість кредиту. 

Тому, на відміну від офіційної статистики, ставки за споживчими кредитами в 

Білорусі знаходяться в діапазоні 60-80% (табл. 2.2). Не дивлячись на спроби 
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центральних банків пострадянських країн забезпечити прозорість формування 

процентної ставки, її значення офіційно не регулюється. 

Регулювання вартості кредиту в світовій практиці пройшло тривалу 

еволюцію: історично сформовані моральні, релігійні та етичні норми з часом 

призвели до запровадження законодавчих норм, які отримали визнання та довели 

свою ефективність [224, c. 30]. Більше 70 країн світу, включаючи 14 країн ЄС, 

окремі штати США та Австралії, Канаду, Бразилію, Південну Африку, упродовж 

останніх десятиліть обмежують рівень процентних ставок за споживчими 

кредитами, а ісламська банківська справа взагалі забороняє стягувати проценти за 

користування кредитом [224, c. 28]. 

Законодавче обмеження вартості кредитів у різних країнах регулюється 

Цивільним або Кримінальним кодексом (Канада, Естонія, Польща, Мальта), 

Законом про лихварство (Франція, Італія, Японія), Законом про споживчий кредит 

(Австралія, Словаччина, Іспанія), Декретом (Португалія) та іншими законами у 

сфері мікрокредитування та регулювання діяльності кредитних спілок [214, с. 9, 

34]. Регуляторами цих відносин можуть бути: центральний банк, який регулює 

діяльність ліцензованих ним установ (Італія Португалія, Франція); інший орган, 

який має право видавати ліцензії (міністерство в Бельгії чи спеціалізована установа, 

як у Великобританії, Німеччині, Нідерландах, Естонії); орган із захисту прав 

споживачів (Ірландія, Латвія). 

Виходячи зі світового досвіду, можна виділити такі види обмежень 

процентної ставки за кредитом: 

1. Прямі обмеження: абсолютний або відносний ліміти процентної ставки за 

кредитом. 

2. Непрямі обмеження: 

• метод обчислення ставки за кредитом; 

• елементи витрат: обмеження рівня неустойок та інших стягнень, що 

передбачені контрактом; 

• параметри кредитного договору: обмеження розмірів платежів, строку та 

обсягу кредиту [224, c. 4]. 



116 

Регулюючий орган країни може встановлювати як фіксоване обмеження на 

розмір ставки за кредитом, так і ставки у разі настання дефолту позичальника, що 

є не менш важливим, адже дозволяє позичальнику відновити нормальну сплату 

внесків. Абсолютні ліміти процентних ставок не надто поширені у світі. У 

більшості випадків їх застосовують до певних типів кредитних установ та/або сум 

кредитів. Наприклад, у Великобританії, Греції та Мальті обмеження стосуються 

лише небанківських кредитних установ, а в Канаді, в окремих штатах США, в 

Австралії встановлені граничні значення ставок для всіх кредитних установ [63; 

214, c. 10-11; 224, c. 63]. 

На відміну від абсолютного ліміту, за якого верхня межа процентної ставки 

чітко визначена законодавством, для встановлення відносної межі використовують 

екзогенний або ендогенний орієнтир. Екзогенний орієнтир розраховується як сума 

облікової (базової) ставки центрального банку або середньозваженої процентної 

ставки за міжбанківськими кредитами на міжбанківському ринку та законодавчо 

встановленої маржі у відсотковому вираженні. Екзогенний орієнтир 

використовується в Польщі (400% від облікової ставки Національного банку 

Польщі), в Бразилії (200% міжбанківської ставки овернайт SELIC), у Нідерландах 

(облікова ставка ЄЦБ збільшена на 12%). 

Розрахунок ендогенного орієнтиру ґрунтується на середній процентній ставці 

на ринку споживчого кредитування, яку множать на коефіцієнт або додають 

фіксовану маржу. Такий механізм застосовується у Естонії (300% середньої річної 

ставки на ринку), Чилі (150% середньої річної ставки на ринку). Серед двох 

орієнтирів найбільш поширеним є використання ендогенного, не дивлячись на 

ефект сходинок, що виникає від його впровадження. Ефект сходинок полягає у 

прагненні кредиторів встановити ставки максимально близько до верхньої межі 

(«стелі») ставок, що призводить до подальшого зростання середнього значення 

процентних ставок на ринку. Цей процес повторюється з певним інтервалом, в 

результаті чого ставки зростають у вигляді сходинок. Для мінімізації цього ефекту 

методи розрахунку відносного ліміту комбінують. Ефективність такого підходу 

демонструє Німеччина. Згідно з рішенням суду в Німеччині процентна ставка за 
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споживчими кредитами не може перевищувати 200% середньої ставки на ринку, 

але разом з тим не повинна перевищувати й 12-відсоткову маржу від середньої 

ставки на ринку. Згідно з дослідженням Світового банку, з 56 досліджуваних країн 

24 мали абсолютні ліміти, а 32 – відносні, з них 26 країн використовували 

ендогенний орієнтир і лише 6 – екзогенний [214, c. 11]. 

Непряме обмеження має стримуючий вплив на рівень вартості кредиту. 

Найбільш характерним методом просування кредитного продукту для 

постачальників фінансових послуг є приховування реальної вартості кредиту від 

позичальника. Банки, надаючи кредит, використовують різні математичні формули 

для обчислення ставки за кредитом або зменшують ставки за рахунок збільшення 

розміру та кількості комісійних винагород різного роду. З огляду на це, основним 

методом непрямого обмеження вартості кредиту є уніфікація методів розрахунку 

ефективної процентної ставки за кредитом та обов’язкова вимога до банків з боку 

регулятора надавати клієнту повну інформацію про вартість послуги і 

використовувати реальну вартість послуг у рекламних оголошеннях. Саме така 

концепція впроваджується у ЄС Директивою 2008/48/ЄC, яка містить права та 

обов’язки сторін кредитного процесу та єдину формулу розрахунку ефективної 

річної процентної ставки. 

Важливим аспектом процесу регулювання вартості кредиту є об’єкт 

регулювання. В більшості країн ЄС регулюється ефективна річна процентна 

ставка, в Греції регулюється номінальна ставка, а в Польщі – окремо регулюється 

номінальна ставка, комісії та інші платежі. Однак, як свідчить аналіз, у разі, якщо 

комісії офіційно не заборонені, а регулюється лише номінальна ставка, 

ефективність цих дій є низькою, оскільки за таких умов зменшується прозорість 

визначення вартості кредиту для позичальника [214, c. 10]. 

Ключове значення має не метод зниження вартості кредиту і не законодавче 

регулювання цього процесу, а реальний вплив на доступність кредиту для 

споживачів фінансових послуг з різним рівнем доходу. Низка досліджень вказують 

на переважно негативний вплив обмеження вартості кредиту. В Японії в результаті 

зменшення межі процентних ставок зменшилася кількість схвалених кредитних 
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заявок, натомість зросло тіньове кредитування. В Польщі це призвело до 

ускладнення отримання кредиту та зменшення добробуту населення; у Франції та 

Німеччині – до зменшення кількості кредитних продуктів для споживачів з 

невисокими доходами. При цьому у Франції це обмеження банки обходили 

шляхом надання револьверних кредитів, а в Німеччині значна частина 

високоризикових клієнтів втратила доступ до споживчого кредитування. В США 

високоризикові позичальники з різних штатів отримували кредити в штатах, де 

обмеження процентних ставок були менші. Результати опублікованих у науковій 

літературі досліджень свідчать, що можливість отримати кредит у 

малозабезпеченого клієнта збільшується з підвищенням процентної ставки за 

кредитом, але в той же час збільшується ймовірність виникнення простроченої 

заборгованості [214, c. 12-13]. Таким чином, у випадку регулювання вартості 

кредитів з боку держави споживачі фінансових послуг з невисокими доходами та 

кредитори шукають шляхи уникнення обмежень, а отже, обмежуючи рівень 

процентних ставок, держава захищає переважно права середнього класу та 

підвищує якість портфеля споживчих кредитів банку. 

Для України питання вартості кредиту стоїть особливо гостро. Реальна 

вартість банківських кредитів для споживачів перевищує номінальну в 3-5 разів. 

Не дивлячись на спроби НБУ підвищити транспарентність ринку [117], в 

рекламних оголошеннях та на офіційних веб-порталах банків повна вартість 

послуг, включаючи ефективну процентну ставку, вказується вкрай рідко.  

На формування вартості кредиту впливає низка чинників, до яких, зокрема, 

можна віднести такі. 

1. Вартість залучення ресурсів банками є головною складовою вартості 

кредиту. Залучення ресурсів іноземних кредиторів для українських банків є 

дорогим, адже всі без виключення українські банки мають низькі рейтинги, в тому 

числі через низький суверенний рейтинг України, що, в свою чергу, обумовлено 

великою ймовірністю дефолту країни. Іншими словами, для зарубіжних кредиторів 

кредитування українських банків є ризиковим, що й підвищує вартість кредиту. 

Залучення банком ресурсів через депозити фізичних осіб також є високозатратним 
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для банків, оскільки депозити для населення є інструментом захисту від 

інфляційних процесів. У значної частини вкладників є сумніви щодо достовірності 

офіційних показників інфляції, а тому депозити з невеликим відсотком будуть 

непривабливими для вкладників, оскільки не задовольняють їх інфляційні 

очікування. Крім того, для залучення ресурсів через депозити банку необхідно 

проводити маркетингові заходи, що також підвищує вартість їх залучення, а 

підвищення процентної ставки за депозитами є чи не єдиним дійсно дієвим 

інструментом для залучення нових депозитів. 

2. Витрати на розміщення ресурсів включають в себе витрати на маркетингові 

заходи, перевірку потенційних позичальників, супроводження кредиту. Кредитний 

процес на стадії укладання договору характеризується високим рівнем 

асиметричності інформації – кредитору не доступна вичерпна інформація про 

позичальника, через що оцінити його кредитоспроможність складно. Позичальник, 

у свою чергу, переважно керується викривленою інформацією з рекламних 

оголошень, а тому приймає ірраціональні рішення. Інколи банки вказують ставки у 

місячному вираженні, а не в річному, що з психологічної точки зору здешевлює 

кредит. 

3. Витрати на прогнозовані безнадійні кредити, досудове та судове 

супроводження заборгованості. Оскільки споживче кредитування є досить 

ризиковим видом бізнесу, банки закладають цей рівень ризику до ставки за 

кредитом. Рівень прозорості української судової системи також не сприяє 

зниженню ризиків. 

4. Оплата праці співробітників банку. 

5. Дохідність (чистий спред). Для отримання необхідної дохідності банки 

закладають у вартість кредиту певну кількість одноразових та/або багаторазових 

комісій, що підвищує його вартість для позичальника. 

Через складну політичну та економічну ситуацію кредитування населення в 

Україні значно сповільнилося, а тому запроваджувати заходи щодо регулювання 

вартості кредитів в даний період вважаємо передчасним. Однак, враховуючи 

світовий досвід у сфері обмеження вартості кредиту, ми дійшли висновку, що в 
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подальшому першим кроком щодо регулювання вартості споживчих кредитів має 

бути запровадження єдиної ефективної ставки за кредитами, розроблення єдиної 

методології її розрахунку з одночасною забороною використання комісій та інших 

стягнень. Встановлення єдиної ставки дозволить споживачам чітко оцінювати 

реальну вартість кредиту та свої фінансові можливості, що сприятиме стабілізації 

попиту на споживчі кредити та змусить банки знизити процентні ставки до 

рівноважного ринкового рівня. 

Якщо для політиків пріоритетним є доступність кредитів, то для акціонерів 

банків – забезпечення органічного зростання свого банку та прибутковості його 

діяльності. Упродовж останніх років регулювання банківської діяльності стає все 

жорсткішим і спрямоване на зменшення ризику, а тому призводить до зниження 

рівня дохідності банківського бізнесу. Разом з тим у споживчому кредитуванні в 

Україні невирішеними залишається низка питань, які стримують підвищення 

прибутковості цього бізнесу та потребують вдосконалення регулятивних вимог. 

Екстенсивний розвиток вітчизняного ринку споживчого кредитування 

призвів до невідповідності обсягів накопиченої інформації про позичальників та 

темпів зростання кредитування. Ця проблема не є суто української і певною мірою 

характерна навіть для країн з тривалою історією споживчого кредитування. Якщо в 

Україні це питання постає у відсутності часом будь-якої інформації про 

позичальника через відсутність в нього досвіду роботи з банком, то в країнах з 

розвиненою економікою ситуація дещо інша. На Заході, крім значної кількості 

позичальників, які потенційно можуть бути надійними, але вимушені 

рефінансувати свою заборгованість, після світової фінансової кризи 2008-2009 рр., 

є й такі, які не можуть надати банку достатній обсяг інформації для аналізу їх 

кредитоспроможності традиційними методами. Це переважно люди, які не 

користувалися кредитними картками, молодь, особи, які змінили громадянство, 

особи, що працевлаштовані неофіційно. Всі вони можуть виявитися 

відповідальними позичальниками і, навпаки, позичальник з бездоганною 

репутацією може несвоєчасно оплачувати комунальні послуги. У світовій практиці 

для аналізу таких клієнтів використовують інтелектуальний аналіз великих даних – 
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технології та методи економічно доцільного і швидкого отримання цінної 

інформації з дуже великих обсягів різноманітних даних [70, c. 37]. Великі обсяги 

даних потребують відповідного апаратного та програмного забезпечення, а також 

послуг з інтеграції, організації, управління, аналізу та подання даних, які 

описуються чотирма «V» – volume (об’єм – різке зростання обсягів даних), variety 

(різноманітність форматів даних, неструктурованість), velocity (швидкі збір, 

обробка і використання) та value (цінність – зберігати всі дані, а не найцінніші). 

Основні завдання, для яких банки використовують технології аналізу 

великих даних, полягають в оперативному отриманні звітності, скорингу, 

недопущенні проведення сумнівних операцій, шахрайства та відмивання грошей, а 

також у персоналізації пропонованих клієнтам банківських продуктів. 

Класичними джерелами великих масивів даних є інформація із соціальних 

мереж, різні типи транзакцій, обороти за рахунками, дані про операції з 

кредитними картками, запис телефонних розмов з клієнтом, відвідання клієнтом 

установи банку. Для оцінки кредитоспроможності показовими є дані оплати 

комунальних та комунікаційних послуг, дані про депозитні вклади, внесення 

членських внесків в різні організації, дані про судові рішення та арешти та інші 

нетрадиційні дані. Нещодавно у Великобританії як новий метод боротьби з 

шахрайством почали використовувати геолокаційні дані. Кожна адреса має свою 

градацію ризику: встановлено, що проживання в певних районах Великобританії 

сприяє більшій схильності до шахрайства. Використання цих даних дозволило 

підвищити ефективність моделі протидії шахрайству на 6,5% [54, с. 14]. 

Постачальниками такої інформації можуть бути телекомунікаційні 

провайдери, компанії комунальної сфери, роздрібні торгові мережі, державні 

органи, власні дані банку [4, с. 7-8]. Однак в окремих країнах виникає складність 

отримання такої інформації через законодавче регулювання доступу сторонньої 

особи до персональних даних. 

Вивчення профілю клієнта в соціальних мережах дозволяє зробити 

практично його всеосяжний аналіз: зробити психологічний портрет на основі 

поведінки в соціальній мережі, підтвердити доходи клієнта, оцінити його 
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кредитоспроможність, рівень освіти, схильність до шахрайських дій, зв'язок з 

негативними суб'єктами, встановити потреби клієнта. Окремі банки навіть 

вивчають питання відповідності фактичного рівня кредитного ризику 

особливостям конкретних тактик поведінки в соціальних мережах, таких як 

використання ключових слів або наявність певного типу друзів. Аналіз соціальних 

ресурсів може бути корисним і в разі невиконання позичальником своїх 

зобов’язань – банк інформує про це родичів і друзів позичальника, хоча такі дії в 

багатьох країнах визнаються незаконними [70, с. 39; 202]. 

Створення кредитної історії з нуля може відбуватися не лише за допомогою 

аналізу великих даних. В США для клієнтів, які не мають кредитної історії, одна з 

неприбуткових компаній розробила метод її формування. Особа, яка хоче створити 

або покращити свою кредитну історію, звертається із заявкою до установи і після її 

затвердження організацією на ощадний рахунок перераховуються кошти. 

«Позичальник» здійснює щомісячні платежі, але кошти отримує лише після 

здійснення останнього платежу. Організація щомісяця надсилає до бюро 

кредитних історій інформацію про виконання таким «позичальником» своїх 

зобов’язань, тим самим підвищуючи його кредитний рейтинг. Таким чином 

організація, не ризикуючи власними коштами, допомагає громадянам накопичити 

кредитну історію [219]. 

Прикладом створення кредитної історіє є досвід небанківської фінансової 

установи США, що орієнтована на іммігрантів. На початку своєї співпраці з 

фінансовою установою клієнти відкривають поточний рахунок, і якщо вони хочуть 

продовжувати взаємини, то проходять процедуру зняття відбитків пальців, після 

чого їм пропонують придбати членську картку для переведення в готівку чеків. 

Пізніше такі громадяни купують дебетову картку. На цьому етапі з ними вже 

починають працювати більш серйозно, наприклад, пропонують оформити іпотеку. 

Таким чином, у співробітників компанії достатньо часу для належної перевірки 

клієнта. Вже через кілька місяців після оформлення кредиту клієнтам, які 

своєчасно здійснювали платежі, пропонують різні види страхування [63, с. 71]. 
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Втім, такі складнощі не відлякують позичальників, адже в США діє досить 

ефективна, на наш погляд, система кредитування та стягнення заборгованості: з 

поганою кредитною історією позичальнику буде вкрай важко отримати кредит, 

можуть навіть виникнути проблеми з кар’єрою або працевлаштуванням. На 

погіршення кредитної історії може вплинути прострочення платежу та передача 

заборгованості позичальника до колекторської служби. Дії останньої в США з 

1978 р. суворо регулюються Законом про сумлінну практику стягування боргів 

(Fair Debt Collection Practice Act), згідно з яким колектор має право телефонувати 

боржнику лише з 8.00 до 21.00 і лише додому. Колекторам також заборонено 

тиснути на боржника, погрожувати або ображати його. У боржника є право 

письмово попросити колектора не турбувати його, і той зобов’язаний виконати 

прохання. Однак колектор може передати справу до суду або до кредитного бюро, 

в чому боржник не зацікавлений [138, с. 90]. Як бачимо, у колекторів у США є 

цивілізовані, але дієві засоби впливу на боржника, в той час, як у більшості 

пострадянських країн, включаючи й Україну, колекторська справа знаходиться 

практично поза межами правового поля. 

Ще однією проблемою є низький рівень фінансової культури. Позичальники 

часто не розраховують свої фінансові можливості, а тому не можуть повернути 

кредит, а дехто навіть не розуміє, що кредити треба повертати. Все це значно 

підвищує кредитний ризик у банківський системі, що потребує вжиття відповідних 

заходів як з боку регулятора, так і з боку банків. Хоча НБУ вже розробив план 

заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення, відповідно до якого 

проводяться семінари, тижні фінансової грамотності, однак актуальним завданням 

залишається прийняття на державному рівні Стратегії підвищення рівня фінансової 

грамотності населення в Україні. 

У період кризи важливість підвищення фінансової грамотності населення 

суттєво зростає. З одного боку, ліквідація фінансової неграмотності підвищує 

стійкість людей перед кризою, допомагаючи їм з повним розумінням приймати 

відповідальні фінансові рішення, а з іншого боку, чим більше люди знають про 

особливості функціонування сучасної банківської системи, тим більше вони 
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будуть довіряти фінансовим інститутам, що об'єктивно її заслуговують, і тим 

краще будуть розуміти власну вигоду від користування різними фінансовими 

послугами. 

Фінансова криза, що розпочалася 2008 р., підштовхнула банки США до 

створення на своїх сайтах навчальних і довідкових матеріалів з приводу способів 

реструктуризації кредитів, особливостей кожного з варіантів реструктуризації, а 

також складних для розуміння продуктів банку. 

Ефективними з точки зору навчання споживачів фінансових послуг є 

неприбуткові громадські організації, що функціонують за рахунок благодійних 

внесків, у тому числі від банків. На ці кошти організації утримують мережу 

навчальних центрів, приміщення, де всі бажаючі можуть безкоштовно отримувати 

знання про те, як тримати під контролем заборгованість, зберігати відносно 

високий кредитний рейтинг, користуватися послугами електронних банків. 

Фахівці, залучені організацією, розповідають про найбільш популярні фінансові 

продукти, на зразок споживчих та іпотечних кредитів, та ненав’язливо 

розповідають про продукти своєї фінансової установи. 

Достатньо популярним за кордоном є програмне забезпечення, що дозволяє 

позичальникам безкоштовно та на постійній основі через засоби зв’язку 

відслідковувати власний кредитний рейтинг позичальника та отримувати 

рекомендації з підвищення кредитоспроможності. 

У багатьох банках роблять ставку на студентів і навіть школярів. Як правило, 

їх фінансове просвітництво здійснюється фінансовими інститутами спільно з 

державними та громадськими організаціями за підтримки керівництва навчальних 

закладів шляхом створення так званих «студентських» банків. Ці заклади відкриті 

півтори-дві години на тиждень. Вони мають право брати реальні депозити, в них 

працюють самі школярі, а їх помічниками та консультантами є професійні 

банківські співробітники, що працюють у відділеннях банку поруч. Така практика 

підштовхує молодих людей до вибору майбутньої професії у банківській сфері та 

створює широкі канали поширення інформації про сучасну банківську діяльність. 
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Для незабезпечених прошарків суспільства банки ПАР проводять постійну 

інформаційну кампанію, використовуючи безкоштовну телефонну лінію, 

консультації, семінари, брошури та постери в банківських відділеннях, публікують 

роз'яснювальні статті та комікси в газетах і журналах, розміщують телевізійні 

ролики, оголошення на радіо, інформаційні стенди, надають консультацій в 

громадських місцях. Такі матеріали можна розподілити на дві групи: власне 

фінансова інформація про те, як розпоряджатися своїми грошима, і роз'яснення з 

приводу певних банківських продуктів і послуг. Банки розраховують, що витрачені 

кошти повернуться їм сторицею завдяки залученню нових клієнтів і 

стимулюванню перехресного продажу фінансових послуг [189, с. 47-52]. 

Як свідчить досвід країн Західної Європи та США, що пережили затяжну 

фінансову кризу, яка призвела до зниження довіри до фінансових установ, 

вирішити цю проблему лише за рахунок іміджевих рекламних кампаній, швидше 

за все, не вдасться, оскільки «рекламна картинка» не витримує зіткнення з 

реальністю, а завищені очікування споживачів легко можуть обернутися 

розчаруванням і остаточною втратою довіри до фінансових інститутів. 

З огляду на світовий та вітчизняний досвід, рівень довіри населення до банків 

прямо пропорційний рівню їх інноваційності та сервісу – клієнти інноваційних 

банків з високим рівнем обслуговування частіше користуються депозитними та 

кредитними продуктами банку та мають більший обсяг коштів на рахунках. 

Послідовне підвищення лояльності клієнтів банку потребує розробки 

ефективних систем відслідковування настроїв клієнтів. Все більшої популярності у 

країнах Заходу набувають системи, що відкривають перспективи використання 

соціальних ресурсів для розуміння потреб користувачів – Social CRM. Такі системи 

являють собою сукупність технологій моніторингу соціальних Інтернет-ресурсів, 

збору інформації про контакти клієнтів із соціальних мереж, управління спільнотою 

клієнтів, збору відгуків та ідей від споживачів [49, с. 35]. Існують також прогнозно-

аналітичні методи відслідковування життєвого циклу співробітництва клієнта з 

банком з метою визначення переліку банківських продуктів, які потребує клієнт і 

які може запропонувати банк для запобігання переходу клієнта до іншого банку. Ці 
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дії сприяють збільшенню обсягів продажу послуг, попит на які відомий заздалегідь. 

Але варто остерігатися нав’язування продуктів споживачам з боку банку, що 

посилює негативне ставлення до банку. Саме тому в багатьох банківських 

установах Великобританії персонал отримує бонуси не за кількість чи обсяг 

наданих послуг, а за рівень задоволеності клієнта. 

Зростанню рівня лояльності сприяє також благодійна діяльність банків, що 

набула популярності в останні роки в США та країнах Європи. Таким чином банки 

прагнуть показати себе як активні члени суспільства. Крім перерахування власних 

коштів на благодійну діяльність, банки координують збір коштів на певні соціальні 

проекти своїх клієнтів. Клієнт за бажанням може сам обрати соціальний проект, 

який його цікавить та переказати певну суму коштів. 

Інноваційна складова у підвищенні рівня задоволеності клієнтів упродовж 

останніх років полягає у підвищенні рівня розвитку та зручності мережі Інтернет і 

мобільного банкінгу. За даними Міжнародної банківської асоціації Efma, все 

більше банків розробляють і реалізують інноваційні стратегії – 61% банків у 2014 

р. Крім того, 84% опитаних банків збільшують обсяги інвестицій в інновації, але 

лише 49% прагнуть бути лідерами в інноваціях, а 38% обрали стратегію швидких 

послідовників у разі успішності застосування інновацій лідерами. Опубліковані в 

науковій літературі результати досліджень свідчать, що найбільший інтерес до 

інновацій мають банки у країнах з економіками, що розвиваються, тоді як банки в 

країнах з розвиненою економікою реалізують більш консервативні стратегії [209]. 

Таким чином, споживче кредитування в країнах з розвинутою економікою 

розвивалося еволюційним шляхом, що сприяло формуванню достатньо високої 

культури кредитування населення, яка знаходить свій прояв у ліберальному 

підході до встановлення процентних ставок і прозорості процесу кредитування, а 

також у відносно високому рівні фінансової грамотності населення. На відміну від 

них, країни з економіками, що розвиваються, продовжують орієнтуватися 

переважно на екстенсивні методи розвитку кредитування, що стримує підвищення 

ефективності банківського бізнесу, в тому числі й через посилення ризиків 

споживчого кредитування. 
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Висновки до розділу 2 

 
 

Проведений аналіз дозволив охарактеризувати споживче кредитування в 

Україні як нерівномірний та суперечливий процес, що характеризується різними 

умовами, динамікою та протиріччями у сфері надання кредитних банківських 

послуг населенню. Споживче кредитування в Україні пройшло складний шлях 

свого становлення та розвитку і сьогодні перебуває у фазі спаду, зменшується 

кількість банків, які надають споживчі кредити, звужується спектр кредитних 

продуктів, більш жорсткішими стають умови кредитування. Однак підвищення 

попиту на кредити з боку населення, на наш погляд, не було спричинене 

зниженням вартості кредитів або використанням банками нецінових методів 

конкуренції, а пояснюється лише появою нових потреб, які не можуть бути 

задоволені виключно за рахунок поточних доходів громадян. 

У ході дослідження визначено, що вітчизняні банки ще не повною мірою 

засвоїли уроки попередніх криз. І хоча сьогодні оцінку кредитоспроможності 

позичальників вони здійснюють на більш високому рівні, проте цього недостатньо 

для уникнення допущених помилок. Як і раніше, ризики споживчого кредитування 

банки перекладають на відповідальних позичальників, які фактично сплачують і за 

себе, і за інших боржників, тим самим забезпечуючи беззбитковість кредитної 

діяльності банку. Таку схему банки використовують упродовж тривалого часу, що 

і є однією із підстав стверджувати про екстенсивний розвиток банківського 

кредитування. Замість чіткого дотримання вимог законодавства у сфері 

кредитування банки часто шукають можливості для їх невиконання, тим самим 

знижуючи рівень довіри до банківської системи. Серед всіх видів кредитування 

фізичних осіб банки надають перевагу найризикованішому – споживчому. 

Така необачлива політика багатьох банків призводить до збільшення та 

накопичення кредитних і операційних ризиків, що, в свою чергу, підвищує рівень 

проблемної заборгованості за споживчими кредитами та наражає банки на нові 

ризики. Визначено, що основними причинами стрімкого збільшення простроченої 

заборгованості в багатьох вітчизняних банках упродовж останніх років є 
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економічна та політична нестабільність, різка девальвація гривні, недосконалість 

систем управління ризиками, низький рівень довіри до банківської системи з боку 

населення та суб’єктів господарювання. 

Проведений аналіз дозволив виокремити шість етапів становлення та 

розвитку ринку споживчого кредитування в Україні за роки незалежності і 

визначити їх особливості та характерні риси. До таких етапів віднесено: 1991-

1995 рр. – період зародження споживчого кредитування; 1996-1999 рр. – період 

становлення; 2000-2006 рр. – період зростання; 2006-2008 рр. – період кредитної 

експансії; 2009-2013 рр. – період поступового відновлення; та період спаду (2014 р. 

і до теперішнього часу), який характеризується суттєвим зменшенням обсягів 

кредитування, різким збільшенням частки непогашених і прострочених кредитів 

через спад економіки, різку девальвацію гривні, високі темпи інфляції, виведення з 

ринку значної кількості банків і низький рівень платоспроможності населення. 

У процесі дослідження визначено, що основними проблемами української 

практики споживчого кредитування є: 

• недосконалість законодавчої та нормативної бази щодо регулювання та 

управління ринком споживчого кредитування; 

• недостатній рівень контролю темпів зростання споживчого кредитування та 

його регулювання і нагляд з боку НБУ; 

• недостатність ресурсної бази банків і висока ціна залучення ресурсів, що 

формує високий рівень ставок за споживчими кредитами; 

• високий рівень кредитного та операційного ризиків і недосконалість систем 

кредитного ризик-менеджменту; 

• високий рівень проблемної заборгованості фізичних осіб і недосконалість 

механізмів стягнення простроченої заборгованості; 

• недостатній рівень розвитку інфраструктури ринку споживчого 

кредитування (низький рівень охоплення позичальників кредитними бюро, 

відсутність єдиного бюро кредитних історій, низький рівень автоматизації процесів 

прийняття рішень про видачу кредитів, невідповідність судової системи 

європейським стандартам тощо). 
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У ході дослідження виявлено, що на перший погляд, проблема ресурсного 

забезпечення банків пов’язана лише з ризиком ліквідності, проте вона спричиняє 

збільшення рівня і кредитного ризику. Це обумовлено тим, що з метою залучення 

депозитів банки підвищують процентні ставки, що призводить до підвищення 

ставок за кредитами та ускладнює виконання позичальниками своїх зобов’язань. 

Тому вирішення проблеми ресурсного забезпечення тісно пов’язане зі зниженням 

загального рівня кредитного ризику та залежності банків від психологічних 

факторів, що впливають на поведінку населення. 

Аналіз сучасних процесів управління ризиками споживчого кредитування в 

банках України дозволив визначити, що окремі банки почали усвідомлювати їх 

важливість для розвитку свого бізнесу та вже розробляють і запроваджують чіткі 

процедури видачі кредитів, використовують відповідні інструменти і формують 

системи управління ризиками з урахуванням міжнародного досвіду. 

У результаті проведеного аналізу та узагальнення світового досвіду 

обґрунтовано, що головними напрямами подальшого розвитку споживчого 

кредитування в Україні повинно бути впровадження інновацій та використання 

кращих практик у сфері оцінки кредитоспроможності позичальників, законодавче 

врегулювання відносин між колекторами та боржниками, стимулювання 

позичальників до підвищення свого кредитного рейтингу, підвищення рівня 

фінансової грамотності населення та довіри до банківської системи. 

Основні висновки, рекомендації та пропозиції, викладені в другому розділі 

дисертаційної роботи, відображено в наукових публікаціях автора [81; 180; 181; 

182; 185; 186], наведених у списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 3. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ В ПРОЦЕСІ 

СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 

 

 

3.1. Науково-методологічні засади сек’юритизації споживчих кредитів 

 

В умовах зниження довіри до банківської системи та звуження ресурсної 

бази банків одним із методів покращення ресурсної бази та зниження загального 

рівня кредитних ризиків може бути використання сек’юритизації споживчих 

кредитів, яка не лише дозволяє банкам одержати додаткові кошти, а й сприяє 

наданню кредиторам додаткових гарантій, у тому числі й у вигляді забезпечення. У 

світовій практиці сек’юритизацію визнають надійним методом трансформації 

низьколіквідних активів у ліквідні фінансові інструменти шляхом випуску 

облігацій, забезпечених споживчими кредитами, що генерують платежі. [225, c. 3]. 

Не дивлячись на широке практичне використання цього методу, до 

останнього часу в науковій літературі ще не сформульовано єдиного визначення 

поняття сек’юритизації, що обумовлено його багатогранністю та унікальністю 

кожної окремої угоди. Визначення поняття, які пропонують науковці, є 

різноплановими і стосуються або підкреслюють окремі аспекти процесу 

сек’юритизації, характеризують сек’юритизацію з позиції ризик-менеджменту, 

визначають у широкому сенсі або охоплюють всі варіанти сек’юритизації, в тому 

числі угоди, забезпечені активами, проектне фінансування тощо [7, c. 398; 23, 

с. 916; 154, с. 55; 210, c. 48; 218, c. 1-3 – 1-5; 220, c. 214]. На нашу думку, 

сек’юритизацію слід розглядати як комплекс договірних відносин, спрямованих на 

залучення ресурсів та/або перерозподіл ризиків, шляхом трансформації 

низьколіквідних активів у ліквідні фінансові інструменти. 

У світовій практиці найбільшого поширення набули дві форми 

сек’юритизації активів: традиційна та синтетична. Відповідно до традиційної 
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сек’юритизації обов’язковим є створення спеціальної фінансової установи (SPV) та 

передача їй сек’юритизованих активів. Синтетична сек’юритизація може 

здійснюватися як з метою передачі кредитного ризику (випуск свопів: credit default 

swap, total return swap), так і з метою залучення ресурсів з передачею кредитного 

ризику (Credit Linked Notes, Loan Participation Notes). Слід відмітити, що кредитні 

ноти мають вищу дохідність, відносно меншу захищеність від дефолту 

емітента/оригінатора, містять у собі ризик заміни активів у структурованому пулі 

(активи залишаються на балансі оригінатора), а їх ринок менш ліквідний. Варто 

також зазначити, що крім способу відокремлення активів від оригінатора, 

сек’юритизація може бути класифікована за видами залежно від типу 

сек’юритизованих активів (майбутніх надходжень, наявних активів, боргових 

зобов’язань) та місцем знаходження емітента (внутрішня, транскордонна). 

Таким чином, сек’юритизацію за традиційною схемою слід розглядати як 

процес структурованого фінансування та перерозподілу ризиків, за якого пул 

фінансових активів, що відповідає визначеним критеріям, відступається 

підприємством спеціально створеній захищеній від банкрутства незалежній 

установі, яка від свого імені здійснює укладання необхідних договорів та випуск 

забезпечених відступленими активами облігацій. 

В Україні становлення ринку боргового фінансування розпочалося у 2006 р. 

після законодавчого визначення засад емісії та обігу структурованих іпотечних 

облігацій (MBS) відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації». Упродовж 

2006-2008 рр. вітчизняні банки здійснили перші спроби сек’юритизації іпотечних 

кредитів та автокредитів, однак споживчі кредити до останнього часу для таких 

цілей практично не використовувалась. Слід зазначити, що через фінансову кризу 

обсяги емісії облігацій банками ще залишаються незначними, а в 2015-2016 рр. 

жодної емісії облігацій банків взагалі не було зареєстровано. 

У країнах з розвиненою економікою на фінансовому ринку залежно від типу 

активів у обігу перебувають такі сек’юритизовані цінні папери: забезпечені 

житловою (Residential Mortgage-Backed Securities, RMBS) та комерційною 

іпотекою (Commercial Mortgage-Backed Securities, CMBS); забезпечені активами 
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(Asset-Backed Securities, ABS): споживчими кредитами, автокредитами, 

лізинговими угодами та іншими активами, крім нерухомості; забезпечені різного 

виду борговими зобов'язаннями (Collateralized Debt Obligations, CDOs). 

Головними факторами, що формують структуру угод ABS, є: вид активу, що 

структурується; характеристика потоку платежів, які генерує актив; потреби сторін 

угоди та законодавство країни. Однак в основі кожної угоди лежить відносно 

універсальна базова схема: оригінатор відступає структурований пул активів 

спеціалізованій установі, яка розміщує серед інвесторів цінні папери (зазвичай, 

облігації), забезпеченням за якими є відступлені активи, а отримані від інвесторів 

кошти емітент передає оригінатору як плату за активи (рис. 3.1). 

Таким чином, сторонами угоди зі структурування споживчих кредитів є: 

• банк – первинний кредитор (оригінатор) – банк, що відступає права вимоги 

за споживчими кредитами емітенту задля їх включення до забезпечення облігацій 

та здійснює облік відступлених активів; 

• обслуговуюча установа – установа, що здійснює обслуговування активів, 

відступлених оригінатором SPV (зазвичай, обслуговуючою установою є 

оригінатор); 

• спеціальна фінансова установа (емітент, Special Purpose Vehicle, SPV, Special 

Purpose Entity, SPE) – спеціально створена захищена від банкрутства незалежна 

установа, яка здійснює емісію забезпечених облігацій та веде реєстр забезпечення; 

• управитель заставних активів (довірена особа, trustee) – юридична особа, яка 

здійснює контроль за заставними активами в інтересах власників забезпечених 

облігацій;  

• резервна обслуговуюча фінансова установа – установа, яка обслуговує 

активи, що включені до забезпечення за облігаціями та яка може бути використана 

в разі неспроможності чи відмови первинного кредитора виконувати облік та/або 

зворотній викуп відступлених активів; 
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Рис. 3.1. Типова схема класичної сек’юритизації активів 
Джерело: розроблено автором 

Позначення: 1 – грошове зобов’язання. 2 – право вимоги. 3 – формування пулу активів за 
допомогою зовнішніх консультантів. 4 – створення SPV. 5 – договір про відступлення активів на 
дату емісії облігацій. 6 – надання додаткового забезпечення. 7 – присвоєння та періодичний 
перегляд рейтингу емісії. 8 – проведення первісного та періодичного аудиту пулу активів. 9 – 
розміщення облігацій серед інвесторів. 10 – придбання облігацій. 11 – оплата вартості активів. 
12 – передача активів в довірче управління. 13 – передача платежів позичальників. 14 – 
реінвестування процентних та капітальних платежів. 15 – повернення реінвестованих коштів та 
процентів за ними. 16 – процентні та капітальні платежі за облігаціями. 17 – повернення 
залишку відступлених активів після повного виконання зобов’язань перед інвесторами. 18 – 
заміна оригінатора резервною обслуговуючою установою у випадках, передбачених угодою. 
 

• аудитор – аудиторська фірма, яка здійснює аудит забезпечення облігацій; 

• кредитний агент (credit- and/or liquidity enhancer) – сторона, що забезпечує 

підвищення надійності цінних паперів (кредитну підтримку) та/або підтримку 

ліквідності; 

• платіжний агент (paying agent) і банк (account bank), у якому відкрито 

рахунок (зазвичай, – це один і той же банк, який є агентом і емітента, і довіреної 

особи та здійснює управління грошовими потоками в межах визначених правил); 

• держателі забезпечених облігацій (інвестори) – юридичні або фізичні 

особи, які набули права власності на забезпечені облігації; 
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• позичальники – особи, які уклали договір споживчого кредиту з банком – 

первинним кредитором; 

• андерайтер (Lead Manager, underwriter) – особа, яка за певну винагороду 

гарантує емітентові цінних паперів їх публічне розміщення на ринку цінних 

паперів на узгоджених умовах; 

• депозитарій – професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює 

послуги зі зберігання сертифікатів цінних паперів і обліку переходу прав 

власності на цінні папери; 

• державний орган, що здійснює державну реєстрацію проспектів емісії та 

випусків забезпечених облігацій (в Україні – НКЦПФР). 

Економічний зміст процесу сек’юритизації полягає у відокремленні 

сформованого пулу активів від основних активів оригінатора та їх відступлення 

спеціалізованій установі, яка не має інших активів, крім відступлених. Таким 

чином, інвестор оцінює лише юридично самостійний пул відступлених активів 

(диверсифіковані однорідні права вимоги за споживчими кредитами), а не 

первісного власника активів у цілому, завдяки чому й досягається ефект 

«боргового фінансування». Такий підхід відповідає сучасним потребам 

банківської системи, коли вітчизняні банки, маючи можливість сформувати пул 

якісних активів, але не можуть ефективно його розмістити, оскільки вартість 

залучення ресурсів включає ще й ризик дефолту емітента. 

Відповідно до законодавства Україні та міжнародної практики можна 

виділити три етапи проведення сек’юритизації активів: 1) підготовчий; 2) етап 

оцінки активів і формування попереднього пулу активів; 3) етап вибору 

контрагентів, розроблення та укладання договорів. 

На підготовчому етапі формується експертна група, до складу якої 

включаються представники різних підрозділів банку. Завдання цієї групи полягає 

у визначенні цілей фінансування, терміновості облігацій, перевірки економічної 

доцільності та можливості здійснення угоди. Для підготовки фінансово-

економічного обґрунтування експертна група повинна дати оцінку придатності 

активів, якості інформації про них, оцінити рівень систем управління і 
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обслуговування оригінатора, проаналізувати діяльність і готовність до 

можливого виконання своїх функцій резервною обслуговуючою установою. У 

разі прийняття наглядовою радою банку [119] позитивного рішення щодо емісії 

структурованих облігацій розробляється кілька проектів структурування. Для 

оригінаторів, що вперше використовують цей спосіб фінансування, доцільним є 

залучення зовнішніх консультантів, які спеціалізуються на угодах 

сек’юритизації. Тривалість першого етапу, за оцінками експертів, може складати 

до одного року [21, с. 164]. 

На другому етапі здійснюється оцінка активів та формування попереднього 

оптимального пулу активів. Для цього визначаються критерії, відповідно до яких 

буде сформовано пул активів, серед яких можуть бути географічний розподіл 

боржників, максимальний розмір кредиту на одного позичальника, строк кредиту 

тощо. Якщо сформований відповідно до таких ознак пул активів відповідає 

критерію мінімально необхідного обсягу для здійснення всіх потоків платежів, 

наступним кроком буде аналіз документації кредитів з пулу на відповідність 

критеріям відбору. Якщо ж пул не відповідає заданим критеріям, то умови слід 

змінити. Цей етап є головним у процесі сек’юритизації активів, оскільки від 

правильності вибору оптимального пулу активів залежить рівень збалансованості 

потоку платежів. 

Залежно від методу формування пулу активів оригінатор може включити до 

його складу лише високоякісні активи, і тоді якість його загального кредитного 

портфеля (портфеля, що залишається) знизиться, або включити активи низької 

якості, що буде наражати інвесторів на ризик. При цьому варто зазначити, що в 

першому випадку оригінатор на заміну ризикового активу отримує безризиковий 

актив з максимальною ліквідністю, а в другому випадку через наявність активів 

низької якості емісія не зможе отримати інвестиційний рейтинг. В окремих 

випадках висуваються вимоги вибору активів методом випадкової вибірки, але, 

враховуючи необхідність виключення із пулу активів, що не відповідають умовам 

сек’юритизації, випадковість вибірки є спірною [21, с. 375]. 
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Для українського ринку, на наш погляд, доцільним є законодавче 

регулювання цього процесу шляхом запровадження таких вимог до пулу активів: 

забезпеченням мають бути права вимоги за пулами споживчих кредитів, які 

належать до І та/або ІІ категорії якості за класифікацією НБУ, не перебувають у 

заставі та номіновані в гривні. 

Третій етап – етап вибору контрагентів, розроблення та укладання договорів 

з усіма сторонами угоди. На цьому етапі створюється спеціальна установа – один 

із основних учасників угоди – SPV. Установи, що будуть здійснювати управління 

SPV, та оригінатор готують установчі документи та документи, що пов’язані з 

управлінням, в яких зазначаються повноваження, обов’язки та відповідальність 

сторін. Також укладається низка договорів: 

• договір відступлення права вимоги між оригінатором та SPV щодо умов 

поступки та якості активів, відповідальності продавця, порядку дій у разі 

виникнення визначених обставин; 

• договір з обслуговування портфеля споживчих кредитів між SPV та 

довіреною особою, в якому визначаються повноваження, обов’язки та 

відповідальність сторін; 

• договір про управління покриттям між SPV та довіреною особою, в якому 

визначаються: повноваження, обов’язки, відповідальність, винагорода довіреної 

особи, причини заміни довіреної особи, умови передачі права управління 

активами в інтересах інвесторів, черговість задоволення вимог; 

• договір управління активами між довіреною особою, обслуговуючою 

установою та резервною обслуговуючою установою, згідно з яким обслуговуючій 

установі за обумовлену винагороду передаються обов’язки з управління активами, 

встановлюється порядок переказу довіреній особі платежів, отриманих 

обслуговуючою установою від боржників за споживчими кредитами, 

встановлюється відповідальність та умови переходу обов’язків до резервної 

обслуговуючої установи; 

• договір між емітентом, оригінатором та довіреною особою щодо організації 

випуску цінних паперів, який визначає порядок і процедуру розміщення облігацій; 
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• договір між оригінатором, SPV та довіреною особою про надання 

оригінатором SPV субординованого кредиту з метою фінансування первинних 

витрат до моменту виконання SPV всіх інших зобов’язань; 

• договір щодо проведення аудиторської перевірки на етапах емісії, 

обслуговування і погашення облігацій між аудитором, SPV та довіреною особою; 

• договір між Центральним депозитарієм та довіреною особою про 

обслуговування випусків облігацій. До присвоєння облігаціям міжнародного 

ідентифікаційного номера укладається попередній договір, а після – постійний; 

• договір між емітентом, довіреною особою та платіжним агентом про 

відкриття рахунку; 

• договір про розрахунок грошових потоків між емітентом, довіреною особою 

та платіжним агентом, який регулює управління рахунками SPV, здійснення 

виплат, ведення обліку, надання інформації аудиторам тощо; 

• договір між андерайтером і довіреною особою щодо публічного розміщення 

облігацій; 

• договір про підвищення надійності цінних паперів та/або підтримки 

ліквідності між кредитним агентом, SPV та обслуговуючою установою щодо 

надання коштів на покриття касових розривів з описом дій у разі настання 

несприятливих обставин; 

• надання заявки рейтинговому агентству з подальшою передачею матеріалів 

щодо угоди ABS. Результатом присвоєння рейтингу є публікація рейтингового 

листа [21, с. 169; 216, c. 89-90]. 

Головним результатом третього етапу є прийняття уповноваженим органом 

емітента рішення про емісію облігацій та вибір варіанта розміщення облігацій – 

публічне чи приватне. На цьому етапі також відбувається підготовка до емісії та 

безпосередньо емісія структурованих облігацій. Зокрема: 

1. Емітент подає до НКЦПФР заяви, проспект емісії, реєстр покриття, 

договір про управління покриттям і пакет документів, встановлений Рішенням 

НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій 

підприємств» для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії [114]. 



138 

2. НКЦПФР реєструє випуск облігацій, проспект їх емісії та видає тимчасове 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. 

3. НКЦПФР присвоює облігаціям міжнародний ідентифікаційний номер. 

4. Емітент надає до Центрального депозитарію цінних паперів (ЦДЦП) копії 

зареєстрованого проспекту емісії облігацій, оформлює і депонує в ЦДЦП 

тимчасовий глобальний сертифікат. Залежно від обраного варіанту розміщення 

облігацій емітент: 1) у разі публічного розміщення облігацій розкриває 

інформацію, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії, а розміщення 

здійснює на фондовій біржі самостійно або через андеррайтера; 2) у разі 

приватного розміщення надає копії зареєстрованого проспекту емісії особам, які є 

учасниками приватного розміщення, не менш ніж за 10 днів до дати початку 

укладення договорів з першими власниками. 

5. Емітент укладає договори з першими власниками. Упродовж 

установленого в проспекті емісії (в рішенні про приватне розміщення облігацій) 

строку першим власником подається заява про придбання облігацій та укладається 

договір купівлі-продажу облігацій. Перший власник здійснює повну оплату 

облігацій відповідно до умов розміщення, не пізніше дати затвердження 

уповноваженим органом емітента результатів публічного розміщення облігацій. 

6. Уповноважений орган емітента затверджує результати укладення 

договорів з першими власниками та результати розміщення облігацій у формі 

звіту, який подає до НКЦПФР. 

7. НКЦПФР реєструє звіт та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію 

випуску облігацій. Натомість видає свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій, а 

емітент оформлює і депонує глобальний сертифікат у ЦДПЦП. 

8. У разі публічного розміщення облігацій емітент розкриває інформацію, 

що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення 

[114]. 

9. Обслуговуюча установа зобов’язана періодично надавати довіреній особі 

звіти, що містять інформацію про грошові надходження, дострокові погашення 

кредитів, затримку платежів, дефолти за кредитами у розрізі регіонів і клієнтів. 
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Крім того, звіт має містити інформацію про результати діяльності обслуговуючої 

установи, яка отримує комісійну винагороду за обслуговування. 

Таким чином, сек’юритизація активів має складну юридичну та практичну 

схему реалізації. Основна сторона угоди, SPV, як правило, створюється у формі 

трасту, акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю або іншої 

організаційно-правової форми з мінімальним власним капіталом та правом випуску 

цінних паперів. SPV створюють у юрисдикції зі спеціальними податковими 

пільгами або без суттєвих податкових обмежень з метою мінімізації витрат на 

створення та оподаткування. З огляду на те, що емітент має бути економічно 

незалежним від оригінатора, директорами SPV є незалежні треті особи, які 

виконують, переважно, наглядові функції. Компанії, що управляють SPV, 

здійснюють оперативне управління діяльністю SPV, ведуть бухгалтерський облік і 

в процесі укладання угод з контрагентами виконують обов’язки сторони 

переговорів від імені SPV. Крім того, SPV має бути захищеною від банкрутства, 

щоб інвестори могли бути впевнені в обов’язковому виконанні емітентом своїх 

зобов’язань. З цією метою мають бути виконані такі вимоги: 

• емітент має обмежену правоздатність і може здійснювати лише ті види 

діяльності, які передбачені в статуті, а саме: придбання активів і випуск 

структурованих облігацій; 

• поступка права вимоги третім особам не допускається (крім інших SPV); 

• після випуску облігацій SPV не може бути ліквідовано, в тому числі 

добровільно, до завершення виконання своїх зобов’язань; 

• контроль за використанням коштів з боку SPV здійснює довірена особа; 

• SPV, зазвичай, створюється на період обігу поточного випуску облігацій, 

щоб минулі випуски облігацій ніяким чином не впливали на поточний рейтинг 

емітента [14, с. 30]. 

Однією із ключових вимог сек’юритизації є відступлення активів на умовах 

дійсного продажу (true sale). Це означає, що відступлення не може бути оскаржене, 

визнане недійсним або відмінене іншим способом третіми особами (кредитором, 

тимчасовою адміністрацією). У разі банкрутства оригінатора грошові кошти та 
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права вимоги мають бути повернені оригінатору, що є неприйнятним для 

інвесторів, оскільки їх права на отримання інвестованих коштів залежать від 

забезпечення облігацій. Тому ця умова сек’юритизації є предметом детального 

розгляду юридичних консультантів та аудиторів. 

Важливе значення в процесі сек’юритизації активів має визначення строку, 

на який випускаються облігації, та обсяг їх емісії. Забезпечені споживчими 

кредитами структуровані облігації можуть бути емітовані з різним строком до 

погашення. Враховуючи коротко- та середньостроковий термін споживчих 

кредитів, довгостроковість забезпечених ними облігацій досягається або шляхом 

конвертації облігацій, що підлягають погашенню, у нові випуски, або завдяки 

відновлювальній поступці прав вимоги за споживчими кредитами [21, с. 183]. 

Ефективність використання сек’юритизації як способу фінансування 

безпосередньо залежить від обсягу та умов угоди. Міжнародний та вітчизняний 

досвід свідчать, що для досягнення беззбитковості випуску через значні разові та 

періодичні витрати сума угоди має складати не менше 100 тис. дол. США (в 

еквіваленті). Такий обсяг першокласних активів мають на своєму балансі 

переважно банки І групи за класифікацією НБУ. Проте, цей обсяг може бути 

зменшено за рахунок участі в угоді кількох оригінаторів, які можуть разом 

сформувати пул активів необхідного обсягу. Іншими словами, витрати на 

сек’юритизацію активів розподіляються між кількома оригінаторами, які в 

подальшому формують і відступають єдиний пул активів [21, с. 33]. 

Після проведення поступки активів оригінатор залишається стороною, яка 

краще за інших знає своїх боржників, а тому може здійснювати їх обслуговування 

найбільш ефективно. Разом з тим, оригінатору необхідно розподіляти власні та 

відступлені права вимоги за кредитами, оскільки в разі передачі активів, процес їх 

виокремлення значно ускладниться, що може призвести до прострочення виплат за 

облігаціями. При цьому з метою забезпечення неупередженості виконання своїх 

обов’язків відповідні працівники не повинні знати, які з кредитних угод 

відступлені. Згідно з міжнародною практикою доступ до цієї інформації має лише 

вище керівництво банку. Також для зменшення ризику прострочення виплат за 
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облігаціями довірена особа відкриває у банку, що не бере участі в угоді 

сек’юритизації, ескроу рахунок, на який обслуговуюча установа зі встановленою 

періодичністю (наприклад, раз на добу) переказує кошти, що надходять від 

позичальників [21, с.149, 190]. 

Здійснюючи поступку активів, оригінатор передає й пов’язані з ними 

ризики, величина яких залежить від вартості розміщення структурованих 

облігацій. Враховуючи те, що у емітента немає можливості залучити ресурси від 

свого імені у разі збільшення частоти дефолтів за кредитами до рівня, який не 

дозволяє емітенту виконувати свої зобов’язання перед інвесторами, оригінатор 

заздалегідь має подбати про підвищення кредитної якості активів шляхом оцінки 

ризику випуску. Слід зазначити, що для процесу сек’юритизації характерні ризики 

двох видів: ризики сек’юритизованих активів та ризики сек’юритизації. Останні, в 

свою чергу, на наш погляд, можна розподілити на ризики сторін угоди та ризики 

угоди. Головними ризиками, що характерні для структурованих активів, є: 

кредитний ризик (ризик повного або часткового невиконання позичальником 

своїх зобов’язань за споживчим кредитом) та ризик дострокового погашення 

споживчого кредиту (ризик повного або часткового виконання позичальником 

своїх зобов’язань за кредитом раніше обумовленого в договорі терміну, що 

призводить до недоотримання кредитором частини прибутку у вигляді процентів). 

Крім того, слід виокремити ще й специфічні ризики, пов’язані з процесом 

сек’юритизації. Зокрема: 

1. Ризики сторін угоди: 

• ризик банкрутства оригінатора, який пов'язаний з можливістю виникнення 

помилок при поступці пулу активів або при створенні SPV, через які передані 

активи можуть бути включені в конкурсну масу боржника; 

• ризик банкрутства SPV, пов'язаний з визнанням емітента банкрутом, що 

може призвести до дострокового виконання емітентом всіх зобов’язань перед 

інвесторами; 

• ризик банкрутства, невиконання або неналежного виконання зобов’язань 

третьою стороною угоди; 
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• зниження рейтингу однієї із сторін угоди, що призводить до зниження 

рейтингу випуску. 

2. Ризики угоди: 

• процентний ризик, що може виникнути в разі випуску облігацій з 

плаваючою ставкою купона, тоді як структуровані кредити видавалися з 

фіксованою ставкою, чи, навпаки; 

• валютний ризик, що виникає в разі випуску облігацій у валюті, відмінній від 

валюти кредитів; 

• ризик ліквідності, що виникає в разі недостатності коштів для виконання 

зобов’язань перед інвесторами, або в разі випуску середньострокових облігацій під 

забезпечення довгострокових активів та, навпаки; 

• документарний ризик – ризик неналежного документарного оформлення 

відступлення активів, результатом чого може бути невизнання угоди дійсною, а 

також недосконалість опрацювання договорів перед їх укладанням чи недостатнє 

опрацювання умов випуску, обігу та погашення облігацій; 

• юридичні ризики, пов’язані з юридичним оформленням угоди (відповідність 

нормативним актам), зі змінами законодавства, що може негативно вплинути на 

права сторін угоди або на регулювання сек’юритизації в цілому. 

3. Операційні ризики: ризик шахрайства; ризик комп’ютерних систем; ризик 

змішування власних і відступлених активів оригінатора тощо. 

4. Ризик реінвестування, який виникає у разі, якщо емітент не уклав договір 

реінвестування під гарантовану процентну ставку. 

5. Ринковий ризик – ризик зміни ситуації на ринку, що не дозволяє емітенту 

розмістити облігації на більш вигідних умовах та/або в необхідному обсязі [21, 

с. 209-214]. 

Аналіз ризиків сек’юритизації вкрай ускладнений юридичними аспектами 

угоди, особливо для банків, що не мають досвіду сек’юритизації. Інвестори не 

завжди можуть самостійно оцінити всі ризики угоди, а тому вони враховують, перш 

за все, репутацію оригінатора та кредитного агента, висновок аудиторів, 

рейтингових агентств та іншу доступну інформацію. 
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З метою підвищення рейтингу розміщення облігацій, посилення рівня 

захисту інвесторів від втрат та з огляду на те, що SPV не може самостійно 

отримати доступ на ринок капіталу, в міжнародній практиці використовують 

механізм підвищення надійності цінних паперів, який включає заходи, пов’язані зі 

структуруванням угоди (внутрішні механізми) та заходи, що ґрунтуються на 

залученні третьої сторони (зовнішні механізми) [194, с. 279-283]. До внутрішніх 

механізмів можна віднести надлишкове покриття, спред потоків платежів, 

субординацію траншів, резервні фонди, спред-рахунки, а до зовнішніх – 

страхування фінансових ризиків, банківські гарантії та накопичувальні гарантійні 

рахунки. 

У разі надання додаткового забезпечення обсяг переданих SPV активів буде 

перевищувати номінальну вартість облігацій. У такому випадку дефолти за 

кредитами можуть бути компенсовані за рахунок надлишкових платежів. Однак, як 

показала іпотечна криза в США, у разі погіршення якості відступлених активів, 

якість заставлених активів також погіршується. Крім того, через неможливість 

розпоряджатися заставленими активами, зацікавленість оригінатора буде 

знижуватися. 

Для забезпечення виконання зобов’язань емітентом дохідність вхідного 

потоку платежів має бути вищою, ніж дохідність вихідного потоку, враховуючи 

витрати на обслуговування пулу активів та інші разові та періодичні витрати. 

На основі використання методу субординації траншів емісія облігацій 

розподіляється на два або більше траншів. Старші транші мають значно більші 

обсяги випуску, отримують вищий рейтинг та мають вищий пріоритет при 

виконанні емітентом своїх зобов’язань. У разі виникнення у емітента фінансових 

труднощів для виконання зобов’язань за старшим траншем використовують 

потоки платежів, що надходять за молодшими траншами. Структуровані продукти 

можуть бути розподілені на безліч «шарів» траншів. Емітент може пропонувати 

купони за облігаціями від погашення кредитів або від сплати процентів за 

кредитами, що дозволяє розподілити ризик між інвесторами, а не між емітентом і 

третіми особами [59, с. 10]. Разом з тим слід відмітити, що враховуючи складність 
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структури, можливості контролю рівня ризиків з боку органів нагляду є 

обмеженими. Тому після світової фінансової кризи 2008-2009 рр. попит на 

молодші транші різко зменшився. 

У процесі сек’юритизації з метою забезпечення виконання зобов’язань перед 

інвесторами доцільним є створення одного чи кількох резервних фондів: для 

забезпечення виплати в повному обсязі основної суми боргу та процентів; для 

страхування від політичних ризиків; на непередбачені витрати; на випадок 

збільшення витрат на обслуговування пулу активів; на покриття ризиків 

обслуговуючої установи (нездатності перерахувати на рахунок емітента грошові 

кошти від обслуговування та погашення споживчих кредитів). 

Упродовж усього періоду виконання зобов’язань емітентом перед 

інвесторами на спред-рахунках емітента накопичується різниця між вхідними 

(виконання зобов’язань позичальниками) та вихідними (виплата купонів за 

структурованими облігаціями інвесторам) грошовими потоками. Ці кошти 

дозволяють довіреній особі покривати розриви ліквідності, що можуть виникнути 

через збільшення неплатежів за кредитами. Кошти, що залишаються після 

виконання емітентом всіх своїх зобов’язань, повертаються оригінатору. Недоліком 

такого методу є «замороження» значних грошових коштів замість їх 

реінвестування та відносна складність використання з технічної точки зору. 

З метою страхування фінансових ризиків укладається угода, за якою страхова 

організація бере на себе зобов’язання здійснювати виплату купонів і основної суми 

боргу за структурованими облігаціями. У разі залучення страхової організації з 

високим інвестиційним рейтингом використання такого підходу дозволяє 

підвищити рейтинг облігацій. 

Інструментом підвищення надійності випуску облігацій також є банківські 

гарантії, які можуть надаватися як на весь випуск облігацій, так і на облігації, що 

обертаються на ринку. Однак цей інструмент є достатньо дорогим і його 

пропонують лише першокласні банки, а рейтинг емісії може знижуватися у разі 

зниження рейтингу банка-гаранта. 
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Накопичувальні гарантійні рахунки були створені для захисту, в тому числі й 

від зниження рейтингу третьої сторони, що впливає на рейтинг емісії. Суть цього 

методу полягає в отриманні банківського кредиту з подальшим його розміщенням у 

короткострокові інструменти з першокласним рейтингом. Короткостроковість 

вкладень дозволяє змінити банк у разі зниження його рейтингу. Застава цих 

рахунків на користь SPV дозволяє довіреній особі використовувати їх для покриття 

нестачі коштів у випадку збільшення прострочок за кредитами. 

Проведений у розділі 2 аналіз дозволяє зробити висновок, що в Україні 

можуть використовуватися всі зазначені методи підвищення кредитної якості 

випуску сек’юритизованих облігацій. Особливо, на наш погляд, варто відзначити, 

позитивну динаміку на ринку страхування фінансових ризиків у 2012-2014 рр. 

Важливу роль у процесі сек’юритизації відіграє присвоєння рейтингів 

емітента та випуску облігацій, які є основою для оцінки інвесторами можливих 

ризиків, що обумовлені великою кількістю учасників угоди, її комплексністю та 

складною юридичною формою. Цю функцію виконують рейтингові агентства, які 

оцінюють ризики, пов’язані з активами, ризики структури та правові ризики. 

Відповідно до законодавства України рейтингування емітента та випуску облігацій 

є обов’язковим [123], однак необхідність отримання рейтингу полягає не лише у 

виконанні законодавчих вимог, а обумовлена, перш за все, потребою в об’єктивній 

базі для оцінки ризиків емісії. 

Високий рейтинг випуску дозволяє емітенту забезпечити більш вигідні 

умови розміщення емісії через меншу плату за ризик та сприяє підвищенню 

ліквідності облігацій на ринку. Варто також зазначити, що рейтинг не слід 

розглядати як точне мірило ризиковості активів – рейтингове агентство не оцінює 

ринковий ризик та ризик ліквідності. Так, у докризовий період тісний зв’язок 

оригінатора та емітента з рейтинговим агентством давав можливість сформувати 

таку структуру угоди, яка дозволяла рейтинговому агентству встановити 

відповідний кредитний рейтинг [21, с. 260]. Очевидно, що такі зв’язки підривали 

незалежність оцінки структурованих облігацій: оплату послуг рейтингових 

агентств здійснювали особи, які зверталися за присвоєнням рейтингу, тому 
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агентства могли бути зацікавлені в присвоєнні високої рейтингової оцінки, а в разі 

погіршення якості структурованих кредитів знижували рейтинг поступово з 

метою підтримки довіри до власної рейтингової системи. Тому після фінансової 

кризи рейтингові агентства домовилися підвищити «бар’єри» між підрозділами 

первинного встановлення рейтингу та підрозділами його перегляду [59, с. 12-13]. 

Враховуючи важливу роль рейтингових агентств у процесі сек’юритизації, 

суттєво посилюється значення залежності між витратами емітента та майбутньою 

дохідністю інвесторів, з одного боку, та між рейтингом випуску сек’юритизованих 

облігацій, з іншого. Для цього запропоновано використовувати композитну криву 

дохідності, побудова якої доцільна у разі відсутності у емітента достатньої кількості 

випусків з різними строками до погашення. У зв’язку з відсутністю необхідних 

статистичних даних для України та з огляду на найвищу ліквідність ринку США, 

для побудови кривих дохідності сек’юритизованих облігацій з рейтингом AAA 

було обрано транші А із індексів сек’юритизованих облігацій Bank of America 

Merrill Lynch, активами для яких є карткові кредити, кредити на купівлю 

автомобілів та іпотечні кредити, які ми порівняли з кривою дохідності для облігацій 

Казначейства США станом на 27.02.2016 р. (рис. 3.2). 

Проілюструвати залежність витрат для емітента (дохідності для інвестора) 

від рейтингу випуску можна шляхом побудови композитної кривої дохідності. 

Побудова кривої дохідності сек’юритизованих облігацій для одного емітента 

можлива за умови наявності у емітента достатньої кількості випусків з різним 

строком до погашення. Для побудови кривих дохідності сек’юритизованих 

облігацій з рейтингом AAA обиралися транші А з індексів сек’юритизованих 

облігацій Bank of America Merrill Lynch ринку сек’юритизованих цінних паперів 

США, емітованих в доларах США, з огляду на найвищу ліквідність цього ринку. 

Доречним також було б порівняти дохідність структурованих облігацій зі 

звичайними, але через теперішню ситуацію на світовому фінансовому ринку, 

кількість банківських установ з рейтингом AAA та емісій їх облігацій є 

недостатніми для побудови кривої дохідності облігацій. Те саме стосується  

корпоративних облігацій, де важливу роль відіграє вид діяльності 
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емітента.

 
Рис. 3.2. Криві дохідності облігацій Казначейства США та 

сек’юритизованих облігацій, забезпечених активами ABS і MDS, станом на 

27.02.2016 р. 
Джерело: розроблено автором за даними інформаційного агентства Bloomberg  
 

Одержані результати дозволяють зробити висновок, що випускаючи 

облігації, забезпечені кредитними картками з рейтингом AAA, емітент отримує 

можливість залучити ресурси за ставкою, що незначно вище дохідності державних 

облігацій США, на противагу залученню ресурсів без відступлення активів. Крім 

того, як свідчить аналіз американської практики, спред кривих дохідності 

сек’юритизованих облігацій та облігацій Казначейства США залежить від 

ринкових умов, у тому числі від очікувань ринку щодо напряму зміни процентних 

ставок і специфічних факторів, які впливають на сек’юритизовані активи 

(наприклад, частота дострокового погашення кредитів або дефолтів у 

структурованому пулі кредитів), що, відповідно до теорії взаємозв'язку ризику та 

винагороди, сприяє підвищенню дохідності облігацій у відповідь на підвищення 

ризику. Згідно з цією теорією облігації, забезпечені надходженнями за 

кредитними картками, мають менший ризик, ніж інші сек’юритизовані облігації. 
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Ситуація, що склалася на фінансовому ринку США у 2009-2016 рр., 

характеризувалась періодом низьких процентних ставок, що сприяло зменшенню 

витрат на залучення ресурсів. Натомість, в Україні упродовж цього ж періоду ми 

спостерігали протилежну ситуацію: процентні ставки були дуже високими та 

волатильними, що підтверджується аналізом динаміки міжбанківських ставок 

пропозиції KIEVPrime (у гривні) та LIBOR (у доларах США) (рис. 3.3). За таких 

умов дуже складно уникнути кредитного ризику за активами, включеними до 

пулу, та визначити перспективну дохідність сек’юритизованих цінних паперів, 

що й стримує процеси боргового фінансування. 

 
Рис. 3.3. Динаміка процентних ставок пропозиції KIEVPrime та LIBOR в 

Україні в 2008-2015 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі даних інформаційного агентства 

Bloomberg 
 

Як свідчить аналіз даних, наведених на рис. 3.4, нестабільність на грошово-

кредитному ринку України суттєво вплинула на вартість залучення ресурсів на 

фінансовому ринку шляхом випуску державних облігацій. Тому крива дохідності 

облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у гривні, має 

інверсну форму, що свідчить про очікування інвесторів щодо підвищення 
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ймовірності дефолту в короткостроковому періоді. А це, в свою чергу, підвищує 

попит на довгострокові цінні папери емітентів з високим рейтингом. 

Важливість розрахунку кривої дохідності ОВДП обумовлена тим, що вона 

характеризує ризик країни, який, у свою чергу, є головною складовою вартості 

залучення ресурсів. Приймаючи рішення про емісію сек’юритизованих цінних 

паперів, оригінатор і андеррайтер повинні здійснити аналіз поточної дохідності 

облігацій певного типу, що дозволяє розрахувати ставку купону, яка складається 

із середньої дохідності за державними облігаціями та ABS-спреду. Крім того, 

слід мати на увазі, що до витрат емітента також належать витрати на послуги 

обслуговуючої установи, юридичних консультантів, кредитного агента та 

рейтингових агентств. 

 
Рис. 3.4. Криві дохідності державних цінних паперів України, номінованих 

в гривні та доларах США, станом на 27.02.2016 р. 
Джерело: побудовано автором на основі даних інформаційного агентства 

Bloomberg 
 

На основі проведеного аналізу методологічних засад ціноутворення 

сек’юритизації споживчих активів та аналізу реальних угод сек’юритизації в різних 

країнах світу, а також враховуючи необхідність залучення закордонних експертів і 

сторін угоди, для умов України нами запропоновано структуру орієнтовних 

кількісних значень вхідних і вихідних потоків платежів і витрат, що виникають у 
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процесі обігу сек’юритизованих облігацій зі строком розміщення 5 років, активами 

за якими є споживчі кредити, номіновані в гривні (табл. 3.1). Обсяг витрат вказаний 

у діапазоні, оскільки залежить від низки факторів: обсягу випуску, типу активів, що 

структуруються, кількості кредитів у пулі тощо. 

Вхідні потоки платежів складаються із процентів за користування 

кредитом та інших разових або періодичних комісій і зборів. З урахуванням 

вищого рівня ризику за споживчими кредитами середньозважена ефективна 

процентна ставка за сформованим пулом кредитів в нинішніх умовах може 

складати приблизно 30-40%. 

Таблиця 3.1 

Структура орієнтовних кількісних значень вхідних і вихідних потоків 

платежів за сек’юритизованими облігаціями 

Категорія 
грошових потоків 

та витрат 
Напрями надходжень та витрат 

Сума, тис. дол. 
США; зміна від 

обсягу випуску, б. п. 
Вхідні платежі Надходження за виданими 

споживчими кредитами 
≈ 4000 б. п. 

Вихідні платежі Купон ≈ 1350 б. п. 

Періодичні 
витрати* 

Оплата послуг обслуговуючої 
установи 

60-200 б. п.* 

Оплата послуг управителя 
заставних активів 

10-25 тис. дол.  

Оплата послуг кредитного агента 10 б. п.* 
Оплата послуг аудитора у процесі  
обслуговування боргу 

10-20 тис. дол.  

Оплата послуг перегляду рейтингу 
рейтингового агентства 

10 тис. дол.  

Оплата послуг платіжного агента 10-20 тис. дол.  

Разові витрати* 

На юридичну консультацію 150-500 тис. дол. 
На створення SPV 50 тис. дол. 
Аудиторський висновок для емісії 
облігацій 

20-50 тис. дол. 

На присвоєння рейтингу 2-7 б. п.* на одне 
рейтингове агентство 

Лістинг 5-30 тис. дол. 
Розміщення облігацій на ринку 25-200 б. п.* 

Дефолти за кредитами І/ІІ категорії якості ≈1000 б. п. 
* у розрахунку на емісію у 100 млн. дол. США (в еквіваленті) 
Джерело: складено автором на основі [21, с. 198, 263; 194, с. 81; 205, с. 525; 211, с. 398] 
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Одним із ключових питань процесу сек’юритизації є визначення ставки 

купона за структурованими облігаціями, рівень якої повинен враховувати 

середньозважену процентну ставку за сформованим пулом кредитів та інтереси 

потенційних інвесторів. При цьому слід враховувати також і те, що базова ставка 

включає в себе ще й ризик країни та ABS-спред. В нинішніх умовах при 

розміщенні сек’юритизованих облігацій строком на 5 років ставка купона може 

бути встановлена на рівні 13,5%. При цьому, оскільки до пулу включаються 

переважно короткострокові кредити, то структура угоди повинна бути 

поновлювальною (револьверною). Таким чином, проведений аналіз дозволяє 

стверджувати, що навіть за нинішніх умов рівень процентних ставок за 

споживчими кредитами з урахуванням витрат на випуск дозволяє українським 

банкам здійснювати сек’юритизацію виданих споживчих кредитів. 

Практичне значення має аналіз накопиченого вітчизняними банками 

досвіду боргового фінансування. Упродовж 2000-х років банки України 

здійснили сек’юритизацію активів за синтетичною схемою шляхом випуску нот 

участі в кредиті (Loan Participation Notes) на суму 24 млрд. дол. США та 

кредитних нот на суму 8 млрд. дол. США (в еквіваленті) [151; 166]. 

Найбільш активними банками-емітентами у 2006-2008 рр. були 

ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ КБ «Надра», ПАТ «Фінанси і 

кредит», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ АКБ «Укрсоцбанк». Однак більшість 

випусків облігацій було реструктуризовано, а за реструктуризованими 

випусками LPN банк «Фінанси і кредит» оголосив дефолт через віднесення його 

до категорії неплатоспроможних, не дивлячись на створення транскордонної 

SPV. Цей випадок свідчить про недостатній рівень захисту від дефолту як 

емітента, так і оригінатора в разі використання синтетичної схеми 

сек’юритизації. Тому, на наш погляд, у вітчизняних умовах боргове 

фінансування повинно здійснюватися переважно на основі використання 

класичної схеми сек’юритизації. 

Саме таку схему в 2007 р. використав ПАТ «Приватбанк», здійснивши 

емісію структурованих облігацій через SPV Ukraine Mortgage Loan Finance No.1. 
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Банк емітував облігації, активами за якими була житлова іпотека (RMBS), на суму 

180 млн. дол. США у три транші: транш A – 134,1 млн. дол., транш B – 36,9 млн. 

дол., транш C – 9,0 млн. дол. США. 

Рейтингові агентства Moody’s та Fitch присвоїли старшому траншу (А) 

кредитний рейтинг інвестиційного класу Baa3 (Moody’s) та BBB- (Fitch), 

мезонінному траншу (В) – кредитний рейтинг спекулятивного класу (Ba3 і 

B+), а молодший транш (С) не мав рейтингу. В цей же час рейтингові 

агентства Moody’s, Fitch та Standard & Poor's присвоїли Україні кредитний 

рейтинг в іноземній валюті спекулятивного класу Ba3, BB- та BB-. За 

сек’юритизованими облігаціями було встановлено плаваючу ставку купона, 

яка розраховувалась за формулою 1-місячної ставки LIBOR плюс спред 

залежно від класу траншу. Так, для траншу A цей спред складав 210 б. п., для 

траншу B – 375 б. п., а транш C було емітовано під фіксовану ставку 10,0%. 

У 2008 р. ПАТ «Приватбанк» через SPV Ukraine Auto Loan Finance No.1 

емітував структуровані облігації, активами за якими були автокредити, на 

суму 110 млн. дол. США у три транші: A – 85,8 млн. дол. з рейтингом Baa3 

(Moody’s ) та BBB- (Fitch), B – 18,7 млн. дол. з рейтингом Ba3 та B, а також 

C – 5,5 млн. дол. без рейтингової оцінки. Ставка купона за другим випуском 

структурованих облігацій також була плаваючою і розраховувалась як  

3-місячна ставка LIBOR плюс спред, який для траншу A становив 210 б. п., а 

для траншу B – 375 б. п. [151]. 

Завдяки сприятливим для емітента умовам, що склалися на ринку після 

емісії облігацій, а саме – значному зниженню ставки LIBOR, банк скористався 

правом дострокового погашення облігацій (Clean-up сall), якого він набув 

згідно з проспектом емісії, сплативши 90% початкового обсягу випуску. З 

метою зниження процентного ризику емітент також уклав угоду про 

фіксований максимум процентної ставки купона та передбачив у проспекті 

емісії можливість реінвестувати одержані кошти у першокласні інструменти в 

разі виникнення ризику перевищення сплачених процентів над отриманими.  
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Таким чином, в обох випусках сек’юритизованих облігацій 

простежується залежність вартості залучення ресурсів від рейтингу випуску 

облігацій. Крім того, варто зазначити, що позабалансова сек’юритизація 

дозволила отримати рейтинг випусків значно вищий, ніж рейтинг оригінатора. 

На момент продажу активів рейтинг ПАТ «Приватбанк» від рейтингових 

агентств Moody’s та Fitch становив B2 та B, відповідно. 

З метою відображення переваг отримання вищого кредитного рейтингу 

доречним було б порівняти дохідність до відкликання зазначених облігацій та 

державних облігацій України, однак, на відміну від звичайних 

(незабезпечених) облігацій, дохідність структурованих облігацій залежить 

також від розміру та терміну виплати основної суми за структурованими 

кредитами. Тому слід враховувати можливість дострокових погашень, 

реалізацію заставного майна, страхові виплати, зворотній викуп оригінатором 

тощо. Зазначені фактори не можуть бути передбачені, оскільки вони 

перебувають під впливом широкого спектра економічних, соціальних та інших 

факторів. 

Крім того, проведене дослідження дозволило зробити висновок, що 

«оптове» залучення ресурсів за допомогою сек’юритизації активів доцільно 

використовувати в сприятливі часи, коли його ефективність зростає, а ризики 

зменшуються. Показовим прикладом неефективності випуску облігацій в 

іноземній валюті під час фінансової кризи є випуск у 2007 р. структурованих 

іпотечних облігацій ПАТ «Приватбанк». Враховуючи те, що іпотечні кредити, за 

рахунок яких було сформовано пул сек’юритизованих активів, були видані в 

іноземній валюті, в результаті девальвації гривні валютний ризик було 

перекладено на позичальників, що посилило і кредитний ризик (рис. 3.5). 

Цей приклад дозволяє зробити висновок, що в разі випуску валютних 

облігацій під забезпечення кредитів, виданих у гривні, валютний ризик через 

значні коливання курсу гривні може стати для емітента надмірним. У разі, якщо 

кредити, які підлягають сек’юритизації, видані в іноземній валюті, а 

сек’юритизовані облігації емітовані в гривні, також існує ризик, обумовлений 



154 

несвоєчасною виплатою позичальниками свого боргу перед банком через 

девальвацію, а, значить, і ризик неодержання доходів від сек’юритизованих 

цінних паперів. Таким чином, валютний ризик може посилювати кредитний 

ризик. Виходом із такої ситуації, на наш погляд, може бути структурування 

оригінатором пулу споживчих кредитів, номінованих у гривні, та випуск 

емітентом облігацій, номінованих в іноземній валюті, за умови укладання 

договору валютного свопу, що дозволяє хеджувати валютний ризик. 

Разом з тим слід відмітити, що до прийняття Закону України «Про 

облігації, забезпечені відокремленими активами», емісія структурованих 

облігацій, активами за якими є неіпотечні кредити, може відбуватися за 

допомогою SPV, що зареєстрована за кордоном. Однак це також означає і те, що 

випуск облігацій буде орієнтований переважно на іноземних інвесторів, а тому 

такі облігації повинні бути номіновані в іноземній валюті. 

 
Рис. 3.5. Динаміка простроченої заборгованості пулу іпотечних кредитів, 

що були забезпеченням за структурованими облігаціями ПАТ КБ «Приватбанк» 
Джерело: побудовано автором на основі даних інформаційного агентства Bloomberg 

 

Проведений аналіз дозволив визначити, що достатньо низький рівень 

розвитку процесів сек’юритизації активів в Україні обумовлений їх 

недостатньою законодавчою урегульованістю. Так, Законом України «Про 

іпотечні облігації» не врегульовано такі ключові аспекти сек’юритизації як: 

організаційно-правова форма SPV та оподаткування її діяльності; особливості 
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правового режиму угод сек'юритизації у разі ліквідації банку-оригінатора та 

виключення відступлених активів із його конкурсної маси; не визначено порядок 

передачі вимог резервній обслуговуючій установі в разі неспроможності 

основної установи виконувати свої функції тощо [210]. Однак в проекті Закону 

«Про облігації, забезпечені відокремленими активами» вже передбачено, що 

спеціалізована установа SPV має бути створена у формі публічного акціонерного 

товариства, а її операції не повинні оподатковуватися податком на прибуток та 

податком на додану вартість; забезпечувальне покриття виключено із 

ліквідаційної маси оригінатора, обслуговуючої установи, резервної 

обслуговуючої установи та емітента. Однак із проекту взагалі виключено 

поняття револьверної сек’юритизації, оскільки передбачається, що середній 

строк погашення фінансових активів повинен бути довшим, ніж строк погашення 

стандартних облігацій. 

Разом з тим проведене дослідження свідчить, що, не дивлячись на зазначені 

проблеми, у вітчизняного ринку сек’юритизованих активів є значний потенціал. 

Розглянемо можливість сек’юритизації споживчих кредитів на прикладі 

ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки станом на 01.01.2015 р. цей банк мав найбільший 

пул споживчих кредитів – 22 млрд. грн., переважна частина яких – близько 17 

млрд. грн. класифікована за І та ІІ категорією якості. 

Через недоступність більш детальної інформації будемо вважати, що 

можна структурувати пул споживчих кредитів, який би задовольняв вимогам 

диверсифікації (географічної та демографічної), постійно низької частоти 

затримки платежів, достатності вхідного потоку, однорідності та 

стандартизованості кредитів тощо на загальну суму 11 млрд. грн. 

«Приватбанк» має дві програми споживчого кредитування з різними 

процентними ставками: 1) «оплата частинами» – вартість кредиту залежить від 

своєчасності платежів; 2) «миттєва розстрочка» – кредити надаються зі 

щомісячною комісією 2,9% (34,8% річних). 

Ґрунтуючись на даних річного звіту банку, визначено, що середня 

ефективна ставка за кредитами фізичним особам перевищує 30%. Таким чином, 
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середня ставка за сформованим пулом споживчих кредитів, з урахуванням 

вищого рівня ризику за споживчими кредитами, може становити 35%. 

Встановлення ставки купона за структурованими облігаціями, з одного 

боку, потребує від оригінатора якісного аналізу стану ринку, а з іншого, – 

опитування андерайтером потенційних інвесторів. Втім, базова ставка включає в 

себе ще й ризик країни та ABS-спред. У випадку, якщо ПАТ «Приватбанк» 

вирішить розміщувати облігації строком на 7 років, ставка купона за ними буде 

становити приблизно 11,3%. При цьому, враховуючи те, що споживчі кредити є 

короткостроковими, банку доцільно використовувати револьверну 

(поновлювальну) схему угоди. 

З метою структурування пулу активів оригінатор сплачує близько 25 млн. 

грн. Для оплати послуг у першій рік роботи щойно створеної SPV оригінатор 

(ПАТ «Приватбанк») має надати їй субординований кредит на суму близько 98 

млн. грн., з яких 46 млн. грн. – разові витрати, а 44 млн. грн. повернуться 

оригінатору за обслуговування відступленого пулу споживчих кредитів. 

Упродовж наступних 6 років операційні витрати емітента складуть близько 242 

млн. грн., з яких плата за обслуговування пулу активів –  153 млн. грн. Обсяг 

витрат ініціатора емісії буде залежати від обраної схеми сек’юритизації, 

контрагента, виду кредиту, що структурується, кількості кредитів у пулі, якості 

кредитів, юрисдикції створення SPV та виду механізму підвищення надійності. 

Таким чином, на перший рік сек’юритизації припадає найбільший обсяг витрат. 

У наступні роки обсяг витрат буде значно меншим і поступово буде знижуватися 

зі зниженням залишкового обсягу пулу активів. 

У разі розміщення всього випуску облігацій та враховуючи, що пул активів 

у забезпеченні має бути більшим, ніж номінальний обсяг емісії, 

ПАТ «Приватбанк» отримає близько 11 млрд. грн. грошових коштів, а також 

вивільнений обсяг коштів, який перебував у резервах під знецінення кредитів, і 

надлишковий спред після погашення облігацій. 

Інші українські банки також можуть сек’юритизувати власні пули кредитів. 

У разі браку активів, що задовольняють критеріям, описаним вище, банки-
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оригінатори можуть об’єднатися та структурувати кілька пулів активів в один, 

використовуючи таким чином конструкцію угоди з кількома оригінаторами. 

Проведений аналіз світового досвіду та вітчизняної практики дозволив 

визначити, що головними перевагами боргового фінансування на основі 

сек’юритизації споживчих кредитів є: 

• можливість диверсифікації джерел залучення фінансових ресурсів, що 

дозволяє здійснювати банківське фінансування навіть тоді, коли залучення 

ресурсів із традиційних джерел вичерпане або обмежене; 

• відсутність кредитних ризиків, пов’язаних з діяльністю оригінатора, після 

відступлення кредитів спеціалізованій установі, що дозволяє отримати значно 

вищий рейтинг випуску, порівняно з випуском звичайних облігацій, та знизити 

вартість обслуговування боргу; 

• списання кредитів з балансу оригінатора та отримання ліквідних коштів, 

які можуть бути використані для реінвестування та видачі нових кредитів, що 

сприяє підвищенню рентабельності та фінансової стійкості банку; 

• банк, що має досвід проведення сек’юритизації, може бути андерайтером, 

довіреною особою інвесторів, резервною обслуговуючою установою, надавати 

кредитну підтримку для підвищення кредитної якості, консультаційні послуги 

щодо структурування угод, отримуючи плату за надані послуги; 

• зниження регулятивних вимог щодо виконання окремих економічних 

нормативів (ліквідності та достатності регулятивного капіталу), оскільки при їх 

розрахунку обсяг відступлених кредитів не враховується.  

Поряд з позитивними рисами, слід вказати й на певні проблеми, пов’язані 

із сек’юритизацією споживчих кредитів, до яких можна віднести: 

• складність і значні витрати на здійснення сек’юритизації через низький 

рівень стандартизованості структурування угод; 

• недостатня гнучкість у відносинах з клієнтами: після поступки прав 

вимоги оригінатор вже не може вносити зміни в умови діючого кредитного 

договору, узгоджувати індивідуальній графік погашення кредиту, застосовувати 

заходи впливу на боржника; 
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• рейтинг випуску встановлюється за принципом найнижчого рейтингу 

сторони, яка бере участь в угоді, що ускладнює вибір сторін угоди. 

Для інвесторів забезпечені активами облігації є надійними інструментами 

для інвестицій, виконання зобов’язань за якими не залежить від фінансового 

стану оригінатора. Забезпечені облігації дають можливість отримати вищу 

дохідність, ніж державні облігації. Широкий вибір активів, що використовуються 

як забезпечення, та рівень ризику окремих траншів випуску дозволяє інвесторам 

обрати той інструмент, який найкраще відповідає їх інвестиційній політиці. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що 

боргове фінансування шляхом сек’юритизації споживчих кредитів слід розглядати 

як стратегічний напрям діяльності банку, використання якого дозволяє розширити 

ресурсну базу банків та диверсифікувати кредитні ризики. 

 

3.2. Вдосконалення механізмів регулювання і нагляду за ризиками 

споживчого кредитування  

 

Аналіз практики споживчого кредитування, проведений у розділі 2, 

свідчить про недостатній рівень контролю темпів зростання споживчого 

кредитування та його регулювання і нагляд з боку НБУ. Потреба у такому 

регулюванні та нагляді, на наш погляд, обумовлена, перш за все, необхідністю 

забезпечення збалансованого розвитку споживчого ринку та підтримки високих і 

стійких темпів зростання економіки. В ситуації, коли споживче кредитування не 

розвивається, економіка також втрачає стимули для свого розвитку, а в разі, коли 

темпи споживчого кредитування суттєво перевищують темпи зростання 

економіки, відбувається перекредитування, що наражає банки на значні ризики 

та може призвести до економічної або фінансової кризи. 

Як свідчить практичний досвід останніх років, недостатність ресурсної бази 

та низький рівень капіталізації вітчизняних банків у період кредитного буму разом 

з недостатніми обсягами резервів, незадовільними стандартами кредитування та 

неспівставним розривом між темпами зростання споживчого кредитування і ВВП 
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призвели до кризи банківської системи. Негативний вплив цих факторів лише 

загострився після різкої девальвації гривні, наслідком чого стало підвищення НБУ 

офіційної облікової ставки з метою стримування інфляційних процесів. Така 

ситуація поставила під загрозу стабільність банківської системи та національної 

економіки в цілому. 

Питання є актуальним й з огляду на те, що розуміння природи шоків у 

кредитуванні має дуже важливе значення для реалізації грошово-кредитної 

політики та забезпечення фінансової стабільності, адже одне явище, обумовлене 

різними причинами, потребує використання різних методів та інструментів його 

вирішення. У зв’язку з цим важливого значення набуває реалізація НБУ планів 

щодо переходу на використання режиму інфляційного таргетування, який 

передбачає підвищення якості аналізу процесів на грошово-кредитному ринку. 

Проблема стає ще більш актуальною з огляду на події на фінансових ринках 

розвинутих країн, що характеризуються зниженням дохідності фінансових 

інструментів до історично мінімального та, навіть, до їх від’ємного значення і 

реалізацією механізмів фінансових репресій, що змушує інвесторів шукати більш 

ризикові інструменти на ринках країн, що розвиваються. Тому вірогідно, що з 

налагодженням нових торгівельних зв’язків з розвинутими країнами, стабілізацією 

ситуації у банківському секторі, а головне – поліпшенням соціально-економічних 

умов доступ українських банків до світових фінансових ринків суттєво 

розшириться, а, отже, можна буде розраховувати на залучення дешевих ресурсів 

для проведення банками активних операцій. 

З метою недопущення негативних наслідків кредитування важливе значення 

має не лише аналіз поточної ситуації на кредитному ринку у взаємозв’язку з 

економічними процесами в країні, а також і належне регулювання, нагляд і 

прогнозування його стану та динаміки. Як зазначається у науковій літературі, 

однією із закономірностей розвитку кредитного процесу є його циклічний 

характер, обумовлений періодичними змінами попиту та пропозиції на кредитні 

ресурси залежно від стану економіки, ділової кон’юнктури тощо [19, с. 54-55]. Так, 

під час фази кредитного піднесення підвищується попит і пропозиція кредитних 
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ресурсів, що одночасно підвищує й рівень кредитного ризику та обумовлене 

розривом між суб’єктивними та об’єктивними оцінками його рівня. У такій 

ситуації потенційний рівень кредитного ризику у вигляді збільшення 

заборгованості за кредитами реалізується пропорційно обсягам наданих кредитів. 

Саме в цьому й полягає небезпека неконтрольованого зростання обсягів 

кредитування. Звичайно, твердження, що рівень заборгованості за всіма кредитами 

залежить лише від певної фази кредитного циклу, буде хибним. Однак у разі, коли 

внутрішні фактори відіграють домінуючу роль, макроекономічні чинники будуть 

суттєво впливати на якість переважної більшості кредитів, у тому числі й 

споживчих. Тому ключовим завданням аналізу стану кредитного ринку є 

визначення факторів, що спричиняють зростання заборгованості, а також 

тенденцій і дисбалансів економічного розвитку та розвитку кредитних відносин з 

метою розроблення ключових індикаторів, що свідчать про стан кредитного ринку 

та можуть надати інформацію про перспективи його динаміки. Аналіз практичного 

досвіду свідчить, що у багатьох випадках саме «кредитні буми» призводять до 

«мильних бульбашок» і фінансових криз. 

Початок процесу надмірного кредитування характеризується зміною 

динаміки попиту та пропозиції на кредити, але об’єктивно кількісно оцінити ці 

зміни дуже складно. Аналіз рівня зобов’язань банків не дозволяє визначити 

критичні рівні зростання ресурсного забезпечення. Варто враховувати й те, що, 

наприклад, у 2006-2008 рр. банки активно залучали кошти шляхом відступлення 

активів для випуску структурованих облігацій. Крім того, залучені ресурси 

спрямовувалися не лише на кредитування фізичних осіб, а й на кредитування 

юридичних осіб та на інвестування у цінні папери [33]. Це свідчить про те, що 

кредитування тісно пов'язане з іншими економічними процесами та може бути 

каталізатором багатьох економічних явищ з непрогнозованими наслідками. 

Слід також відмітити, що споживче кредитування має низку особливостей, 

пов’язаних з його психологічними аспектами та суттєвим впливом на динаміку 

споживчого ринку. Бажання громадян отримати додаткові кошти для задоволення 

своїх потреб обумовлене, перш за все, чинниками психологічного характеру і 
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пов’язане із впевненістю у постійності та достатності майбутніх доходів або 

бажанням підтримувати досягнутий рівень добробуту в разі поступового 

зменшення доходів. Стабільна соціально-економічна ситуація та поступове 

зниження темпів зростання реальної заробітної плати можуть стати причиною 

різкого зростання обсягів кредитування населення. А в умовах вільного доступу 

банків до «дешевих» зовнішніх кредитних ресурсів збільшення попиту на споживчі 

кредити буде відбуватися пропорційно зростанню пропозиції. 

 
Рис. 3.6. Взаємозв’язок темпів зміни реальної заробітної плати і обсягів 

споживчого кредитування в Україні в 2002-2015 рр.  
Джерело: побудовано автором на основі [33; 69]  

 

Проведене дослідження прояву психологічної залежності на основі аналізу 

взаємозв’язків темпів зміни реальної заробітної плати і обсягів споживчого 

кредитування в Україні в 2002-2009 рр. дозволило виявити чітку обернену 

кореляційну залежність між цими показниками (рис. 3.6). І хоча в 2013-2015 рр. 

спостерігалось зниження реальної заробітної плати, завдяки дії психологічних 

чинників загальний характер тенденції не змінився. Крім того, не дивлячись на те, 

що через девальвацію гривні відбулась переоцінка споживчих кредитів за значно 

вищим курсом, обсяги заборгованості за ними знизилися. Така ситуація 

пояснюється різким зниженням платоспроможності громадян і зростанням обсягів 
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проблемної та безнадійної заборгованості в кредитних портфелях банків, через що 

вони були вимушені зменшити обсяги надання нових споживчих кредитів. 

Таким чином, у першому випадку увагу регулятора має привернути 

ситуація, коли зростання попиту на кредити та послаблення умов кредитування з 

боку банків формує передумови виникнення кредитного буму, а в другому – 

зростання попиту, обумовлене різким зменшенням доходів населення, може 

призвести до зростання проблемної заборгованості у разі м’яких стандартів 

схвалення заявок. 

У світовій практиці з метою виявлення реального стану та адекватної 

оцінки умов банківського кредитування центральні банки регулярно проводять 

обстеження кредитного ринку шляхом опитувань менеджерів банків про оцінку 

ними перспектив зміни умов банківського кредитування (зазвичай, на 3 або 6 

місяців). Слід відмітити, що останнім часом обстеження умов банківського 

кредитування здійснюють не лише центральні банки розвинутих країн (ФРС – з 

1964 р., ЄЦБ – з 2002 р., Банк Англії – з 2007 р., Банк Японії – з 2000 р.), а й 

центральні банки країн, що розвиваються, в тому числі Білорусі (2011 р.), 

Вірменії (2008 р.), Казахстану (2007 р.), Росії (2009 р.) [89, с. 52]. Аналіз 

результатів таких обстежень дозволяє виявити зміни у кредитній політиці банків 

і визначити тенденції, динаміку та обсяги кредитування економіки, в тому числі 

й обсяги споживчого кредитування, що, крім іншого, необхідно для розроблення 

та реалізації центральним банком адекватної економічним умовам регуляторної, 

грошово-кредитної та наглядової політики. 

НБУ розпочав проводити щоквартальні опитування про умови банківського 

кредитування серед кредитних менеджерів банків, частка яких у загальному обсязі 

активів банківської системи становить більше 90% з IV кварталу 2013 р. 

Статистика результатів опитування, яку офіційно публікує НБУ, не дозволяє 

будувати економетричні моделі, однак дає можливість проаналізувати кореляцію 

суб’єктивних оцінок кредитних менеджерів банків з реальною дійсністю. 

Вихідними даними для такого аналізу можуть бути агреговані індикатори 

зміни умов банківського споживчого кредитування, а саме: стандарти схвалення 
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заявок на кредит; попит на споживчі кредити; темпи приросту нових споживчих 

кредитів за відповідний квартал у цілому по банківській системі. Індикатор змін 

умов кредитування характеризує рівень пропозиції кредитів, тобто їх доступність 

позичальникам. Збільшення цього показника означає пом’якшення кредитної 

політики банків, послаблення умов кредитування та підвищення рівня 

потенційної доступності кредитів, а зменшення, навпаки, – посилення кредитної 

політики та запровадження більш жорстких умов кредитування. Індикатор попиту 

на споживчі кредити характеризує зацікавленість фізичних осіб у залученні 

кредитних ресурсів, але без врахування рівня їх платоспроможності. Позитивне 

значення цього показника свідчить про підвищення попиту, а негативне – про 

зниження.  

 
Рис. 3.7. Зміна попиту та пропозиції на споживчі кредити і стандартів 

схвалення кредитних заявок в Україні в 2013-2016 рр.  
Джерело: побудовано автором на основі [100] 

 

Проведений на основі даних щоквартальних обстежень НБУ умов 

банківського кредитування аналіз динаміки агрегованих індикаторів зміни умов 

банківського споживчого кредитування, а саме – стандартів схвалення заявок на 

кредит, попиту на споживчі кредити і темпів приросту нових споживчих кредитів 

у 2013-2016 рр. дозволив виявити співпадіння тенденцій динаміки попиту на 

кредити згідно з опитуваннями та реальними темпами приросту кредитування. 
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Показовою також є динаміка пропозиції кредитів. У період з І кварталу 2014 р. по 

ІІ квартал 2015 р. спостерігається зниження попиту на кредити і темпів 

кредитування з одночасним посилення банками цінових і нецінових умов 

кредитування. Однак, починаючи з ІІІ кварталу 2015 р., у зв’язку зі зниженням 

офіційної облікової ставки та інфляційних очікувань попит на кредити і обсяги 

кредитування, хоча й дуже повільно, починають збільшуватися, а банки поступово 

пом’якшують стандарти схвалення заявок. При цьому слід відмітити, що прогноз 

динаміки цих показників на 2016 р. засвідчив подальше підвищення пропозиції 

кредитів і послаблення стандартів схвалення заявок (рис. 3.7). Така ситуація мала 

б дати підстави для оптимізму, однак, враховуючи дуже повільні темпи 

підвищення реальної заробітної плати та нестабільність економічної ситуації, 

загроза подальшого зростання простроченої заборгованості за споживчими 

кредитами залишається реальною. 

Проведене дослідження свідчить, що, враховуючи особливості дії 

психологічних факторів, існує реальна потреба у поглибленні методології та 

розвитку практики обстежень умов банківського кредитування. Це обумовлено 

тим, що зміни в поведінці домашніх господарств можуть суттєво впливати як на 

темпи економічного зростання, так і на рівень стійкості банківського сектору. 

Тому заслуговує на увагу аналіз поведінки фізичних осіб – потенційних 

позичальників не лише в контексті попиту та пропозиції споживчих кредитів, а й з 

точки зору забезпечення макроекономічної стабільності. 

З метою визначення потенціалу та місткості ринку споживчого 

кредитування на макроекономічному рівні його доцільно розглядати через призму 

динаміки показника рівня левериджу домашніх господарств шляхом розрахунку 

відношення заборгованості за споживчим кредитом до ВВП та доходів населення 

[207, с. 90]. Перший показник дозволяє визначити загальний рівень заборгованості 

домашніх господарств як частки у ВВП, а другий – їх здатність покрити платежі за 

кредитами. 

На наш погляд, доцільно розглянути окремо леверидж всіх громадян 

України та працевлаштованих громадян. Для розрахунку будемо використовувати 
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максимальний обсяг доходів, які можуть бути використані домашніми 

господарствами на придбання споживчих товарів та оплату послуг за рік.  

Однак у першому випадку будемо використовувати наявний дохід 

(заробітна плата + прибуток та змішаний дохід + дохід від власності (одержаний-

сплачений) + соціальні допомоги + інші одержані поточні трансферти – поточні 

податки на доходи, майно), а в другому – дохід, який отримує працевлаштоване 

населення (заробітна плата без врахування доходів від інших видів діяльності – 

поточні податки на доходи та майно).  

 
Рис. 3.8. Рівень левериджу домашніх господарств України в 2005–2015 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі [33; 38] 
 

Проведені розрахунки свідчать, що, не дивлячись на відносно невелику суму 

окремого споживчого кредиту, їх внесок у частку обсягу заборгованості фізичних 

осіб до ВВП у аналізованому періоді становив від 43% до 63%, на противагу 

розвиненим країнам, де основну частину складають забезпечені іпотечні кредити 

(рис. 3.8, 3.9). Тому можна зробити висновок, що збільшення показника 

відношення заборгованості домашніх господарств до ВВП пов'язане одночасно зі 

збільшенням частки споживання, погіршенням сальдо рахунку поточних операцій, 

а також зі збільшенням частки споживчих товарів у імпорті. 
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Рис. 3.9. Рівень левериджу домашніх господарств України за споживчими 

кредитами в 2009-2015 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі [33; 38] 

 

До 2014 р. така ситуація вимагала від НБУ проведення валютних інтервенцій 

для підтримки політики фіксованого курсу і валютної ліквідності банків. Але 

найбільші ризики, як свідчать дані, наведені на рис. 3.8, 3.9 криються у динаміці 

рівня левериджу домашніх господарств. У 2005-2008 рр., тобто у фазі бурхливого 

росту споживчого кредитування, заборгованість за кредитами фізичних осіб зросла 

у 8 разів, в той час як номінальні доходи населення зросли лише у 2 рази. 

Проведений аналіз показав, що в 2008 р. рівень левериджу домашніх 

господарств досяг пікового значення – 94%. Збільшення левериджу домашніх 

господарств у 2014 р. пов’язане зі зниженням наявних доходів, що обумовлено 

підвищенням тарифів на комунальні послуги при незначних темпах споживчого 

кредитування. Загалом, 2014 р. і 2015 р. характеризуються низькою активністю 

споживчого кредитування на рівні кризових 2009-2011 рр., але зі значно нижчими 

темпами зростання доходів населення, що ускладнює процес подальшого 

відновлення кредитування. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що з 

метою врахування макроекономічних чинників, які впливають на підвищення 

рівня ризиків споживчого кредитування, НБУ в своїх прогнозах обов’язково 
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повинен враховувати динаміку показників левериджу домашніх господарств. 

Рівень доходів населення має надзвичайно важливе значення в процесі аналізу 

обсягів, структури та динаміки споживчого кредитування, адже дотримання 

принципів зворотності та платності у випадку нічим не забезпечених споживчих 

кредитів гарантується лише рівнем доходів позичальників та їх порядністю. Для 

розрахунку (рис. 3.8, 3.9) нами було використано показник номінального доходу, 

однак варто розуміти, що у разі зростання споживчих цін фінансові можливості та 

платоспроможність позичальників пропорційно зменшуються. Це пов’язано з тим, 

що споживче кредитування не лише дозволяє позичальникам миттєво 

задовольнити свої потреби, але й одночасно знижує рівень їх реальних доходів. 

На основі даних, наведених на рис. 3.10, чітко прослідковується залежність 

темпів зростання інфляції від темпів зростання залишку заборгованості за 

кредитами фізичних осіб. У фазі кредитного піднесення ця залежність є практично 

пропорційною, а тому зі збільшенням обсягів споживчого кредитування 

підвищується і рівень левериджу в розрахунку на реальний, скоригований на 

інфляцію дохід, а отже, знижується платоспроможність і кредитоспроможність 

позичальників. Разом з тим слід відмітити, що стрімке зростання інфляції у 2014-

2015 рр. слабо корелює з рівнем споживчого кредитування та пов’язане з різкою 

девальвацією гривні і зниженням реальних доходів населення. 

 
Рис. 3.10. Зв’язок рівня кредитування з інфляцією в Україні в 2002-2015 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі [33; 69] 
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Зарубіжні науковці вважають надзвичайно важливим вплив споживчого 

кредитування на рівень обмінного курсу національної валюти [215]. Так 

Е.Г. Мендоса та М.Е. Терронес на основі проведеного дослідження ідентифікували 

кредитні буми у 48 країнах (у 27 з розвиненою економікою та у 22 з економікою, 

що розвивається) і дійшли висновку, що національна валюта ревальвує у активній 

фазі кредитування та девальвує після проходження піку кредитування. Також 

доведено, що «кредитні буми» частіше виникають у країнах з фіксованим 

валютним курсом, ніж з плаваючим. Враховуючи відсутність щоденних коливань 

обмінного курсу гривні через жорстку прив’язку національної валюти до долара 

США до 2014 р., визначити залежність між цими показниками у нашому 

дослідженні виявилось неможливим. Однак слід зазначити, що одним із 

інструментів центрального банку, який він може використовувати з метою 

згладжування курсових коливань, є валютні інтервенції, внаслідок яких 

відбувається збільшення або зменшення золотовалютних резервів. 

 
Рис. 3.11. Зв’язок рівня кредитування з обсягом золотовалютних резервів 

України в 2002-2015 рр. (на кінець року) 
Джерело: побудовано автором на основі [33; 80] 

 

Проведений аналіз свідчить, що в 2004-2008 рр. НБУ активно купував 

іноземну валюту на міжбанківському ринку, а тому саме у цей період – у серпні 

2008 р. обсяги золотовалютних резервів досягли максимальної позначки – 
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38 млрд. дол. США (рис. 3.11). У зв’язку з фінансовою кризою та закінченням 

пікової фази споживчого кредитування відбулось зменшення обсягу 

золотовалютних резервів, що у випадку плаваючого курсу було б відображено у 

вигляді девальвації національної валюти. Звичайно, споживче кредитування було 

не є єдиним фактором, який змусив НБУ девальвувати гривню, однак слід мати на 

увазі, що посилення ризиків споживчого кредитування також зробило свій внесок 

у підвищення дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу і темпів 

зростання інфляції. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що ефект 

надмірного споживчого кредитування і пов’язаних з ним ризиків спричиняє 

суттєвий вплив не лише на динаміку основних макроекономічних показників, а й 

на показники діяльності всієї банківської системи, а тому потребує особливої 

уваги з боку регулятора. 

Дослідження стану фінансової стабільності банківської системи [140] та 

динаміки економічних нормативів діяльності банків [110] у 2002-2016 рр. 

дозволило визначити, що серед показників, які тісно корелюють з динамікою 

обсягів споживчого кредитування, основну увагу НБУ слід приділяти аналізу 

кредитної активності банків, рівню адекватності регулятивного капіталу 

(норматив Н2), дохідності (рівень рентабельності капіталу і активів банків (ROA, 

ROE)) та показнику якості активів, вираженому часткою простроченої 

заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів. 

Аналіз даних, наведених на рис. 3.12, свідчить, що частка наданих кредитів 

у структурі активів банківської системи досягла піку в 2008 р. – 86%, а частка 

кредитів, наданих фізичним особам – 29%. На перший погляд значення не є 

критичними, але враховуючи, що споживче кредитування розвивали переважно 

банки І групи за розміром активів, а також те, що розміри активів цієї групи 

становили близько 60% активів всієї банківської системи, частка кредитів у 

активах найбільших банків перевищувала 90%, а частка кредитів фізичним особам 

складала приблизно 50%, що свідчить про високий рівень концентрації діяльності 
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банків у сегменті споживчого кредитування і, відповідно, про високий рівень 

ризику [81]. 

 
Рис. 3.12. Частка кредитів у активах банків України в 2007-2015 рр. (на 

кінець року) 
Джерело: побудовано автором на основі [110] 

 

 
Рис. 3.13. Динаміка нормативу достатності регулятивного капіталу 

банківської системи в 2002-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі [110] 

 

Зниження рівня ризиковості діяльності банків значною мірою залежить від 

рівня достатності (адекватності) регулятивного капіталу. Як свідчить аналіз 
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фактичних даних, починаючи з 2009 р., рівень достатності капіталу в банківській 

системі України неухильно підвищувався і в 2010 р. складав 20,8% (при 

необхідних 10%), що частково було обумовлено уповільненням темпів 

кредитування фізичних осіб (рис. 3.13). Однак у 2014 р. відбулось різке зниження 

показника адекватності регулятивного капіталу, що було обумовлено збитками 

банків через різку девальвацію гривні, неконтрольоване зняття депозитів і 

закриття багатьох відділень унаслідок проведення АТО, нестабільної політичної 

та економічної ситуації. Зниження рівня достатності регулятивного капіталу, а 

також проведені стрес-тести українських банків підтвердили нагальну 

необхідність у їх докапіталізації з метою відновлення стабільної діяльності та 

зниження рівня ризику. 

 
Рис. 3.14. Динаміка рентабельності активів, капіталу та частки 

простроченої заборгованості за кредитами банківської системи України в 2007-

2016 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі [110] 

 

Аналіз динаміки рівня рентабельності вітчизняних банків також ілюструє 

високий рівень ризиковості їх діяльності. У період активної фази споживчого 

кредитування спостерігалась висока рентабельність як активів, так і банківського 

капіталу. Однак, як уже зазначалось раніше, споживче кредитування є надзвичайно 

ризиковим видом діяльності, а тому можна стверджувати, що певна частина ризиків, 
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які були накопичені в попередні роки, зокрема шляхом видачі кредитів фізичним 

особам у іноземній валюті, повною мірою проявили себе у складній економічній 

ситуації та призвели до суттєвих збитків. Починаючи з 2009 р., банкам знадобилося 

чотири роки для відновлення прибуткової діяльності, але з появою нових шоків, 

описаних вище, діяльність банків стала знову збитковою, як і під час попередньої 

кризи. Таким чином, ми спостерігаємо високий рівень чутливості банків як до 

зовнішніх, так і до внутрішніх чинників нестабільності, на які істотніше за інші 

бізнеси реагує саме споживче кредитування, що вимагає від НБУ особливих 

регуляторних і наглядових підходів у сфері кредитування та дотримання економічних 

нормативів. 

Свідченням високої чутливості кредитування до шоків може бути рівень 

простроченої заборгованості за кредитами. Як видно з даних, наведених на рис. 3.14, 

між рентабельністю капіталу та рівнем простроченої заборгованості спостерігається 

обернена залежність, що обумовлено домінуючою часткою кредитування у бізнесах 

банків. Крім того, показовою є наявність часового лагу від початку кредитної 

експансії до підвищення темпів зростання простроченої заборгованості за кредитами. 

Таким чином, як свідчить проведений аналіз, упродовж 2002-2016 рр. Україна 

пережила вже дві кризи: надмірного кредитування та відновлення економіки без 

кредитування. Основними макроекономічними тригерами цих процесів, на які 

повинен звертати увагу НБУ, на нашу думку, є: динаміка зміни доходів населення; 

суттєва зміна рівня левериджу зайнятого населення; рівень інфляції, темпи якої тісно 

корелюють з темпами зростання заборгованості за споживчими кредитами; динаміка 

сальдо поточного рахунку платіжного балансу; динаміка обмінного курсу 

національної валюти і золотовалютних резервів. 

На рівні банківської системи також можна визначити певні закономірності та 

тенденції. Так, висока питома вага кредитів у активах банків та висока частка 

бланкових кредитів призводять до підвищення рівня чутливості банківської системи 

до зовнішніх шоків, наслідком чого стає високий рівень збитковості банківської 

діяльності. Фаза кредитного піднесення характеризується низькою часткою 

простроченої заборгованості при високих темпах зростання кредитування та 
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прибутковості діяльності, в той час як у фазі спаду кредитної активності темпи видачі 

нових споживчих кредитів знижуються, накопичується проблемна заборгованість, а 

рентабельність активів і капіталу знижується. Відновлення економіки без 

кредитування – це надзвичайно складний процес, який може відбуватися лише за 

умови забезпечення низьких темпів економічного зростання. Для того, щоб 

забезпечити приріст ВВП на рівні 3-4% на рік, темпи кредитування, в тому числі й 

споживчого, повинні становити мінімум 8-10%, що складно вирішити в умовах, 

описаних вище для фази спаду кредитування. Такі висновки підтверджуються 

результатами зарубіжних дослідників, зокрема Е.Г. Мендоса та М.Е. Терронеса для 

країн з ринками, що розвиваються [215]. 

Аналіз практики використання економічних нормативів у процесі 

кредитування засвідчив, що вони відіграють важливу роль у процесі боргового 

фінансування на основі сек’юритизації активів, що потребує відповідної підтримки з 

боку НБУ. Це пов’язано з тим, що відступлені кредити не враховуються при 

розрахунку економічних нормативів, зокрема, нормативів достатності регулятивного 

та основного капіталу, ліквідності та максимального ризику на одного позичальника. 

Особливої актуальності необхідність дотримання економічних нормативів набуває 

через впровадження нових вимог до капіталу банків, а саме – запровадження 

показників буферу капіталу та підвищення вимог до системно важливих банків 

(значення нормативів миттєвої ліквідності – не менше 30%, максимального розміру 

кредитного ризику на одного контрагента – не більше ніж 20%) [92]. У разі, якщо 

очікується погіршення показників достатності капіталу, банк повинен або збільшити 

власний капітал, або знизити ризиковість активів. У першому випадку необхідно 

рішення акціонерів, а в другому – обмеження кредитування, а отже – зниження 

дохідності бізнесу. 

Таким чином, у сучасних умовах розвитку вітчизняного банківського сектору 

регуляторні та наглядові підходи НБУ повинні бути зосереджені на забезпеченні 

макроекономічної стабільності функціонування банківської системи шляхом 

зниження ризиків банківської діяльності, в тому числі й ризиків споживчого 

кредитування, на основі чіткого виконання банками своїх функцій щодо 
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кредитування економіки та дотримання економічних нормативів, розроблення для 

умов України випереджаючих індикаторів, зокрема, показника для контролю темпів 

зростання споживчого кредитування, на контролі якості процесів у банку, пов’язаних 

з кредитуванням і корпоративним управлінням, а також на розробленні нових 

методологічних підходів до інтеграції системи управління ризиками споживчого 

кредитування у загальнобанківську систему ризик-менеджменту забезпечення 

фінансової стійкості банків. 

 

3.3. Розвиток інституційних засад управління ризиками споживчого 

кредитування 

 

У системі управління ризиками банківського споживчого кредитування 

важливу роль відіграють характер і зміст інституційних чинників, під якими слід 

розуміти систему законодавчих, нормативно-правових та організаційно-

управлінських рішень, спрямованих на створення відповідних норм, правил і умов 

функціонування ринку споживчого кредитування, що сприяють уникненню або 

дозволяють суттєво знизити рівень ризиковості цього виду банківської діяльності. 

Ці чинники можна розподілити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх 

чинників, у першу чергу, слід віднести законодавче та нормативно-правове 

врегулювання процесу споживчого кредитування, тобто фактори, що формують 

загальне правове поле здійснення цього виду діяльності та представлені сукупністю 

законодавчих і нормативних актів, правил і кодексів надання кредитних послуг 

банками та іншими фінансово-кредитними установами населенню. До внутрішніх 

чинників слід віднести формування банками власної нормативної бази, створення 

відповідної організаційної та управлінської структури, розроблення регламентів 

здійснення окремих операцій і процедур, закріплення відповідальності за окремими 

підрозділами і фахівцями, запровадження систем матеріального і морального 

заохочення тощо, які банки реалізують в межах власної кредитної політики та 

узгоджені з чинним законодавством. Характер і обсяг прояву та дії внутрішніх 

чинників на управління ризиками споживчого кредитування залежать, переважно, 
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від банку, а зовнішніх – від досконалості законодавчої, правової та судової системи, 

загального рівня державного управління, економічної та політичної ситуації в 

країні. 

До останнього часу відносини, пов’язані зі споживчим кредитуванням, 

регулюються Цивільним кодексом України, Законами України «Про банки і 

банківську діяльність», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу» і законами з 

питань регулювання ринків фінансових послуг. До важливих нормативних 

документів у цій сфері також слід віднести Постанови Правління НБУ «Про заходи 

щодо забезпечення погашення кредитів» (№461 від 06.08.2009 р.), «Правила 

надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та 

сукупну вартість кредиту», (№168 від 10.05.2007 р.) та інші. Упродовж 1995-

2004 рр. діяло Положення «Про кредитування», затверджене Постановою 

Правління НБУ від 28.09.1995 р. №246, яке регулювало кредитні відносини, 

зокрема і в сфері споживчого кредитування. Так, відповідно до п. 44 цього 

Положення споживчий кредит визначався як кредит, що надається фізичним 

особам-резидентам України на придбання споживчих товарів та послуг [112]. 

Однак розвиток економіки, вдосконалення інституційної структури грошово-

кредитного ринку та ускладнення кредитних відносин зумовили необхідність 

розроблення нових підходів до споживчого кредитування, які знайшли 

відображення у Цивільному кодексі України (2003 р.) та інших законодавчих і 

нормативних документах. На сьогоднішній день важливе значення має прийняття 

окремого Закону України «Про споживче кредитування», який систематизує 

набутий досвід споживчого кредитування, в тому числі й з урахуванням наслідків 

фінансових криз 2008-2009 рр. і 2014-2015 рр., та дозволяє більш чітко 

регламентувати економічні та організаційно-правові відносини у цій сфері 

відповідно до міжнародних стандартів і кращої світової практики з метою 

забезпечення розвитку ринку споживчого кредитування, захисту інтересів 

кредиторів і позичальників, а також зниження рівня ризиків цього виду діяльності 

та підвищення прибутковості надання кредитних послуг банками. Крім того, 

шляхом гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС та 
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міжнародними стандартами, прийняття такого закону сприятиме формуванню 

конкурентного середовища на ринку споживчого кредитування та підвищенню 

довіри до нього з боку громадян, а також дозволить забезпечити сприятливі умови 

для соціальної стабільності та розвитку економіки України. 

Проведений у дисертації аналіз вітчизняної і зарубіжної практики та 

співставлення одержаних результатів з пропозиціями щодо законодавчого 

врегулювання питань подальшого розвитку банківського споживчого кредитування 

дозволяє зробити такі висновки. По-перше, в Законі споживче кредитування 

визначено як правовідносини щодо надання, обслуговування та повернення 

споживчого кредиту, а споживчий кредит – як грошові кошти, що надаються 

позичальникові на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не 

пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або 

виконанням обов'язків найманого працівника. При цьому «споживачем» визнається 

виключно фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий 

кредит, а кредитодавцем – банк або інша фінансова установа, яка має право 

надавати споживчі кредити [128]. Такий підхід, на наш погляд, не є достатньо 

повним, оскільки мета надання кредиту та склад позичальників визначено не чітко, 

що в подальшому може наражати банк на суттєві ризики через неповну 

ідентифікацію особи або нецільове використання кредиту. 

На нашу думку, при визначенні споживчого кредиту доцільно конкретизувати, 

що такий кредит надається фізичній особі-резиденту України на придбання 

споживчих товарів (робіт, послуг) для особистого споживання (використання) або 

споживання (використання) домашнім господарством позичальника, а сума кредиту 

повинна визначатися, виходячи із вартості товарів (робіт, послуг), які є об'єктом 

кредитування, цільового призначення, терміну, виду кредиту та 

кредитоспроможності (з врахуванням майнового стану і доходів) позичальника (а в 

разі необхідності – і його поручителів). 

По-друге, потребує уточнення поняття договору про споживчий кредит та 

визначення його як виду кредитного договору, за яким кредитор зобов'язується 

надати споживчий кредит у встановленому розмірі та на визначених умовах, а 
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позичальник зобов'язується повернути кредит, сплатити проценти за користування 

кредитом та інші платежі на умовах, встановлених договором [128]. Однак при 

цьому слід мати на увазі, що договір споживчого кредитування є цивільно-правовою 

угодою, яка має певне соціально-економічне значення, що передбачає чітке 

окреслення мети та умов кредитування з пріоритетним дотриманням інтересів 

позичальника. Крім того, слід мати на увазі, що розвиток споживчого кредитування 

призвів до появи нових форм споживчих кредитів і методів їх надання 

(кредитування рахунку, кредитна лінія, використання дистанційних засобів 

комунікації тощо), які суттєво відрізняються від традиційних і характеризуються, 

здебільшого, вищим рівнем ризику, а тому укладення таких угод з метою 

убезпечення від можливих втрат потребує від банків використання нових підходів 

до організації їх надання та управління ризиками. 

По-третє, принципово важливим є законодавче закріплення на ринку 

споживчого кредитування діяльності кредитних посередників – кредитних брокерів 

і кредитних агентів, які надають посередницькі послуги від імені, в інтересах та за 

дорученням кредитора або від свого імені в інтересах кредитора і фактично вже 

давно працюють на цьому ринку, однак їх діяльність не була належним чином 

урегульована. Визначення правового статусу, функцій, меж і форм відповідальності 

кредитних посередників сприятиме стабілізації вітчизняного ринку споживчого 

кредитування та зниженню рівня кредитних ризиків. 

По-четверте, слід відмітити важливе практичне значення чіткого визначення 

поняття «загальні витрати за споживчим кредитом», під якими пропонується 

розуміти всі витрати позичальника, включаючи проценти за користування кредитом, 

комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитора та 

кредитного посередника, для отримання, обслуговування і повернення кредиту, а 

також законодавче визначення показника «реальна річна процентна ставка», який 

розраховується як «загальні витрати за споживчим кредитом, виражені у процентах 

річних від загального розміру виданого кредиту» [128]. Однак, на наш погляд, 

реалізація такого підходу може призвести до виникнення певних проблем, 

пов’язаних з тим, що зазначені показники є розрахунковими, а тому учасники угоди 
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можуть визначати їх значення по-різному, що може спричинити додаткові ризики. 

Крім того, слід зазначити, що відкриття кредитних ліній фізичним особам може 

відбуватися, переважно, лише в процесі карткового споживчого кредитування, а для 

звичайного споживчого кредитування кредитні лінії – це додатковий ризик для 

банків. 

По-п’яте, важливим інституційним чинником управління кредитними 

ризиками споживчого кредитування з метою убезпечення банків від можливих 

надмірних втрат є запровадження обмежень на визнання певних видів угод 

договорами споживчого кредитування. На нашу думку, до угод зі споживчого 

кредитування не варто відносити: 

1) угоди, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування 

рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця; 

2) угоди, метою яких є надання позичальнику права вчиняти правочини з 

фінансовими інструментами за участю (чи посередництва) кредитора або іншого 

професійного учасника ринку цінних паперів; 

3) угоди, що укладені в результаті врегулювання спорів шляхом укладання 

мирової угоди, затвердженої судом; 

4) несанкціонований овердрафт у результаті перевищення фактичної суми 

операції над сумою встановленого кредитного ліміту, визначеного кредитною 

угодою. 

Разом з тим, недоцільним є виключення із переліку угод щодо споживчого 

кредитування, як це передбачено Законом, кредитів, що надаються кредитними 

спілками своїм членам, ломбардами (навіть у разі наявності предмета застави, 

переданого на збереження), кредитів, сума яких не перевищує однієї мінімальної 

заробітної плати, а також кредитів, що надаються в рамках державних програм (або 

програм органів місцевого самоврядування) і передбачають окремі умови 

кредитування (наприклад, надання «теплих» кредитів за державними програмами 

«Тепла оселя» (Укргазбанк), і «Ощадний дім» (Ощадбанк). За своєю економічною 

природою, характером, умовами надання тощо такі кредити також є споживчими, а 

тому їх регулювання та управління повинні здійснюватися на загальних підставах, 
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передбачених для споживчих кредитів. У протилежному випадку як кредитору, так і 

позичальнику може виявитися досить складно визначити правовий статус 

(цивільно-правовий характер) таких угод та нівелювати ризики або відшкодувати 

втрати. 

У науковій літературі інколи висловлюються пропозиції щодо відновлення 

порядку надання споживчих кредитів у іноземній валюті [104]. На наш погляд, 

кредитування фізичних осіб у іноземній валюті, особливо якщо позичальники не 

одержують доходи у цій валюті, не лише наражає банки на додаткові ризики, а ще й 

є прямим порушенням валютного законодавства, а тому заборона використання 

іноземної валюти і як валюти кредиту, і як валюти платежу є цілком слушною. Цю 

тезу підтверджує наявність проблем, переважно з іпотечними кредитами, які 

одержали позичальники – фізичні особи в 2006-2008 рр. Спроби в черговий раз 

вирішити цю проблему в 2014-2015 рр. як на законодавчому рівні, так і на рівні 

НБУ, і окремих банків не дали позитивних результатів. Валютні ризики такого 

кредитування виявилися надзвичайно високими і з економічної, і з соціально-

політичної точок зору. 

Важливе значення з точки розвитку інституційних чинників має чітке 

законодавче визначення ролі та відповідальності за регулювання ринку банківського 

споживчого кредитування НБУ, на який покладається обов’язок розробити 

відповідні нормативно-правові документи, правила та умови організації та 

управління процесом споживчого кредитування; затвердити методику розрахунку 

загальної вартості кредиту для позичальника та реальної процентної ставки; 

визначити вимоги до кредитних посередників та їхньої діяльності; забезпечити 

надійний нагляд за споживчим кредитуванням з метою дотримання банками 

принципів корпоративного управління та ризик-менеджменту відповідно до 

законодавства та нормативно-правових актів у цій сфері. 

На особливу увагу з точки зору управління ризиками споживчого 

кредитування заслуговує необхідність вдосконалення інформаційного забезпечення, 

до якого слід віднести обсяг і характер реклами, прозорість механізму визначення 

розміру реальної процентної ставки, загальної вартості кредиту, порядок і обсяг 



180 

даних, необхідних для порівняння різних пропозицій кредитора тощо. Так, у 

стандартній рекламній інформації про споживчий кредит кредитор повинен 

обов’язково зазначати: максимальну суму та максимальний строк користування 

кредитом; реальну річну процентну ставку; розмір першого внеску (в разі надання 

кредиту у формі оплати з відстроченням платежу) тощо. Вся інформація повинна 

бути зрозумілою і точною та не містити нереальних пропозицій (наприклад, що 

кредит надається без документального підтвердження кредитоспроможності 

позичальника, є безпроцентним, надається під нуль процентів тощо), а у 

письмовому вигляді вона повинна друкуватися однаковим шрифтом та 

відображатися в основному тексті.  

Інформаційне забезпечення відіграє надзвичайно важливу роль у процесі 

забезпечення ефективної організації споживчого кредитування та попередження 

ризиків. З цією метою кредитори зобов’язані всю інформацію, необхідну для 

отримання споживчого кредиту, розміщувати на своїх офіційних веб-сайтах, а 

позичальники з метою прийняття усвідомлених рішень зобов’язані ознайомитися з 

нею. Крім того, кредитор обов’язково повинен надавати позичальнику інформацію, 

необхідну для порівняння різних пропозицій, та повною мірою відображати її в 

спеціально розробленому документі – «Паспорті споживчого кредиту». 

Одним із ключових інституційних чинників управління ризиками споживчого 

кредитування є законодавче визначення умов і порядку укладання договорів 

споживчого кредитування. З метою забезпечення чіткого кредитного процесу такі 

угоди мають містити: 

1) реквізити кредитора та позичальника; 

2) тип, загальну суму, строк, порядок, умови і спосіб надання кредиту, а також 

чітко визначену мету отримання кредиту; 

3) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, 

пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту; 

4) види забезпечення кредиту (якщо кредит надається під забезпечення); 

5) рівень, тип (фіксована чи змінювана), порядок обчислення і умови зміни 

процентної ставки та сплати процентів; 
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6) загальну вартість кредиту для позичальника та рівень річної процентної 

ставки; 

7) порядок повернення кредиту та сплати процентів (кількість платежів, їх 

розмір, періодичність, графік платежів тощо); 

8) інформацію про наслідки невиконання зобов’язань (розмір неустойки, 

штрафу тощо); 

9) порядок та умови відмови від надання, одержання чи дострокового 

повернення кредиту; 

10) відповідальність сторін за порушення умов договору та інші передбачені 

законом і нормативно-правовими актами України умови. 

Визначення кредитором можливості укладення договору про споживчий 

кредит повинно здійснюватися виключно на підставі запиту (заяви) позичальника та 

оцінки банком його кредитоспроможності. При цьому вимога до позичальника 

щодо укладення договору про споживчий кредит як обов’язкової умови придбання 

певних товарів чи послуг, а також вимога укладати договір про надання додаткових 

чи супутніх послуг із конкретною третьою особою повинна бути заборонена, а в 

разі відмови кредитора від укладення договору потенційний позичальник 

обов’язково повинен бути проінформований (усно або письмово) з поясненням 

причини відмови. 

У разі необхідності одержання споживачем додаткових чи супутніх послуг 

договір про споживчий кредит обов’язково повинен містити посилання на договори 

про надання таких послуг кредитором чи третіми особами, які слід розглядати як 

невід’ємну складову основної угоди. До таких додаткових угод слід віднести: 

1) договір оцінки майна позичальника з метою визначення його 

кредитоспроможності або оформлення застави для забезпечення виконання 

зобов’язань; 

2) договір страхування та інші договори, що укладаються з метою 

забезпечення позичальником своїх зобов’язань; 

3) договір відкриття банківського рахунку; 

4) договори про надання нотаріальних та інших супутніх послуг. 
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При цьому позичальник має право укласти договір про надання додаткових 

чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, яка відповідає вимогам 

кредитора та включена до переліку третіх осіб, що розміщений на офіційному веб-

сайті кредитора або на інформаційних стендах у всіх приміщеннях, де здійснюється 

споживче кредитування. Договір про споживчий кредит, договори про надання 

додаткових і супутніх послуг повинні укладатися у формі, що відповідає вимогам 

Цивільного кодексу України, а позичальник повинен отримати належний йому 

примірник договору невідкладно після укладення угоди. 

Дискусійною є точка зору щодо надання позичальнику права відмовитися від 

договору про споживчий кредит, тим більше в разі підписання угоди та отримання 

ним грошових коштів. У даному випадку аналогія зі звичайними товарами, які 

споживач може повернути упродовж 14 днів після придбання, на яку посилаються 

прибічники такої точки зору, є недоречною. Споживчий кредит – це не звичайна 

споживча річ, яку придбавають покупці, інколи приймаючи спонтанні рішення, не 

враховуючи певні ознаки товарів (розмір, сезонність, якість тощо). Рішення про 

одержання споживчого кредиту є заздалегідь продуманим і виваженим кроком 

позичальника, а сам процес потребує певного часу, особливо у випадках, коли сума 

позики є значною, консультацій з кредитними менеджерами (кредитними 

посередниками) тощо. Тому посилання на імпульсивні рішення позичальника, 

недостатність інформації чи недостатню обізнаність з умовами кредиту є 

недоречними. На наш погляд, для таких випадків, а також з метою зниження 

ризиків шахрайства чи надання кредитів недобросовісним позичальникам, у 

договорі може бути передбачена можливість і визначено порядок дострокового 

повернення одержаного кредиту шляхом його погашення з виплатою процентів за 

період фактичного користування кредитом і вартості всіх послуг, пов'язаних з 

обслуговуванням та погашенням кредиту. 

Як свідчить практичний досвід, зовсім іншу ситуацію можна спостерігати в 

ситуації «нав’язування» банками карткових споживчих кредитів при оформленні 

платіжних карток чи наданні інших послуг без згоди позичальника, що свідчить про 

агресивну маркетингову політику банків у сфері споживчого кредитування та 
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наражає їх на значні ризики. На нашу думку, надання таких карткових кредитів без 

письмової згоди позичальника повинно бути категорично заборонено. 

Важливим напрямом інституційного забезпечення управління ризиками 

споживчого кредитування є надання кредиторам і позичальникам правових підстав, 

методів та інструментів для здійснення такого управління. Головними серед них, на 

наш погляд, є забезпечення можливості передбачати та уникати ризиків ще на 

стадіях підготовки договору та надання кредиту, встановлення взаємної 

відповідальності за добросовісне та належне виконання своїх зобов’язань, 

реструктуризацію кредитів, а також механізми стягнення несплаченої 

заборгованості з використанням послуг колекторських компаній, виконання судових 

приписів чи списання втрат банку в разі понесених збитків. 

Серед методів та інструментів, що сприяють передбаченню та уникненню 

ризиків на ранніх стадіях укладення договору споживчого кредитування можна 

назвати розширення правових підстав і можливостей банків для оцінки 

кредитоспроможності позичальників з використанням не лише відомостей, наданих 

потенційним позичальником, і даних бюро кредитних історій, а й інформації з 

інших джерел, запровадження більш дієвої відповідальності позичальників за 

шахрайські дії, а банків і кредитних посередників – за приховування інформації 

щодо реальної вартості кредиту чи умов кредитування, нав’язування зайвих 

супутніх і додаткових послуг, навмисне викривлення (приховування) загальної суми 

витрат позичальника, реальної процентної ставки тощо. 

У зв’язку з цим одним із важливих інституційних заходів щодо 

вдосконалення управління кредитними ризиками може бути використання даних 

Кредитного реєстру.  Тому можна позитивно оцінити ініціативу НБУ доповнити ст. 

67 Закону «Про банки і банківську діяльність» вимогою щодо передачі банками до 

такого Реєстру всіх відомостей про позичальників і забезпечення вільного доступу 

до цієї інформації іншим зацікавленим сторонам. Головна мета цієї пропозиції 

полягає у посиленні механізмів інформаційного забезпечення банків з метою 

поліпшення управління кредитними ризиками. Оскільки НБУ пропонує встановити 

мінімальну суму небезпечної заборгованості позичальника на рівні 5 тис. грн., то 
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до Кредитного реєстру буде надаватися значний обсяг інформації і про споживчі 

кредити, яку банки та небанківські фінансово-кредитні установи можуть 

використовувати з метою убезпечення себе від ризиків, а НБУ – з метою організації 

нагляду, зокрема, за системами ризик-менеджменту в банках. 

Законодавче визначення взаємної відповідальності за невиконання 

(неналежне виконання) умов кредитного договору повинно передбачати достатньо 

високий рівень адміністративної та фінансової відповідальності як позичальника, 

так і кредитора.  

З метою зниження рівня ризиків у процесі організації та управління 

споживчим кредитуванням банки повинні передбачати можливість виникнення 

різних ситуацій та мати законні підстави для їх врегулювання. Так, наприклад, у 

разі, якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, банк повинен 

письмово повідомити позичальника про її зміну за 15 календарних днів. 

У разі використання послуг кредитних посередників з метою убезпечення 

позичальників від одержання неправдивої (викривленої) інформації, а банків – від 

потенційних репутаційних і кредитних ризиків перед укладенням договору про 

споживчий кредит кредитні брокери та кредитні агенти повинні чітко 

ідентифікувати себе та надати вичерпну інформацію про сферу своїх повноважень; 

кредитора, в інтересах якого вони діють; перелік послуг, які пропонують 

потенційним позичальникам; розмір винагороди чи іншої плати за свої послуги 

тощо. 

Крім того, важливе значення має чітке визначення умов, обґрунтованості та 

доцільності відкриття банками кредитних ліній (особливо карткових), форм і 

методів здійснення регулярних платежів і методів погашення позичальником 

кредиту (готівка, карткові платежі, переказ чи списання коштів з рахунку), 

визначення реального рівня платоспроможності позичальника, встановлення НБУ 

певних лімітів на суму кредиту, виходячи із рівня доходів позичальника та 

враховуючи те, що частину своїх доходів він повинен витрачати на обслуговування 

кредиту, а частину – на своє поточне споживання, тощо. 
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Реструктуризація кредитних зобов’язань належить до традиційних, добре 

відомих і широко використовуваних банками методів управління ризиками. У 

споживчому кредитуванні реструктуризацію кредиту слід розглядати як зміну 

істотних умов договору між кредитором і позичальником щодо виконання 

зобов’язань за споживчим кредитом, що здійснюється за взаємною згодою сторін і 

змінює раніше передбачені умови та порядок повернення кредиту чи сплати 

процентів за ним. При цьому важливо, щоб з боку банку така реструктуризація не 

була односторонньою (примусовою), а позичальник добровільно та свідомо 

погоджувався на нові умови виконання своїх зобов’язань. 

Однією із найбільш складних проблем законодавчого та нормативно-

правового врегулювання питань управління ризиками банківського споживчого 

кредитування є визначення чітких механізмів стягнення несплаченої 

позичальниками заборгованості з використанням послуг колекторських компаній, а 

також виконання судових приписів та списання банками втрат і збитків у результаті 

неповернення кредитів. Нагальна потреба в розвитку таких інститутів обумовлена 

тим, що вони, порівняно з банками, мають більше підстав і можливостей для 

стягнення проблемної заборгованості з недобросовісних позичальників, ніж 

організація такої роботи самостійно банком.  

Відповідно до чинного законодавства відповідальність позичальника за 

несвоєчасне повернення кредиту та процентів за його використання передбачено у 

вигляді стягнення пені та/або штрафу, умови, розміри та порядок сплати яких 

визначаються у договорі про споживче кредитування, а до банків НБУ може 

застосовувати відповідні заходи впливу, адекватні порушенню банківського 

законодавства. 

У Законі України «Про споживче кредитування» передбачено, що споживач, 

який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за 

ним, має відшкодувати кредитору відповідну суму збитків. Зокрема, передбачено, 

що пеня за неповернення кредиту та несплату процентів не може перевищувати 

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла упродовж періоду, за який сплачується 

пеня, та не може становити більше 15% від суми простроченого платежу. Крім того, 
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загальна сума неустойки (штраф і пеня) не може перевищувати 50% суми 

одержаного кредиту. 

Разом з тим практика свідчить, що встановлення штрафних санкцій за 

неповернення (несвоєчасне повернення) споживчих кредитів і несплату процентів 

не завжди є дієвими інструментом, який би дозволив мінімізувати втрати банку. А 

тому зміни до законодавства повинні передбачати розширення кола методів, 

інструментів і механізмів стягнення із недобросовісних позичальників 

заборгованості. Одним із таких механізмів, на нашу думку, може бути розроблення 

та прийняття законодавства щодо визнання банкрутами фізичних осіб, яке вже 

ефективно використовується в багатьох розвинутих країнах. Як зазначається у 

науковій літературі, законодавче визнання інституту банкрутства фізичних осіб 

дозволить захистити позичальників у безвихідних ситуаціях від нецивілізованих 

способів тиску на них з боку кредиторів та одночасно змусить банки більш 

відповідально ставитися до відбору позичальників та оцінки їх 

кредитоспроможності [104, с. 165]. 

Крім того, як показав проведений аналіз, на сьогоднішній день у 

вітчизняному законодавстві відсутні норми, що забезпечують належний захист 

інтересів споживача і кредитора в разі відступлення права вимоги за договором 

споживчого кредитування, що ускладнює банкам можливість стягнення боргів і 

наражає їх на додаткові ризики. Перш за все, це стосується колекторської 

діяльності, яка потребує нагального законодавчо-нормативного врегулювання за 

умови забезпечення надійного захисту прав і кредиторів, і позичальників. 

У разі вирішення питання про стягнення з боржника його заборгованості у 

судовому порядку черговість задоволення вимог кредитора (з урахуванням 

важливості для нього окремих витрат) доцільно встановити такою: 1) прострочені 

проценти; 2) прострочена до повернення сума кредиту; 3) проценти за користування 

кредитом; 4) основна сума кредиту; 5) неустойка та інші платежі, передбачені 

кредитною угодою. 

Разом з тим слід мати на увазі, що розглянуті вище чинники є лише першою 

складовою загального інституційного механізму управління ризиками споживчого 
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кредитування. Другою інституційною складовою є організація управління 

ризиками безпосередньо в банку, яка ґрунтується на періодичній актуалізації 

стратегії та кредитної політики банку, вдосконаленні його організаційно-

управлінської структури, розробленні правил, процедур, регламентів, що 

використовуються в процесі організації та управління споживчим кредитуванням, 

суворому дотриманні принципів корпоративного управління та ризик-

менеджменту. 

У науковій літературі розроблено багато пропозицій щодо формування 

спеціальних структурних підрозділів, які здійснюють функції щодо організації та 

управління процесом споживчого кредитування та управління і мінімізацію 

кредитних і операційних ризиків, забезпечуючи підвищення якості та надання і 

супроводження кредитів [82, с. 213-215; 65 с. 75-79]. На наш погляд, найбільш 

виваженою та ґрунтовною є розроблена І.Б. Охріменко типова організаційна 

структура управління процесом споживчого кредитування в банку, до складу якої 

залежно від розміру банку та характеру, видів і обсягів споживчого кредитування 

можуть входити такі підрозділи:  

• відділ кредитування фізичних осіб; 

• відділ авторизації кредитів; 

• кредитний комітет; 

• відділ фінансового контролю; 

• відділ контролю за кредитними операціями; 

• відділ урегулювання ризиків споживчого кредитування; 

• управління ризиками споживчого кредитування; 

• відділ супроводження кредитів; 

• відділ роботи з проблемними кредитами [104, с. 155-157]. 

Проведений аналіз наукових джерел і зарубіжної практики дозволив зробити 

висновок, що така структура є універсальною, достатньо повно охоплює всі 

напрями діяльності банку у сфері споживчого кредитування, включаючи й 

управління ризиками, та може бути використана в різних банках з урахуванням їх 

бізнес-моделей, розміру, спеціалізації та інших особливостей. При цьому в різних 
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банках окремі структурні підрозділи та, відповідно, їх функції можуть бути 

об’єднані, а окремі підрозділи можуть бути взагалі відсутні. З метою реалізації своєї 

стратегії щодо організації споживчого кредитування, налагодження дієвої системи 

забезпечення ефективної організації управління та мінімізації ризиків споживчого 

кредитування кожен банк формує власну організаційну та управлінську структуру, а 

також внутрішню банківську систему контролю за ризиками, яка відповідає його 

цілям і стратегії кредитної політики у сфері споживчого кредитування. 

Найбільшої уваги з точки зору створення дієвої системи управління ризиками 

споживчого кредитування в банку та необхідності подальшого розвитку її функцій і 

механізмів функціонування, на нашу думку, заслуговують ті, що сприяють та 

мінімізації ризиків. Зокрема, це стосується структурних підрозділів, що здійснюють 

авторизацію споживчих кредитів, контроль за кредитними операціями, управління і 

врегулювання ризиків споживчого кредитування, супроводження та роботу з 

проблемними кредитами. При цьому важливе практичне значення для забезпечення 

ефективного управління ризиками має чіткий розподіл функцій і повноважень між 

окремими підрозділами, налагодження тісних взаємозв’язків і взаємодії між ними, 

організація контролю за роботою підрозділів і окремих менеджерів, контроль якості 

кредитних портфелів, підвищення мотивації та відповідальності персоналу 

кредитних підрозділів. 

Особливим напрямом діяльності банків у сфері споживчого кредитування є 

управління та врегулювання проблемної заборгованості за кредитами. При цьому 

така робота повинна починатися ще на ранніх стадіях кредитного процесу, 

передбачаючи можливість своєчасної та повної ідентифікації проблемних кредитів 

з урахуванням типу позичальника. На наступних стадіях, на нашу думку, основна 

робота повинна проводитися з кредитами двох груп: простроченими 90-180 днів і 

простроченими понад 180 днів. У першому випадку відповідний підрозділ повинен 

вирішити питання можливості повернення боргу у досудовому порядку або 

передати заборгованість до колекторської компанії (компанії з управління 

активами), а інформацію про позичальника – до бюро кредитних історій. У другому 

випадку відділ має оформити позов на позичальника до суду, проконтролювати 
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виконання судового провадження, передати інформацію про позичальника до бюро 

кредитних історій, також подати пропозиції щодо списання відповідної суми 

збитків банку з його балансу за рахунок резервів. 

Важлива роль у системі управління ризиками споживчого кредитування 

належить аналізу якості потенційних позичальників, який здійснюється шляхом 

ретельної оцінки їх кредитоспроможності, а тому цей процес розглядають як 

складову системи управління кредитним ризиком та підвищення ефективності 

споживчого кредитування. 

Відповідно до Положення НБУ «Про порядок формування та використання 

резерву для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків» 

оцінка кредитоспроможності фізичної особи повинна здійснюватися з урахуванням 

кількісних показників (економічна кредитоспроможність) і якісних характеристик 

(особиста кредитоспроможність) позичальника, підтверджених відповідними 

розрахунками [115]. При цьому частка кількісних показників у загальній оцінці 

фінансового стану боржника - фізичної особи повинна складати не менше 70%, 

тобто можна стверджувати, що в даному випадку переважає підхід до оцінки 

кредитоспроможності позичальника на основі його платоспроможності. 

Як уже зазначалось, сучасний підхід до характеристики поняття 

кредитоспроможності полягає в оцінці бажання, можливості та стабільності виплат 

позичальника за кредитом (модель WAS). Тому упродовж останніх років набувають 

поширення нові методи: використання широкого спектру даних із різних 

інформаційних джерел, експертні оцінки, «експрес-методи» на основі скорингу 

бальної оцінки клієнта, диференціація позичальників на певні групи за рівнем 

ризику, кредитний скоринг, використання даних бюро кредитних історій тощо.  

Разом з тим слід відмітити, що існуючі методики оцінки 

кредитоспроможності позичальників потребують постійної актуалізації та 

вдосконалення з метою підвищення якості інформації та убезпечення банків від 

кредитних ризиків. У зв’язку з мінливістю зовнішніх і внутрішніх чинників, 

соціально-економічної та політичної ситуації параметри оцінки 

кредитоспроможності фізичних осіб повинні враховувати нові фактори, зокрема, 
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міграцію, регіон проживання, статус житла, країну проживання близьких родичів, 

загальну суму витрат позичальника, одержання субсидій тощо. Крім того, повинні 

вдосконалюватися не лише методики, а й методи одержання інформації та її 

використання. 

Одним із важливих інституційних чинників вдосконалення управління 

ризиками споживчого кредитування є розроблення та запровадження стандартів 

кредитування фізичних осіб, які розглядають як сукупність формальних і 

неформальних правил, норм, регламентів і процедур, що розроблені на основі 

загальновизнаної найкращої практики організації та здійснення кредитного 

процесу, яким має відповідати практика організації та на які повинні орієнтуватися 

банки в процесі споживчого кредитування. На основі уніфікації внутрішніх 

стандартів окремих банків вони широко використовуються в зарубіжних банках з 

метою стандартизації взаємовідносин між суб’єктами ринку споживчого 

кредитування. Таким чином, стандарти виконують роль регулятора кредитних 

відносин на всіх етапах взаємодії кредитора та позичальника. 

До головних стандартів, які можуть бути використані в управлінні процесом 

споживчого кредитування можна віднести такі: інформаційного обслуговування; 

оцінки кредитоспроможності; оцінки кредитного ризику; оцінки якості 

забезпечення кредиту; кредитного договору; процедури видачі та обслуговування 

кредиту; кредитного моніторингу, управління проблемною заборгованістю [104, 

с. 187]. 

Модифікація існуючих і розроблення нових стандартів кредитування 

фізичних осіб шляхом розроблення і прийняття оптимальних правових і 

організаційних рішень, які б враховували інтереси всіх учасників угоди відповідно 

загальновизнаних світових норм і правил, дозволить підвищити ефективність 

кредитного процесу у сфері споживчого кредитування та знизити рівень ризику 

надання кредитних послуг, а також сприятиме забезпеченню належного рівня 

контролю з боку регулюючих органів і підвищенню рівня захисту прав споживачів. 

Це обумовлено тим, що в регуляторній практиці такий стандарт може розглядатися 

як самостійний, чітко визначений об’єкт контролю і нагляду. 
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Розвиток стандартів кредитування фізичних осіб як інституційного 

інструмента регулювання ринку споживчого кредиту повинен мати на меті 

вдосконалення організації та управління кредитним процесом і, перш за все, 

управління кредитним і операційним ризиками, а також забезпечення надійного 

захисту прав позичальників – фізичних осіб. 

З цією метою необхідне узагальнення досвіду, набутого вітчизняними 

банками під час криз, та широке використання кращих зарубіжних практик для 

стандартизації всіх процесів управління ризиками споживчого кредитування, 

розроблення на цій основі єдиної комплексної моделі, яка включає типову 

організаційно-управлінську структуру, стандартні методи організації, управління, 

контролю, оцінки кредитоспроможності позичальників, відповідальності, 

стимулювання, управління проблемною заборгованістю, відшкодуванням втрат і 

списанням з балансу банків понесених збитків. 

 
Висновки до розділу 3 

 

Проведене дослідження дозволило виявити залежність рівня кредитного 

ризику банку від рівня та характеру його ресурсного забезпечення та обґрунтувати 

науково-методологічні засади використання боргового фінансування на основі 

сек’юритизації споживчих кредитів з метою залучення додаткових ресурсів і 

зниження рівня ризиків споживчого кредитування. 

Визначено, що з точки зору банків, боргове фінансування шляхом 

сек’юритизації активів слід розглядати як стратегічний напрям діяльності, 

запровадження якого дозволяє розширити ресурсну базу та диверсифікувати 

кредитний ризик. З точки зору інвесторів сек’юритизовані облігації, забезпечені 

кредитами, є надійним інструментом інвестування, виконання зобов’язань за яким 

не залежить від фінансового стану оригінатора. 

Доведено, що слабкий розвиток процесів сек’юритизації активів в Україні 

обумовлений їх недостатньою законодавчою урегульованістю. Так, Законом 

України «Про іпотечні облігації» не регулюються такі ключові аспекти 

сек’юритизації як: організаційно-правова форма SPV та оподаткування її 
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діяльності; особливості правового режиму угод сек'юритизації у разі ліквідації 

банку-оригінатора та виключення відступлених активів із його конкурсної маси; не 

визначено порядок передачі вимог резервній обслуговуючій установі в разі 

неспроможності основної установи виконувати свої функції тощо. 

З метою розвитку процесів боргового фінансування в Україні рекомендовано 

використання споживчих кредитів. Для цього необхідне чітке обґрунтування видів 

кредитів, які можуть бути використані як забезпечення в угодах сек’юритизації, 

зокрема, законодавчо закріпити, що забезпеченням мають бути права вимоги за 

пулами споживчих кредитів, які належать до І або ІІ категорії якості за 

класифікацією НБУ, не перебувають у заставі та номіновані в гривні. Удосконалено 

методологічні підходи до розрахунку ставки купона за облігаціями та порядку 

визначення і підтримання рейтингу сек’юритизованих облігацій. Доведено, що в 

умовах України більш доцільним є використання переважно традиційної, а на 

синтетичної сек’юритизації.  

Аналіз практики використання економічних нормативів у процесі 

кредитування засвідчив, що вони відіграють важливу роль у процесі боргового 

фінансування на основі сек’юритизації активів, що потребує відповідної підтримки 

з боку НБУ. Це обумовлено тим, що відступлені кредити не враховуються при 

розрахунку економічних нормативів, зокрема, нормативів достатності 

регулятивного та основного капіталу і ліквідності. 

Доведено, що в сучасних умовах розвитку вітчизняного банківського сектору 

регуляторні та наглядові підходи НБУ повинні бути зосереджені на забезпеченні 

макроекономічної стабільності функціонування банківської системи шляхом 

зниження ризиків банківської діяльності, в тому числі й ризиків споживчого 

кредитування, на основі чіткого виконання банками своїх функцій щодо 

кредитування економіки та дотримання економічних нормативів, розроблення для 

умов України випереджаючих індикаторів, зокрема, показника для контролю темпів 

зростання споживчого кредитування, на контролі якості процесів у банку, 

пов’язаних з кредитуванням і корпоративним управлінням, а також на розробленні 

нових методологічних підходів до інтеграції системи управління ризиками 
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споживчого кредитування у загальнобанківську систему ризик-менеджменту з 

метою забезпечення фінансової стійкості банків. 

Доведено, що в системі управління ризиками банківського споживчого 

кредитування важливу роль відіграють інституційні чинники, які розподілені на 

зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників віднесено законодавче та 

нормативно-правове врегулювання процесу споживчого кредитування, а до 

внутрішніх – формування банками власної нормативної бази, створення 

відповідної організаційної та управлінської структури, розроблення регламентів 

здійснення окремих операцій і процедур, закріплення відповідальності за 

окремими підрозділами і фахівцями, запровадження систем матеріального і 

морального заохочення тощо, які банки реалізують в межах власної кредитної 

політики та узгоджені з чинним законодавством. 

Визначено, що головними напрямами інституційного забезпечення 

управління ризиками споживчого кредитування є надання кредиторам і 

позичальникам правових підстав, методів та інструментів для здійснення такого 

управління, зокрема, забезпечення можливості передбачати та уникати ризиків на 

ранніх стадіях підготовки договору та надання кредиту, встановлення взаємної 

відповідальності за належне виконання зобов’язань, розроблення та запровадження 

стандартів кредитування фізичних осіб, реструктуризацію кредитів, механізми 

стягнення несплаченої заборгованості з використанням послуг колекторських 

компаній, виконання судових приписів чи списання втрат банку в разі понесених 

збитків, а також запровадження інституту банкрутства фізичних осіб. 

Основні висновки, рекомендації та пропозиції, викладені у третьому розділі 

дисертації, відображено в наукових публікаціях автора [83; 174; 176; 179; 183], 

наведених у списку використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення важливого 

наукового завдання, що виявляється в обґрунтуванні теоретико-

методологічних і методологічних засад управління ризиками банківського 

споживчого кредитування. За результатами проведеного дослідження 

сформульовано такі висновки, пропозиції та рекомендації, що відображають 

вирішення основних завдань дисертаційної роботи відповідно до поставленої 

мети. 

1. Проведене дослідження дозволило визначити, що надання споживчих 

кредитів пов’язано з ризиками, більшість із яких об’єктивно притаманні 

процесу споживчого кредитування, а тому подальший розвиток споживчого 

кредитування значною мірою залежить від рівня та якості управління 

ризиками, на які наражаються банки в процесі здійснення цього виду 

діяльності. У ході дослідження встановлено, що упродовж останніх років 

роль споживчого кредиту в задоволенні потреб населення постійно зростає, 

що посилює вплив таких кредитів на фінансові результати діяльності банків. 

Тому банки все більше уваги приділяють питанням управління ризиками 

споживчого кредитування, зокрема, кредитними та операційними. Аналіз 

сучасних процесів управління ризиками споживчого кредитування в банках 

України свідчить, що окремі банки почали усвідомлювати їх важливість для 

розвитку свого бізнесу та розробляють і запроваджують чіткі процедури 

видачі кредитів, використовують відповідні інструменти і формують системи 

управління ризиками з урахуванням кращого світового досвіду. У ході 

дослідження виявлено, що в багатьох банках споживче кредитування 

продовжує розвиватися на основі екстенсивних підходів. Найбільш 

поширеним методом мінімізації ризику, який використовують вітчизняні 

банки, є завищення процентної ставки або встановлення різних видів доплат 

(комісійних) за користування кредитом, внаслідок чого ризики споживчого 

кредитування перекладаються на відповідальних позичальників. Крім того, в 
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багатьох банках на неналежному рівні організований процес управління 

операційними ризиками через те, що ризик-менеджери не вбачають у ньому 

реальної загрози, за винятком шахрайських дій позичальників чи персоналу 

банку. Через це ризики посилюють загрози стійкості банків і банківсько ї 

системи. 

2. За результатами критичного аналізу підходів до визначення сутності 

та змісту категорії «споживчий кредит» у частині уточнення об’єкта і суб’єкта 

кредитування, валюти кредиту, функцій та принципів кредитування 

обґрунтовано, що його слід розглядати як кредит, що надається банком або 

небанківською фінансово-кредитною установою фізичній особі – резиденту в 

національній валюті з урахуванням її кредитоспроможності для потреб, що не 

пов’язані з підприємницькою діяльністю, на умовах повернення, строковості 

та платності. Таке визначення дозволяє враховувати призначення кредиту та 

майновий стан і доходи позичальника (а в разі необхідності – і його 

поручителів), а також розширює класифікацію споживчих кредитів та 

дозволяє віднести до них кредити, що надаються банками в рамках державних 

програм (або програм органів місцевого самоврядування) і передбачають 

окремі умови кредитування, та за своєю економічною природою також є 

споживчими, а тому їх регулювання і управління повинні здійснюватися на 

загальних підставах. Кредитний ризик визначено як ймовірність реалізації 

негативного сценарію розвитку кредитних відносин, що полягає у зменшенні 

вартості або прибутковості частини активів банку через неповне або 

несвоєчасне виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним 

договором. Доведено, що кредитний ризик тісно пов’язаний з економічними 

процесами, станом банківської системи та економіки в цілому. Операційний 

ризик визначено як ризик прямих або непрямих збитків банку в результаті 

неадекватних або помилкових внутрішніх бізнес-процесів, дій співробітників, 

технологічних збоїв, неефективності процедур внутрішнього контролю, 

несанкціонованих дій чи зовнішнього впливу. Залежно від факторів, що 

впливають на операційні ризики в банку, їх розподілено на 6 груп: ризик 
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персоналу банку, інформаційно-технологічний ризик, ризик процесів, 

зовнішній ризик, ризик форс-мажорних обставин, модельний ризик. Доведено, 

що управління операційними ризиками кожен банк повинен здійснювати 

відповідно до специфіки своєї діяльності та прагнути до їх попередження та 

мінімізації, ґрунтуючись на міжнародних стандартах. 

3. Головними об’єктами регулювання ризику споживчого кредитування 

є: комплексний ризик; кредитний ризик, операційний ризик, ризик 

індивідуальних кредитів, ризик кредитного портфеля. Визначено, що 

кредитний ризик може проявити себе як на рівні окремої позики, так і на рівні 

кредитного портфеля, тоді як операційний ризик – на рівні джерел його 

виникнення. У процесі управління ризиком споживчого кредитування банк 

повинен обрати одну із можливих стратегій: уникнення, прийняття або 

використання інструментів зниження його рівня. Ця стратегія повинна бути 

узгоджена зі стратегічною метою банку та його кредитною політикою. З 

метою систематизації інструментів мінімізації кредитного ризику в роботі 

розроблено їх класифікацію за суб’єктами управління і характером охоплення 

та проведено детальний аналіз можливого використання. Визначено, що 

особливість прояву операційного ризику полягає у поєднанні сукупності 

чинників, що його формують. Проведено систематизацію та здійснено 

класифікацію інструментів мінімізації операційного ризику при споживчому 

кредитуванні з детальним описом умов використання кожного із них. 

4. Споживче кредитування в Україні розвивалось нерівномірно, 

незбалансовано та непропорційно. Проведений аналіз дозволив виокремити 

шість етапів його становлення та розвитку та визначити їх особливості та 

характерні риси. До таких етапів віднесено: 1991-1995 рр. – період 

зародження споживчого кредитування; 1996-1999 рр. – період становлення; 

2000-2006 рр. – період зростання; 2006-2008 рр. – період кредитної експансії; 

2009-2013 рр. – період поступового відновлення та період спаду – 2014 р. і до 

теперішнього часу, який характеризується суттєвим зменшенням обсягів 

кредитування, різким збільшенням частки непогашених і прострочених 
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кредитів через спад економіки, різку девальвацію гривні, високі темпи 

інфляції, виведення з ринку значної кількості банків і низький рівень 

платоспроможності населення. Проведена періодизація розвитку споживчого 

кредитування дозволила систематизувати підходи для використання окремих 

інструментів управління ризиками та обґрунтувати пропозиції щодо 

вдосконалення регулювання і нагляду за процесом кредитування з боку НБУ. 

5. Доведено, що з метою забезпечення ефективного управління 

комплексним ризиком споживчого кредитування в банку повинна бути 

створена відповідна система управління ризиками, яку на основі реалізації 

принципів комлексності та системності запропоновано розглядати як комплекс 

організаційних і методологічних прийомів, автоматизованих засобів, що 

використовуються в процесі ідентифікації, вимірювання, регулювання, 

контролю та моніторингу ризиків споживчого кредитування і спрямовані на 

забезпечення, в першу чергу, прогнозованості ризиків і розмірів збитків у разі 

їх реалізації. Сформульовано принципи побудови такої системи, визначено її 

функції та завдання, охарактеризовано основні структурні елементи, які 

поєднуються у цілісний механізм, використання якого сприятиме підвищенню 

ефективності управління ризиками споживчого кредитування. Визначено, що 

головними завданнями системи управління комплексним ризиком споживчого 

кредитування повинні бути: прогнозування ризикового випадку; мінімізація 

негативних наслідків дії ризиків і недопущення їх повторної реалізації; 

забезпечення оптимального розподілу (дохідність/ризиковість) ресурсів банку; 

забезпечення стабільного розвитку банку; збільшення вартості капіталу банку; 

вирішення можливих конфліктів інтересів між підрозділами, що здатні 

викликати ризикову ситуацію, та інші. Доведено, що головною метою 

функціонування системи управління ризиками споживчого кредитування 

повинна бути не мінімізація збитків, а забезпечення їх прогнозованості. 

6. Проведений аналіз дозволив визначити, що основними проблемами, 

які стримують розвиток банківського споживчого кредитування в Україні та 

посилюють його ризики, є: недосконалість законодавчої та нормативної бази 
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щодо регулювання та управління ринком споживчого кредитування; 

недостатність ресурсної бази банків і висока ціна залучення ресурсів, що 

формує високий рівень ставок за споживчими кредитами; високий рівень 

кредитного та операційного ризиків і недосконалість систем кредитного 

ризик-менеджменту; високий рівень проблемної заборгованості фізичних осіб 

і недосконалість механізмів стягнення простроченої заборгованості, що 

посилює ризики споживчого кредитування; недостатній рівень розвитку 

інфраструктури ринку споживчого кредитування (низький рівень охоплення 

позичальників кредитними бюро, відсутність єдиного бюро кредитних історій, 

низький рівень автоматизації процесів прийняття рішень про видачу кредитів, 

невідповідність судової системи європейським стандартам). 

7. Визначено, що головними напрямами подальшого розвитку 

споживчого кредитування в Україні повинно бути використання кращих 

практик у сфері оцінки кредитоспроможності позичальників, законодавче 

врегулювання відносин між суб’єктами кредитного процесу, зокрема між 

колекторами та боржниками, стимулювання позичальників до підвищення 

свого кредитного рейтингу, підвищення рівня фінансової грамотності 

населення та довіри до банківської системи. Обґрунтовано необхідність і 

розроблено методологічні підходи щодо створення державного бюро 

кредитних історій за буферним типом як державної надбудови над 

комерційними кредитними бюро, що сприятиме покращенню інформаційного 

забезпечення банків у процесі оцінки кредитоспроможності позичальників і 

дозволить знизити рівень ризиків споживчого кредитування.  

8. З метою розвитку процесів боргового фінансування в Україні 

обґрунтовано науково-методологічні підходи до використання в практиці 

вітчизняних банків сек’юритизації споживчих кредитів за традиційною 

схемою, визначено головні напрями законодавчого та нормативного 

врегулювання процесів боргового фінансування в Україні, розроблено 

механізми перерозподілу кредитних ризиків у разі здійснення сек’юритизації 

за умов використання різних валют кредиту і облігацій та запропоновано 
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методологічні підходи до розрахунку ставки купона за сек’юритизованими 

облігаціями, що дозволить банкам розширити ресурсну базу та здійснити 

диверсифікацію кредитних ризиків у процесі споживчого кредитування. 

Доведено, що в умовах України доцільним є використання переважно 

традиційної, а не синтетичної сек’юритизації на основі використання в якості 

забезпечення права вимоги за пулами споживчих кредитів, які належать до І 

або ІІ категорії якості за класифікацією НБУ, не перебувають у заставі та 

номіновані в гривні. Обґрунтовано необхідність законодавчого врегулювання 

таких питань як: організаційно-правова форма SPV та оподаткування її 

діяльності; особливості правового режиму угод сек'юритизації у разі ліквідації 

банку-оригінатора та виключення відступлених активів із його конкурсної 

маси; визначення порядку передачі вимог резервній обслуговуючій установі в 

разі неспроможності основної установи виконувати свої функції тощо. 

9. Визначено, що основними напрямами вдосконалення інформаційного 

забезпечення управління ризиками споживчого кредитування повинні бути: 

обсяг і характер реклами, прозорість механізму визначення розміру реальної 

процентної ставки, загальної вартості кредиту, порядок і обсяг даних, 

необхідних для порівняння різних пропозицій кредитора, розміщення 

інформації на офіційних веб-сайтах, відображення у «Паспорті споживчого 

кредиту» тощо. Методологічні підходи до формування організаційно-

управлінської структури управління процесом споживчого кредитування в 

банку повинні враховувати його розмір, бізнес-модель, характер, види і 

обсяги споживчих кредитів та передбачати створення в банках спеціальних 

структурних підрозділів, які виконують функції щодо управління 

операційними ризиками, організують супроводження та роботу з 

проблемними кредитами, забезпечують підвищення якості надання і 

супроводження кредитів та є складовою системи управління ризиками 

споживчого кредитування в банку. Це сприятиме чіткому розподілу функцій і 

повноважень між окремими підрозділами і уповноваженими особами, 

налагодженню тісних взаємозв’язків і взаємодії між ними, організації 
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належного контролю за роботою підрозділів і окремих кредитних менеджерів, 

дозволить підвищити мотивацію та відповідальність персоналу банку. 

10. Доведено, що регуляторні та наглядові підходи НБУ у сфері 

споживчого кредитування повинні бути зосереджені на забезпеченні 

стабільності функціонування банківської системи шляхом зниження ризиків 

банківської діяльності; формуванні нормативно-правових документів, правил і 

умов організації та управління процесом споживчого кредитування; 

розробленні методики розрахунку загальної вартості кредиту та реальної 

процентної ставки; розробленні для умов України випереджаючих 

індикаторів, зокрема, показника для контролю темпів зростання споживчого 

кредитування; визначенні вимог до кредитних посередників та їхньої 

діяльності; забезпеченні ефективного нагляду і контролю якості споживчого 

кредитування; розробленні нових методологічних підходів до інтеграції 

системи управління ризиками споживчого кредитування у загальнобанківську 

систему ризик-менеджменту. 

11. Доведено, що в системі управління ризиками банківського 

споживчого кредитування важливу роль відіграють інституційні чинники, які 

розподілено на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників віднесено 

законодавче та нормативно-правове врегулювання процесу споживчого 

кредитування, а до внутрішніх – формування банками власної нормативної 

бази, створення відповідної організаційної та управлінської структури, 

розроблення регламентів здійснення окремих операцій і процедур, 

закріплення відповідальності за окремими підрозділами і фахівцями, 

запровадження систем матеріального і морального заохочення тощо, які 

банки реалізують в межах власної кредитної політики та узгоджені з чинним 

законодавством. Визначено, що головними напрямами інституційного 

забезпечення управління ризиками споживчого кредитування є надання 

кредиторам і позичальникам правових підстав, методів та інструментів для 

здійснення такого управління, зокрема, забезпечення можливості передбачати 

та уникати ризиків на ранніх стадіях підготовки договору та надання кредиту, 



201 

встановлення взаємної відповідальності за належне виконання зобов’язань, 

розроблення та запровадження стандартів кредитування фізичних осіб, 

визначення механізмів реструктуризації кредитів, стягнення несплаченої 

заборгованості з використанням послуг колекторських компаній, а також 

запровадження інституту банкрутства фізичних осіб.  

12. Визначено, що головними методами та інструментами, що сприяють 

передбаченню та уникненню ризиків на ранніх стадіях укладення договору 

споживчого кредитування є: розширення правових підстав і можливостей 

банків оцінювати кредитоспроможність позичальників з використанням не 

лише відомостей, наданих потенційним позичальником, і даних бюро 

кредитних історій, а й інформації з інших джерел; запровадження більш 

дієвої відповідальності позичальників за шахрайські дії, а банків і кредитних 

посередників – за приховування інформації щодо реальної вартості кредиту 

чи умов кредитування; нав’язування зайвих супутніх і додаткових послуг; 

навмисне викривлення (приховування) загальної суми витрат позичальника 

або реальної процентної ставки; високий рівень адміністративної та 

фінансової відповідальності як позичальника, так і кредитора за невиконання 

(неналежне виконання) умов кредитного договору тощо. Процес управління 

та врегулювання проблемної заборгованості за споживчими кредитами банки 

повинні розпочинатися ще на ранніх стадіях кредитного процесу, 

передбачаючи можливість своєчасної та повної ідентифікації проблемних 

кредитів з урахуванням типу позичальника. На наступних стадіях основна 

робота повинна проводитися з кредитами двох груп: простроченими 90-180 

днів і простроченими понад 180 днів. У першому випадку відповідний 

підрозділ банку повинен визначити можливість повернути борг у досудовому 

порядку або передати заборгованість до компанії з управління активами, а 

інформацію про позичальника – до бюро кредитних історій. У другому 

випадку підрозділ має оформити позов на позичальника до суду, 

проконтролювати виконання судового провадження, передати інформацію 

про позичальника до бюро кредитних історій, а також подати пропозиції 
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керівництву щодо списання відповідної суми збитків банку з його балансу за 

рахунок резервів. 

Системне використання розроблених у дисертації рекомендацій та 

пропозицій щодо управління ризиками банківського споживчого 

кредитування дозволить забезпечити стійкість кредитної діяльності банків, 

розширити можливості громадян підвищувати рівень свого життя та 

сприятиме стабільному функціонуванню банківської системи України.  

 



203 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 
1. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М.: 

Мысль, 1989 – 187 с. 

2. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics. 

3. Аржевітін С.М. Сутність та роль кредиту в сучасних умовах / С.М. Аржевітін 

// Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-

во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун–т ім. Вадима Гетьмана»; 

відп. ред. С.І. Дем’яненко. – 2009. – Вип. 23. – С. 224-234. 

4. Баер Т. Инновации в области риска / Т. Баер, Т. Голанд, Р. Шифф // 

Банковский менеджмент. – 2013. – №11. – С. 2-12. 

5. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 1996. – 192 с. 

6. Банк «Финансы и Кредит» признал дефолт по LPN на $100 млн [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://interfax.com.ua/news/economic/293363.html. 

7. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, 

С.В. Науменкова. – Київ: Центр наук. дослідж. Нац. банку України: Знання, 

2011. – 504 с. 

8. Банківський менеджмент: підручник / за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – 

К: Знання, 2005. – 831 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

9. Банківські операції: підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та 

ін.; за заг. ред. А.М. Мороза. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2008. – 

608 с. 

10. Банковские риски: учебник / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 292 с. 

11. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева 

[и др.]: под ред. О.И. Лаврушина. – 7–е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2008. – 

768 с. 



204 

12. Банковское дело: розничный бизнес : учеб. пособие / под ред. 

Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М.: Кнорус, 2010. – 416 с. 

13. Бауэр В. Методические основы управления операционным риском 

коммерческого банка / В. Бауэр, С. Дубков, Ю. Кузнецова, В. Дадалко // 

Банкаyскi веснiк. – 2011. – №34. – C.39-46. 

14. Белицкая А.В. Правовое регулирование несостоятельности (банкроства) 

инвестора / А.В. Белицкая // Институт несостоятельности (банкротства) как 

инструмент повышения эффективности рыночной экономики : сб. науч. ст. по 

материалам ежегод. круглого стола / под ред. С.А. Карелиной. – М.: МГУ, 2014. 

– С. 22-34. 

15. Бернстайн П. Против богов: укрощение риска: пер. с англ. / П. Бернстайн. – 

М.: Олимп-Бизнес, 2000. – 400 с. 

16. Блэк Дж. Экономика: толковый словарь: англо-русский / Дж. Блєк. – М.: 

ИНФРА-М: Весь Мир, 2000. – 840 с. 

17. Бойко Н.М. Порівняльна характеристика договору позички та договору 

позики / Н.М. Бойко // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2014. – 

№10. – С. 57–63. 

18. Бондар О.П. Банківське споживче кредитування населення / О.П. Бондар // 

Науковий вісник: Фінанси банки, інвестиції. – 2009. – №4 – С. 68-83. 

19. Бураков Д.В. Теоретические основы взаимосвязи кредитной цикличности и 

законов кредита / Д.В. Бураков // Банковское дело. – 2015. – № 5. – С. 54–60. 

20. Бухтин М.А. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, 

практика, регламентирование: методическое пособие / М.А. Бухтин. – М.: 

Регламент, 2008. – 448 с. 

21. Бэр Х.П. Секьюритизация активов : секьюритизация финансовых активов – 

инновационная техника финансирования банков: пер. с нем. / Х.П. Бэр. – М.: 

Волтерс Клувер, 2006. – 689 с. 

22. В банковской системе Грузии задействована новая норма защиты 

потребителей // Новости-Грузия. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.newsgeorgia.ru/economy/20110605/213976477.html. 



205 

23. Ван Хорн Дж.С. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. / 

Дж.С. Ван Хорн, Дж.М. Вахович. – 12-е изд. – М.: Вильямс, 2008. – 1232 с. 

24. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: 

навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – 

Київ: КНЕУ, 2000. – 292 с. 

25. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / 

В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – Київ: КНЕУ, 2004. – 480 с. 

26. Вовк В.Я. Кредитування і контроль : навч. посіб. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. – 

Київ: Знання, 2008. – 463 с. 

27. Вриз Роббе Ж.Ж. Секьюритизация и право: пер. с англ. / Ж.Ж. де Вриз Роббе, 

П. Али. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 600 с. 

28. Голубов А.П. Система управления операционными рисками в кредитной 

организации / А.П. Голубов, Г.В. Придатко // Управление финансовыми рисками  – 

2010. – № 1 (21). – С. 18-29. 

29. Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке / 

Н.В. Горелая. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012 – 208 с. 

30. Горелая Н.В. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования 

кредитных рисков / Н.В. Горелая // Управление корпоративными финансами. – 

2005. – №6. – С. 29–41. 

31. Гринюк Е.М. Кредитная политика как инструмент управления кредитным 

риском / Е.М. Гринюк // Банковское кредитование. – 2011. – №1 (35). – С. 81-92. 

32. Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; 

за заг. ред. М.І. Савлука. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 598 с. 

33. Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1. 

34. Даниленко С.А. Банковское потребительское кредитование: учеб.–практ. 

пособие / С.А. Даниленко, М.В. Комиссарова. – М.: Юстицинформ, 2011. – 384 с. 

35. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097. 



206 

36. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учебное пособие / под ред. 

О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2010. – 320 с. 

37. Деньги. Кредит. Банки / В.В. Иванов [и др.] ; под ред. В.В. Иванова, 

Б.И. Соколова. – М.: Юрайт, 2015. – 371 с. 

38. Державна служба статистики України. Офіційний сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

39. Динаміка курсів валют НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period. 

40. Дмитров О.С. Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку: 

монографія / за заг. ред. С.О. Дмитрова. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 264 с. 

41. Документ Базельського комітету з питань банківського нагляду «Принципи 

управління кредитним ризиком» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996_035. 

42. Дубков С. Методические основы управления операционными рисками банка / 

С. Дубков, Ю. Кузнецова, В. Дадалко // Банковский вестник. – 2011. – №34 (543). – 

С. 19-24. 

43. Економічний словник-довідник / за ред. С.В. Мочерного. – Київ: Феміна, 

1995. – 368 с. 

44. Єдиний реєстр бюро кредитних історій. Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Офіційний сайт 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nssmc.gov.ua/fund/rateagencies. 

45. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків : навч. посіб. / А.О. Єпіфанов, 

Н.Г. Маслак, І.В. Сало. – Суми: Університетська книга, 2007. – 523 с. 

46. Жоваников В.Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях 

переходной экономики / В.Н. Жоваников // Деньги и кредит. – 2002. – №5. – С. 60-

65. 

47. Журавлева Г.П. Экономика: учебник / Г.П. Журавлева. – М.: Юристъ, 2001. – 

505 с. 



207 

48. Заиченко Е.М. Процесс управления кредитным риском при реализации 

розничных кредитных программ / Е.М. Заиченко // Вестник ТГЭУ. – 2007. – №4. 

– С. 19-24. 

49. Зайцев О. Социальные CRM в банковском бизнесе / О. Зайцев // Банковская 

практика за рубежом. – 2011. – № 3. – С. 36-42. 

50. Иманкулова Ш.А. Анализ кредитоспособности заемщика / Ш.А. Иманкулова // 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. 

XXXVII междунар. науч.–практ. конф. № 5(37). – Новосибирск: СИБАК, 2014. 

51. Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник / Б.С. Івасів. – Тернопіль: Карт-бланш, 

2008. – 528 с. 

52. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова 

Правління НБУ від 28.08.2001 № 368. 

53. Інформація про функціонування ЄІС «Реєстр позичальників». Національний 

банк України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36809&cat_id=36799. 

54. Казак Е. Инновационный риск-менеджмент / Е. Казак // Банковский 

менеджмент. – 2013. – №11. – С. 13-19. 

55. Катилова Н.В. Практика ключевых индикаторов для операционных рисков / 

Н.В. Катилова, Э. Сорин // Управление финансовыми рисками. – 2006. – № 2. – 

С. 88-100. 

56. Каяшева Е.В. Повышение роли системы управления операционным риском в 

российских банках / Е В. Каяшева // Финансы и кредит. – 2010. – №43. – С. 39-47. 

57. Ковалев П.П. Концептуальные вопросы управления кредитными рисками / 

П.П. Ковалев // Управление финансовыми рисками. – 2005. – №4. – С. 12-21. 

58. Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення 

А.Т. Ковальчук. – К: Т-во «Знання», 2001. – 150 с. 

59. Кодрес Л. Кризис доверия... и многого другого / Л. Кодрес // Финансы & 

развитие. – 2008. – № 16. – С. 8-13. 



208 

60. Комментарий к проекту изменений Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Законопроект №47538-6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113134. 

61. Коробова Г.Г. Банковское дело : учеб. пособие / Г.Г. Коробова. – М.: 

Экономист, 2005. – 751 с. 

62. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. – СПб.: 

Скифия, 2010. – 440 с. 

63. Краевая А. Кредитная история с нуля / А. Краевая // Банковская практика за 

рубежом. – 2007. – № 7. – С. 68-71. 

64. Кредиты наличными и кредиты под залог в банках Украины - рейтинги 

потребительских кредитов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.prostobank.ua/potrebitelskie_kredity/reytingi. 

65. Криклій О.А. Управління кредитним ризиком банку: монографія / 

О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 86 с. 

66. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: 

учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Кнорус, 2013. – 360 с. 

67. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посіб. / В.Д. Лагутін. – 4-

те вид., стер. – Київ: Знання, 2004. – 215 с. 

68. Лановий В. Колапс банківської системи / В. Лановий // Тиждень.ua. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tyzhden.ua/Economics/73833/PrintView.  

69. Макроекономічні показники [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=57896#1. 

70. Мамонтов А. Неразумной осторожности вопреки / А. Мамонтов // Банковская 

практика за рубежом. – 2011. – №12. – С. 35-41. 

71. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: 

Уточненные рамочные подходы. Базельский комитет по банковскому надзору. 

Банк международных расчетов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rrms.ru/files/upload/ RiskalisBazel.pdf. 



209 

72. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: 

схвалено Постановою Правління НБУ від 15.03.2004 №104 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04 

73. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-

менеджменту в банках України: схвалено Постановою Правління НБУ від 

02.08.2004 №361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04 

74. Методологічні коментарі для користувачів щодо програми та системи 

показників вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/koment/koment_dom_gosp.htm. 

75. Мищенко В.И. Механизм передачи кредитного риска в современных 

условиях / В.И. Мищенко // Банковское дело. – 2009. – №3. – С. 36-40. 

76. Мищенко В.И. О моделировании процентных ставок в условиях инфляции / 

В.И. Мищенко, К.Г. Малютин // Проблеми і перспективи розвитку банківської 

системи України: зб. наук. пр. – Суми: Ініціатива, 2000. – Т. 3. – С. 97-108. 

77. Мищенко В.И. Развитие технологий самообслуживания клиентов банков в 

Украине / В.И. Мищенко // Банкноты стран мира. – 2012. – №11. – С. 16-20. 

78. Мищенко С.В. Стимулирование кредитования как фактор экономического 

роста / С.В. Мищенко // Вестник Финансового университета. – 2013. – №1(73). – 

С. 35–45. 

79. Міжнародне бюро кредитних історій. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://credithistory.com.ua/ru/home/kreditoram/o-kompanii. 

80. Міжнародні резерви України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693066. 

81. Міщенко В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні / 

В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник НБУ. – 2013. – №11. – С. 3-9. 

82. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав’янська, 

О.Г. Коренєва. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Знання, 2007. – 796 с. 



210 

83. Міщенко В.І. Сек’юритизація споживчих кредитів / В.І. Міщенко, 

С.В. Науменкова, О.А. Шаповал // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – 

№12. – С. 311-321. 

84. Міщенко В.І. Удосконалення управління банківським кредитуванням на 

прикладі країн Східної Європи / В.І. Міщенко, О.В. Кравець // Вісник НБУ. – 

2006. – №9. – С. 5-10. 

85. Морсман Э.М., мл. Управление кредитным портфелем:  пер. с англ. / 

Э.М. Морсман-мл. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208 с. 

86. Мочерний С.В. Банківська система України / С.В. Мочерний, Л.С. Тришак. – 

Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с. 

87. Насонова А.А. Перспективы управления операционным риском в рамках 

корпоративного управления банком / А.А. Насонова, Н.А. Агаркова // Банковское 

дело. – 2006. – №1. – С. 49-53. 

88. Науменкова С. Використання структурованих цінних паперів для 

фінансування корпорацій в Україні / С. Науменкова, Т. Буй // Фінанси України. – 

2010. – №2. – С. 89-101. 

89. Науменкова С.В. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на 

кредитному ринку: досвід центральних банків / С.В. Науменкова // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 

2014. – №10 (163). – С. 51-57. 

90. Науменкова С.В. Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей 

банковских услуг / С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Социальная экономика. – 

2014. – №1/2. – С. 134-143. 

91. Науменкова С.В. Трансформация роли и функций центральных банков в 

посткризисный период / С.В. Науменкова, И.В. Соркин, Б.В. Приходько // 

Экономика и банки. – 2014. – №1. – С. 7-15. – Режим доступу: 

http://rep.polessu.by/bitstream/112/7919/1/2.pdf. 

92. Національний банк України оголошує про запровадження нових вимог до 

капіталу банків, а також окремих вимог до системно важливих банків 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 



211 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;?art_id=17537272&show

Title=true. 

93. Невмержицький Є. Історія та сучасний стан розвитку кредитних бюро / 

Є. Невмержицький // Вісник НБУ. – 2009. – № 8. – С. 32–35. 

94. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.1992  

№2300-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.consultant.ru/popular/consumerism/37_1.html#p57. 

95. О памятке заемщика по потребительскому кредиту: Письмо Банка России от 

05.05.2008 №52-Т [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cbr.ru/other/52-t.pdf. 

96. О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21.12.2013 №353-

ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166040/ 

97. О предоставлении кредитов в иностранной валюте: Постановление Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2012 г. №577 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbrb.by/Legislation/documents/L04-

18_453.pdf. 

98. О применении норм законодательства к кредитным договорам: Письмо 

Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2012 г. № 04-18/442 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbrb.by/Legislation/documents/L04-18_442.pdf. 

99. Об организации управления операционным риском в кредитных 

организациях: Письмо Центрального банка Российской Федерации от 24 мая 

2005 г. № 76-Т [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=53623. 

100. Опитування про умови кредитування [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=2023143. 

101. Осипенко Т.В. Построение комплексной системы управления банковскими 

рисками / Т.В. Осипенко // Деньги и кредит. – 2004. – №3. – C.30-35. 



212 

102. Основні принципи ефективного банківського нагляду [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45251. 

103. Остапчук Я.М. Класифікація банківського кредиту: позичка, позика, 

депозит / Я.М. Остапчук // Фінансовий простір. – 2015. – №3. – С. 308–315. 

104. Охріменко І.Б. Споживчий кредит в Україні: реалії та перспективи розвитку: 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і 

кредит» / І.Б. Охріменко. – К., 2015. – 289 с. 

105. Павлюк С.М. Кредитні ризики та управління ними / С.М. Павлюк // Фінанси 

України. – 2003. – № 11. – С. 105-111. 

106. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / 

О. Пернарівський // Вісник НБУ. –  2004. – №4. – С. 44-48. 

107. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій. Офіційний сайт. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pvbki.com/ukr/organizations/advantages/info_base. 

108. Петрук О.М. Банківська справа: навч. посіб. / О.М. Петрук; за ред. 

Ф.Ф. Бутинця. – Київ: Кондор, 2004. – 462 с. 

109. Пластиковые займы дорожают и теряют популярность: обзор рынка 

кредитных карт и овердрафтов на 30 октября 2012 // Простобанк Консалтинг. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.prostobank.ua/kreditnye_karty/stati/plastikovye_zaymy_dorozhayut_i_tery

ayut_populyarnost_obzor_rynka_kreditnyh_kart_i_overdraftov_na_30_oktyabrya_201

2_goda. 

110. Показники банківської системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442. 

111. Політична економія : навч. посіб. / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв 

та ін.; за ред. К. Т. Кривенка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 508 с. 

112. Положення про кредитування : затверджено Постановою Правління НБУ від 

28.09.1995 №246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0246500-95 



213 

113. Положення про організацію операційної діяльності в банках України : 

затверджено Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 №254 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03 

114. Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 

міжнародних фінансових організацій та їх обігу : затверджено Рішенням 

НКЦПФР від 27.12.2013 №2998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0171-14  

115. Положення про порядок формування та використання банками України 

резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 

операціями : затверджено Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 №23  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12 

116. Положення про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків : затверджено 

Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 №279 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00 

117. Правила надання банками України інформації споживачу про умови 

кредитування та сукупну вартість кредиту : затверджено Постановою Правління 

НБУ від 10.05.2007 №168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0541-07 

118. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / 

Л.О. Примостка – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2004. – 468 с. 

119. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-

17 

120. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-

14 



214 

121. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-

14 

122. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг : 

Закон України від 22.09.2011 №3795-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3795-17 

123. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України 

від 30.10.1996 №448/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80 

124. Про додаткові заходи щодо діяльності банків : Постанова Правління НБУ 

від 11.10.2008 №319 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1471500-08 

125. Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму 

тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим» : Постанова 

Правління НБУ від 03.11.2014 №699 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0699500-14 

126. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 №1023-XII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-

12 

127. Про розміщення Пам'ятки позичальника банку за споживчим кредитом : 

Лист Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського 

регулювання та нагляду НБУ від 10.11.2008 №40-511/4640 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v5577500-08 

128. Про споживче кредитування : Закон України від 15.11.2016 № 1734-VIII 

4640 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19 

129. Пропозиції ВАКС до проекту Закону України Про споживче кредитування. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://vaks.org.ua/images/news_inform/Propozicii_VAKS_16.02.2012.pdf. 



215 

130. Пять проблем для банковской системы в 2014 году // Простобанк 

Консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.prostobank.ua/depozity/stati/pyat_problem_dlya_bankovskoy_sistemy_v_

2014_godu. 

131. Річні звіти Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html. 

132. Рішення Про розподіл банків на групи : Рішення Комісії з питань нагляду та 

регулювання діяльності банків НБУ від 23.12.2011 №814 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr814500-11. 

133. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитения : учеб. 

пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2013. – 272 с. 

134. Романченко О.В. До питання теорії економічного ризику / О.В. Романченко 

// Фінанси України. – 1997. – № 7. – С. 113–117.  

135. Рэдхэ К. Управление финансовыми рисками: пер. с англ. / К. Рэдхэ, С. 

Хью. – М.: Инфра-М, 1996. – 288 с. 

136. Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке / 

Б.В. Сазыкин. – М. : Вершина, 2008. – 272 с. 

137. Сармаков И.В. Потребительское кредитование в России: теория, практика, 

законодательство / И.В. Сармаков. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010. – 232 с. 

138. Сахневич И. Долг платежом красен / И. Сахневич // Банковская практика за 

рубежом. – 2007. – №3. – С. 90-94. 

139. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Дж.Ф. 

Синки; под. ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. – Пер. с англ. 4-го перераб. изд. – 

М.: Catallaxy, 1994. – 820 с. 

140. Статистика індикаторів фінансової стійкості [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=4457. 

141. Стирська О.І. Філософсько-методологічний аналіз кредиту / О.І. Стирська // 

Фінансовий простір. – 2011. – №4. – С. 54-61. 

142. Стойко О.Я. Банківські операції / О.Я. Стойко. – Київ: Лібра, 2000. – 252 c. 



216 

143. Страхування: підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 599 с. 

144. Супрунович Е.Б. Управление кредитным риском / Е.Б. Супрунович // 

Банковский менеджмент. – 2006. – №10. – С. 33-43. 

145. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційного 

банку / В.Т. Сусіденко; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ, 1998. – 345 с. 

146. Сушко Н. М. Менеджмент персоналу в банках : навч. посіб. / Н. М. Сушко. – 

Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 146 с. 

147. Сытин Ф.М. Построение комплексной системы управления операционными 

рисками в коммерческом банке / Ф.М. Сытин, Е.В. Каяшева // Управление 

финансовыми рисками. – 2010. – №3 (23). – С. 184-194. 

148. Тенденції тіньової економіки // Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-

50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki 

149. Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник 

та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 

576 с. 

150. Тепман Л.Н. Управление банковскими рисками : учеб. пособие / Л.Н. 

Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити–Дана, 2013. – 311 с. 

151. Термінал Bloomberg Professional інформаційного агентства Bloomberg. 

152. Тиркало Р.І. Банківська справа: навч. посіб. / Р.І. Тиркало. – Тернопіль: 

Карт-бланш, 2001. – 314 с. 

153. Тонкий М.Н. Методологические основы управления кредитным риском в 

коммерческом банке / М.Н. Тонкий. – М., 2008. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.finrisk.ru/article/ totskiy/totskiy2.htm. 

154. Туктаров Ю. Секьюритизация и инвестиционные фонды / Ю. Туктаров // 

Рынок ценных бумаг. – 2005. – №16. – С. 54-56. 

155. Уварова Л.Ф. Система управления рисками коммерческого банка: 

монография / Л.Ф. Уварова, А.С. Слащева. – СПб.: БГИ, 2010. – 150 с. 



217 

156. Українське бюро кредитних історій. Офіційний сайт. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ubki.ua/ua. 

157. Уполномоченный по LPN банка «Финансы и Кредит» намерен потребовать 

досрочное погашение ценных бумаг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://interfax.com.ua/news/economic/313174.html. 

158. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Л.О. Примостка, П.М. 

Чуб, Г.Т. Карчева та ін. ; за ред. Л.О. Примостки. – Київ: КНЕУ, 2007. – 600 с. 

159. Управління ризиками банків: монографія: у 2 т. Т. 1: Управління ризиками 

базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко 

та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 

2012. – 283 с. 

160. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://vasmer.narod.ru. 

161. Финансовая система и экономика / В.В. Нестеров, Н.С. Желтов, Т.М. Данина 

и др.; под ред. В.В. Нестерова, Н.С. Желтова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 

431 с. 

162. Финансовый словарь «Финам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.finam.ru/dictionary/wordf00335/default.asp. 

163. Финлей С. Управление потребительским кредитованием. Как банкам 

привлечь клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах:  пер. с англ. / 

С. Финлей. – Минск : Гревцов Букс, 2010. – 328 с. 

164. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – Пер. с англ. 

со 2-го изд. – М.: Дело, 1993. – 864 с. 

165. Фінансова грамотність : підручник / за ред. Т.С. Смовженко. – Київ: УБС 

НБУ, 2012. – 322 с. 

166. Фінансове інформаційне агентство Cbonds [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ua.cbonds.info/ 

167. Хасанов Р.Р. Риски отношений секьюритизации и механизмы их снижения / 

Р.Р Хасанов // Проблемы современной экономики. – 2010. – №3. – С. 234-236. 



218 

168. Хохлов Н.В. Управление риском: учебн. пособие для вузов / Н.В. Хохлов – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с. 

169. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

170. Чалдаєва Л.А. Методы оценки операционных рисков: вопросы 

систематизации и применения / Л.А. Чалдаева, Ю.А. Митина // Финансы и 

кредит. – 2012. – №29. – С. 12-19. 

171. Чернов А.Ю. Личные финансы: доходы и расходы семейного бюджета / 

А.Ю. Чернов. – М.: Перспектива, 1995. – 176 с. 

172. Чернова Г.В. Управление рисками: учеб. пособие / Г.В. Чернова, 

А.А. Кудрявцев. – М.: ТК «Велби»: Проспект, 2006. – 160 с. 

173. Четыре предложения по конвертации кредитов для валютных заемщиков // 

Простобанк Консалтинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.prostobank.ua/potrebitelskie_kredity/stati/chetyre_predlozheniya_po_konv

ertatsii_kreditov_dlya_valyutnyh_zaemschikov. 

174. Шаповал О.А. Диверсифікація шляхів залучення ресурсів банківського 

споживчого кредитування / О.А. Шаповал // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики: матеріали IІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: 

ХННІ ДВНЗ «УБС», 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Disk2106.rar. 

175. Шаповал О.А. Дискусійні питання сутності споживчого кредиту / 

О.А. Шаповал // Стан і розвиток фінансової та банківської системи України в 

умовах високої волатильності ринків: тези доп. Всеукр. Інтернет-конф. – Київ: 

КНТЕУ, 2013. – С. 153-155. 

176. Шаповал О.А. Інституційні засади управління ризиками споживчого 

кредитування / О.А. Шаповал // Економічні перспективи підприємництва в 

Україні: тези доп. Всеукр. Інтернет-конф. – Ірпінь: ДУФСУ, 2016. – С. 381-385. 

177. Шаповал О.А. Інструменти мінімізації кредитного ризику при споживчому 

кредитуванні / О.А. Шаповал // Социальная экономика. – 2013. – № 4. – С. 143-

152. 



219 

178. Шаповал О.А. Інструменти мінімізації ризику банківського споживчого 

кредитування / О.А. Шаповал // Соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. – 

Львів: Інститут регіональних досліджень НАНУ, 2014. – Вип. 1 (105). – С. 226-234. 

179. Шаповал О.А. Оптимізація ресурсної бази банківського споживчого 

кредитування / О.А. Шаповал // Фінансовий простір. – 2015. – №4(20). – С. 80-85. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1504/wholetext.pdf 

180. Шаповал О.А. Практика управління ризиком споживчого кредитування в 

банках України / О.А. Шаповал // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики. – 2014. – №2(17). – С. 79-89. 

181. Шаповал О.А. Регулювання вартості споживчих кредитів та перспективи 

його впровадження в Україні / О.А. Шаповал // Проблеми та перспективи 

розвитку фінансів у сучасному світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – 

Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 142-143. 

182. Шаповал О.А. Світовий досвід регулювання вартості споживчих кредитів та 

перспективи його впровадження в Україні / О.А. Шаповал // Банківська справа. – 

2015. – №3. – С. 108-115.  

183. Шаповал О.А. Сек’юритизація споживчих кредитів як джерело поповнення 

ресурсної бази банків / О.А. Шаповал // Модернізація соціально-економічних 

систем: нові умови господарювання: матеріали Міжнар. наук. конф. – Кельце, 

2016. – С. 186-189. 

184. Шаповал О.А. Система управління ризиком споживчого кредитування / 

О.А. Шаповал // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 

2013. – №2 (15). – С. 40-50. 

185. Шаповал О.А. Сучасна практика управління ризиками в банках України в 

процесі споживчого кредитування / О.А. Шаповал // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – С. 130-133. 



220 

186. Шаповал О.А. Сучасні тенденції споживчого кредитування в Україні / 

О.А. Шаповал // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: 

матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – С. 209-

211.  

187. Шаповал А.А. Инструменты минимизации операционного риска при 

потребительском кредитовании / А.А. Шаповал // Финансовые проблемы и пути 

их решения: теория и практика: сб. науч. тр. 15 Междунар. науч.-практ. конф. – 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – С. 193-201. 

188. Шаповал А.А. Экономическая природа потребительского кредита и его роль 

в экономике страны / А.А. Шаповал // Экономика и управление в современном 

обществе: сб. науч. ст. по итогам междунар. науч.-практ. конф. / под ред. 

И.Е. Бельских. – Волгоград: Волгоград. науч. узд-во, 2013. – С. 142-151. 

189. Шимкович В. Ликвидация финансовой неграмотности / В. Шимкович // 

Банковская практика за рубежом. – 2009. – № 8. – С. 46-52. 

190. Шульга Н. Вектори розвитку кредитного ризик-менеджменту банку / 

Н. Шульга, Т. Гордієнко // Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету. – 2015. – №1. – С. 88-103. 

191. Шульга Н. Організаційне забезпечення ризик-менеджменту в банках 

України  / Н. Шульга, М. Мельничук // Вісник Київського національного 

торговельно-економічного університету. – 2012. – №1. – С. 44-56. 

192. Экономическая энциклопедия / науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; Ин-т 

экон. РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: Экономика, 1999. – 1055 с. 

193. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова, 

А.В. Чугунова. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878 с. 

194. Asset-Backed Securities / ed.: Anand K. Bhattacharya, Frank J. Fabozzi. – 

Chichester etc. : John Wiley & Sons, 1996. – 410 p. 

195. Association for Financial Markets in Europe (AFME). [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.afme.eu/News/Weekly-global-regulatory-updates.aspx. 



221 

196. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf. 

197. Bessis J. Risk management in banking / J. Bessis. – 2nd ed. – Chichester etc.: 

John Wiley & Sons, 2002. – 812 p. 

198. Board of Governors of the Federal Reserve System. Report to the Congress on 

Practices of the Consumer Credit Industry in Soliciting and Extending Credit and their 

Effects on Consumer Debt and Insolvency, June 2006. – 27 p. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/bankruptcy/bankruptcybillstudy

200606.pdf. 

199. Caporale G.M. Financial Development and Economic Growth: Evidence from 

Ten New EU Members / G.M. Caporale, C. Rault, R. Sova, A. Sova. – Berlin, 2009. – 

39 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.342404.de/dp940.pdf. 

200. Companies House. Інформація про компанію Ukraine mortgage loan finance 

no.1 plc. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05842460/filing-history?page=2. 

201. Coppola D.P. Introduction to International Disaster Management / D.P. Coppola. 

– 2nd ed. – Amsterdam ets.: Elsevier Inc., 2011. – 684 p. 

202. Credit scoring for the social media generation // The Banker. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.thebanker.com/Banking/Retail-

Banking/Credit-scoring-for-the-social-media-generation. 

203. Crouhy M. The Essentials of Risk Management / M. Crouhy, D. Galai, R. Mark. – 

New York ets.: McGraw–Hill, 2005. – 416 p. 

204. Cunningham T.J. The Predictive Power of the Senior Loan Officer Survey: Do 

Lending  Officers Know Anything Special? / T.J. Cunningham. – Federal Reserve 

Bank of Atlanta, 2010. – 26 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.frbatlanta.org/-

/media/Documents/research/publications/wp/2006/wp0624.pd 



222 

205. Davidson А. Securitization: Structuring and Investment Analysis / A. Davidson, 

A. Sanders, L-L. Wolff, A. Ching. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2003. – 576 p. 

206. European Central Bank Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ecb.europa.eu/home/glossary 

207. Financial Soundness Indicators. – International Monetary Fund, 2006. – 290 p. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/ 

208. Giovane P.D. Disentangling demand and supply in credit developments: a survey-

based analysis for Italy / P.D. Giovane, G. Eramo, A. Nobili. – Bank of Italy, 2010. – 

50 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2010/2010-

0764/en_tema_764.pdf. 

209. Innovation in retail banking 2014. Efma. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.efma.com//index.php/resources/studies/detail/EN/1/507/1-

195YPE. 

210. Jobst А. What Is Securitization? / A. Jobst // Finance & Development. – 2008. –

September. – P.48-49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/09/pdf/basics.pdf. 

211. Kothari V. Securitization: The Financial Instrument of the Future / V. Kothari. – 

Singapore: John Wiley & Sons, 2006. – 992 p. 

212. Kuritzkes A. Operational Risk Capital: a Problem of Definition / A. Kuritzkes // 

The Journal of Risk Finance. – 2002. – Fall. – P.47-56. 

213. Lehrbass F. A simple approach to country risk / F. Lehrbass // Measuring risk in 

complex stochastic systems / ed.: J.Franke, W.Hardle, G.Stahl. – New York: Springer-

Verlag, 2000. – P.33-67. 

214. Maimbo S.M. Interest Rate Caps around the World. Still Popular, but a Blunt 

Instrument / S.M. Maimbo, C.A.H. Gallegos. – Washington, DC: World Bank Group, 

Finance and Markets Global Practice Group, 2014. – 37 p. 



223 

215. Mendoza E.G. An anatomy of credit booms: evidence from macro aggregates and 

micro data / E.G. Mendoza, M.E. Terrones. – 2008. – 59 p. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w14049.pdf. 

216. Robbe J.J. Securitization Law and Practice: in the Face of the Credit Crunch / 

J.J. Robbe, P. Ali. – Austin ets.: Wolters Kluwer Law & Business, 2008. – 480 p. 

217. Sandoval V. Thinking about risk and Chile / V. Sandoval. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://en.vicentesandoval.com/phd-thesis/thinking-about-

risk-and-chile. 

218. Securitization of Financial Assets: in 2 vol. / ed. Jason H. P. Kravitt. – 3rd ed. – 

New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2012. –  2118 p. 

219. Self-Help Credit Union. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.self-help.org/personal/loans-credit/credit-builder-loans.html. 

220. Simkovic M. Competition and Crisis in Mortgage Securitization / M. Simkovic // 

Indiana Law Journal. – 2013. – Vol.88, Is.1. – P. 213-271. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1924831. 

221. The Doing Business Project. Getting Credit in Ukraine. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/getting-credit. 

222. The World Bank. Private credit bureau coverage. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/IC.CRD.PRVT.ZS. 

223. Therrien M.-Ch.. Risk management / M-C. Therrien // Encyclopedic dictionary of 

public administration. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/definitions_anglais/risk_

management.pdf 

224. Udo R. Study on interest rate restrictions in the EU / R. Udo, S. Clerc-Renaud, M. 

Knobloch // Final Report. Project No. ETD/2009/IM/H3/87. – Brussels, Hamburg, 

Mannheim, 2009. – 432 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/credit/irr_report_en.pdf. 

 



224 

225. Vink D. ABS, MBS and CDO compared: an empirical analysis / D. Vink // The 

Journal of Structured Finance. – 2008. – Vol.14, №2. – P.2745 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://mpra.ub.unimuenchen.de/10381/2/MPRA_paper_10381.pdf. 

226. World Economic and Financial Surveys. Global Financial Stability Report Market 

Developments and Issues / International Monetary Fund, 2006. – 135 p. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFSR/2006/02/index.htm



225 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 
 



226 

Додаток А 

Систематизація підходів до трактування поняття «споживчий кредит» 

Автор Визначення 
1 2 

Абалкін Л.І. [192, 
с. 339] 

Споживчий кредит надається населенню для отримання предметів 
особистого вжитку. Позичальником є фізичні особи, кредитором вправі 
виступати як кредитна установа, так і підприємство. Споживчий кредит 
може надаватися як у грошовій формі, так і в товарній. 

Арбузов С.Г., 
Колобов Ю.В., 
Міщенко В.І., 
Науменкова С.В. 
[7, с.413] 

Споживчий кредит – кошти, що надаються кредитодавцем (банком або 
іншою фінансовою установою) фізичним особам на придбання 
споживчих товарів або послуг у тимчасове користування, під процент, на 
умовах забезпечення, строковості, платності та цільової спрямованості 

Бєлоглазова Г.М., 
Кролівецька Л.П. 
[12, с.157] 

Споживчі кредити – це широке поняття, що об'єднує різні види кредитів, 
що надаються приватним особам на споживчі потреби. Кредиторами по 
споживчому кредитуванню можуть виступати банки, торгові організації, 
кредитні організації небанківського типу (ломбарди, кредитні 
кооперативи, каси взаємодопомоги), будівельні товариства, самі 
громадяни, пункти прокату, а також підприємства та організації, в яких 
працюють громадяни.  

Блек Дж. [16, 
с. 131-132] 

Споживчий кредит – кредит, що надається постачальниками товарів і 
послуг споживачам. Цей кредит може бути наданий самими 
постачальниками за допомогою продажу товару в розстрочку або на 
умовах відстроченого платежу, або при використанні кредитних карток та 
інших платіжних систем, коли кредитна установа повністю і негайно 
оплачує постачальнику вартість покупки, а потім протягом обумовленого 
терміну рівними частками стягує з споживача суму кредиту. 

Івасів Б.С. [51, 
с. 288]  

Споживчий кредит - це кредит, який надається тільки в національній 
валюті фізичним особам резидентам на придбання споживчих товарів та 
послуг і який погашається поступово. 

Ковальчук А.Т. 
[58, с. 144] 

Споживчий кредит – кредит, який надається тільки в національній 
грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання 
споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається 
в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. 

Коробова Г.Г. 
[61, с. 390] 

Споживчими позиками називають позики, що надаються населенню. При 
цьому споживчий характер позичок визначається метою надання позики 
(об'єктом кредитування). До споживчих позик відносять будь-які види 
позик, наданих населенню, у тому числі позики на придбання товарів 
тривалого користування, іпотечні позики, позики на нагальні потреби та 
ін. На відміну від російського трактування, споживчі позики в західній 
банківській практиці визначають дещо інакше, а саме: споживчими 
називають позики, що надаються приватним позичальникам для 
придбання споживчих товарів та оплати відповідних послуг. 

Мочерний С.В., 
Тришак Л.С. [86, 
с. 183-184] 

Споживчий кредит – відносини економічної власності між кредиторами і 
споживачами з приводу привласнення першими (кредиторами) певного 
відсотка за надані ними у грошовій формі ресурси споживачам у 
тимчасове у тимчасове користування. 
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Закінчення додатку А 

1 2 
Лагутін В.Д. [67, 
c. 81] 

До споживчих кредитів відноситься надзвичайно широкий набір видів 
позик. У самому загальному плані виділяють товарні і грошові 
споживчі кредити. Товарний споживчий кредит пов’язаний із продажем 
товарів тривалого користування в кредит (з розстрочкою платежу). 
Грошовий споживчий кредит – це надання банківськими або 
небанківськими кредитними установами позик фізичним особам на 
задоволення їхніх споживчих потреб.  

Міщенко В.І., 
Слав'янська Н.Г., 
Коренєва О.Г. [82, 
c. 348] 

Споживчими кредитами прийнято називати позики, надані населенню. 
По суті, це продаж торговельними підприємствами споживчих товарів з 
відстроченням платежу або надання банками позик на придбання 
споживчих товарів, а також оплату витрат приватного (особистого) 
характеру (плата за навчання, медичне обслуговування, придбані 
побутові товари тощо. Об’єктом споживчого кредиту можуть бути як 
товари, так і гроші. Товарами, що реалізуються в кредит (і сплачуються 
за рахунок банківських позик), є предмети споживання тривалого 
користування. Суб’єктами кредиту, з одного боку, є кредитори, у 
нашому випадку – це банки, спеціальні установи споживчого кредиту, 
магазини, ощадкаси інші підприємства, а з іншого, – позичальники – 
фізичні особи. 

Савлук М.І., 
Мороз А.М., 
Пуховкіна М.Ф. 
[32, с. 404] 

Споживчий кредит – кредит, який надається юридичним чи фізичним 
особам на споживчі цілі. Він може надаватись як банками (про що 
йшлося вище при характеристиці банківського кредиту), так і 
кредитними установами небанківського типу, а також юридичними і 
фізичними особами. 

Стойко О.Я. [142, 
с. 91] 

Споживчий кредит – це позичка, яка надається тільки в національній 
грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання 
споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в 
розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. 

Джерело: складено автором 
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Додаток Б 

Систематизація підходів до трактування поняття «ризик» 

Автори Визначення 
Абалкін Л.І. [192, 
с. 688] 

Ризик – невизначеність, пов'язана з прийняттям рішень, реалізація яких 
відбувається тільки з плином часу. 

Альгин А.П. [1, 
с. 17] 

Ризик означає можливу невдачу в певній справі, це дія, що 
здійснюється на вдачу, в надії на щасливий результат. У повсякденному 
житті термін «ризик» вживається, як правило, в сенсі можливої 
небезпеки, невдачі, невпевненості в ході тієї чи іншої дії. 

Балабанов І.Т. [5, 
с. 21] 

Ризик – це подія, яка може відбутися або не відбутися, це дія в надії на 
щасливий результат. 

Блэк Дж. [16, 
с. 634] 

Ризик – ситуація, коли результат якої-небудь дії неочевидний і 
неоднозначний і може бути кілька фіналів результату. 

Вітлінський В.В., 
Верченко П.І. [24, 
с. 9] 

Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія у діяльності суб’єктів 
господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та 
конфліктності в ситуації неминучого вибору. 

Вітлінський В.В., 
Великоіваненко Г.І. 
[25, с. 83] 

Ризик – це економічна категорія, яка відображає особливості сприйняття 
заінтересованими суб’єктами економічних відносин об’єктивно 
існуючих невизначеності та конфліктності, іманентних процесам 
цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені 
можливими загрозами та невикористаними можливостями. 

Жованіков В.Н. 
[46, с. 60] 

Ризик – це вірогідність того, що події, що очікувалися або 
непередбачені, можуть зробити вилив на здатність господарюючого 
суб'єкта продовжувати достатньо прибутковий бізнес. 

Лаврушин О.І., 
Валенцева Н.І. [10, 
c. 11] 

Ризик – це діяльність, розрахована на успіх, при наявності 
невизначеності, що вимагає від економічного суб'єкта вміння та знання 
як долати негативні події. 

Методичні реко-
мендації з організа-
ції та функціонува-
ння систем ризик-
менеджменту в 
банках України [73] 

Ризик – це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, 
можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку. 

Мочерний С.В. [43, 
с. 280] 

Ризик – ризик, пов'язаний з невизначеністю, непередбаченістю, 
випадковістю поведінки суб’єктів ринкових відносин, що може завдати 
збитків підприємцю.  

Романченко О.В. 
[134, с. 117] 

Ризик – це невизначеність, ймовірність настання непередбачених подій, 
що тягне за собою можливість відхилення від поставленої мети, 
наявність альтернативних варіантів дії, необхідність їхньої оцінки і 
вибору. 

Редхе К., Хью С. 
[135, с. 13] 

Ризик можна означити як можливість недоотримання прибутку чи 
зазнання збитків. 

Сінкі Дж. Ф. [139, 
с. 428] 

Ризик – невизначеність, пов'язана з якою-небудь подією або її 
наслідком. 

Хохлов М. [168, 
с. 11] 

Ризик – це подія або група споріднених випадкових подій, що завдають 
збитку об'єкту, що володіє даним ризиком. 

Джерело: складено автором 
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Додаток В 
Систематизація підходів до трактування поняття «кредитний ризик» 

Автор Визначення 
Вітлінський В.В., 
Великоіваненко Г.І. 
[25, с. 101] 

Кредитні ризики – загроза несплати боржником основного боргу та 
відсотків, що належать кредиторові. 

«Принципи управ-
ління кредитним 
ризиком» БКПБН 
[41] 

Кредитний ризик – це ймовірність невиконання позичальником або 
контрагентом своїх зобов'язань відповідно до раніше обговорених 
умов. 

Лобанова А.А., 
Чугунова А.В. [193, 
с. 362] 

Кредитний ризик – це можливість втрат внаслідок невиконання 
контрагентом своїх договірних зобов'язань. 

Методичні вказівки 
з інспектування 
банків «Система 
оцінки ризиків» 
[72] 

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень 
та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на 
себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із 
банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе 
зобов’язання. 

Мороз А.М., Сав-
лук М.І. [9, с. 206] 

Кредитний ризик – це ризик несплати у визначений строк основного 
боргу і процентів за позичками, що належать кредитору. 

Осипенко Т.В. 
[101, с. 30] 

Кредитний ризик – це ймовірність фінансових втрат банку в 
результаті дефолту контрагента. 

Павлюк С.М. [105, 
с. 107] 

Кредитний ризик – це вартісний вираз імовірної події в ході кредитної 
операції, яка може призвести до збитків, тобто до відхилення 
фактичних показників від передбачуваних у кредитора. 

Пернарівський О. 
[106, с. 44] 

Кредитний ризик – це міра (ступінь невизначеності) щодо виникнення 
небажаних подій при здійсненні фінансових угод, суть яких полягає в 
тому, що контрагент банку не зможе виконати взятих на себе за 
угодою зобов’язань і при цьому не вдасться скористатися 
забезпеченням повернення позичених коштів. 

Примостка Л.О. 
[118, с. 35] 

Кредитний ризик – невизначеність щодо повного та своєчасного 
виконання позичальником своїх зобов’язань згідно з умовами угоди. 

Про порядок фор-
мування та викори-
стання резерву для 
відшкодування 
можливих втрат за 
кредитними опера-
ціями банків [116] 

Кредитний ризик – це ризик невиконання позичальником зобов’язань 
за кредитними операціями банку, тобто ризик того, що сплата 
відсотків та основної суми боргу здійснюватиметься з відхиленням від 
умов кредитної угоди або взагалі не буде проводитися. 

Сінкі Дж. Ф. [139, 
с. 565] 

Кредитний ризик – це вірогідність неповернення взятої позики 
позичальником. 

Супрунович О.Б. 
[144, с. 33] 

Кредитний ризик – ризик порушення боржником умов договору чи 
іншого способу невиконання зобоав’язань. 

Тиркало Р.І. [152, 
с. 197] 

Кредитний ризик пов’язаний із можливістю невиконання 
позичальником своїх фінансових зобов’язань, тобто з небезпекою 
втрати банком основної суми позики і процентів на неї. 

Джерело: складено автором 
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Додаток Д 
Класифікація кредитних ризиків банківських установ 

Ознаки класифікації 
ризиків Види кредитних ризиків 

1 2 

За сферою виникнення 

Ризик щодо позичальника 
Ризик щодо страховика 
Ризик щодо гаранта (поручителя) 
Ризик кредитного продукту 
Ризик зміни зовнішнього середовища банку 

За ризиковою позицією Ризик за одиничними ринковими позиціями 
Портфельний ризик 

За рівнем прийняття 
рішень 

Макроекономічний ризик 
Ризик на рівні банку 
Ризик на рівні відповідальної особи 

За суб’єктом кредитної 
угоди 

Міжбанківський кредитний ризик 
Ризик при кредитуванні корпоративних клієнтів  
Ризик при кредитуванні індивідуальних клієнтів 
Ризик при кредитуванні міжнародних організацій 

За напрямом 
використання кредитів 

Ризик за споживчими кредитами 
Ризик за кредитами, наданими в різні галузі 
Ризик за іпотечними кредитами 

За рівнем прогнозованості Прогнозований ризик 
Непрогнозований ризик 

За причинами виникнення 
Об’єктивний ризик 
Суб’єктивний ризик 
Законодавчий ризик 

За доцільністю здійснення 
кредитних операцій 

Виправданий ризик 
Невиправданий ризик 

За розмірами втрат 
Незначний ризик 
Великий ризик 
Критичний ризик 

За ймовірністю реалізації Реалізований ризик 
Потенційний ризик 

Залежно від характеру 
прояву 

Моральний ризик 
Діловий ризик 
Фінансовий ризик 

За терміном дії кредитної 
угоди 

Ризик за короткостроковими кредитними угодами 
Ризик за довгостроковими кредитними угодами 

За фінансовими 
наслідками 

Ризик, наслідком якого є фінансові втрати 
Ризик, наслідком якого є втрачена вигода 
Ризик, наслідком якого є фінансовий дохід 
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Закінчення додатку Д 

1 2 

За способом впливу на 
ризик 

Ризик, що регулюється банком самостійно 
Ризик, що передається на страхування 
Ризик, що розподіляється між іншими банками 

За приналежністю 
позичальника до країни 

кредитора 

Ризик клієнта власної країни (резидента) 
Ризик іноземного клієнта (нерезидента) 

За видом операцій 
кредитного характеру 

Ризик при кредитуванні 
Ризик при операціях з векселями 
Ризик при лізингових операціях 
Ризик при факторингових та гарантійних 
операціях 
Ризик при акредитивах 

Джерело: складено за [10, с. 37; 26, с. 188-189] 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Класифікація факторів кредитного ризику в процесі банківського споживчого кредитування 

Підвид ризику Визначення Ризик-фактори Типові показники та підходи  
до оцінки ризиків 

1 2 3 4 
Ризик 
позичальника 
(прямий, 
індивідуальний) 

Ймовірність того, що 
сплата процентів і 
основної суми боргу 
позичальником 
здійснюватиметься з 
відхиленням від умов 
кредитної угоди або 
взагалі не буде 
проводитися 

I. Макроеномічні. 
1. Рівень економічної стабільності. 
- темп росту ВВП; 
- рівень інфляції; 
- рівень зайнятості населення; 
- рівень заробітної плати у країні, 
прожиткового мінімуму та купівельної 
спроможності; 
2. Грошово-кредитна політика. 
- рівень облікової ставки; 
- рівень ставки рефінансування; 
- норми резервування; 
- валютний курс. 
3. Нормативно-правове регулювання діяльності 
банків. 
4. Рівень конкуренції у банківському секторі. 
 
II. Мікроекономічні. 
- фінансові можливості позичальника; 
- репутація позичальника; 
- ліберальна кредитна політика банку 
(завищення реальних рейтингів позичальників 
при дослідженні їх фінансового становища); 
- зниження кредитного рейтингу; 
- достовірність інформації про позичальника. 

• Рейтингові (скорингові) моделі; 
• Прогнозні; 

• Множинний дискримінантний аналіз 
(МДА); 

• Система показників; 
• Класифікаційні та регресивні дерева 

(CART); 
• Методика на основі аналізу 

грошових потоків; 
• Моделі на основі комплексного аналізу; 

• «Правило шести С»; 
• CAMPARY; 
• PARTS; 
• PARSER; 
• Оціночна система показників. 

• Методика на основі ділового ризику. 
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Закінчення табл. Е.1 

1 2 3 4 
Портфельний 
(сукупний) 
ризик 

Ймовірність 
зменшення вартості 
або прибутковості 
частини активів банку, 
представленої сумою 
наданих кредитів та 
придбаних боргових 
зобов'язань. 

- надання великих кредитів окремому 
позичальнику або групі пов'язаних 
позичальників; 
- значна питома вага нових клієнтів, 
щодо яких банк не має кредитної історії; 
- концентрація діяльності банку в 
маловивчених, нових, нетрадиційних 
сферах; 
- внесення частих чи істотних змін у 
політику банку щодо надання кредитів; 
- рівень і якість інформації по клієнтам, 
ринкам кредитування тощо. 

Методи оцінки: 
• Аналітичний. 
• Коефіцієнтний (аналіз відносних показників). 
• Аналіз абсолютних показників. 
• Використання методів теорії ймовірності 

(статистичний). 
• Застосування системних комплексів на основі 

Var. 
Показники оцінки: 
- показник ризику кредитного портфеля (IR); 
- величина збитків по кредитному портфелю 
( pS ); 

- частка прострочених кредитів ( прД ); 
- прогнозована зміна частки простроченої 
заборгованості ( прД ); 
- зміна якості обслуговування боргу 
позичальниками ( кодК ); 
- середній рівень платоспроможності 
позичальників ( сптК ). 

 
Джерело: складено автором 
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Додаток Ж 

Систематизація підходів до трактування поняття «операційний ризик» 

Лобанов А.А., 
Чугунов А.В. [193, 
с. 478] 

Операційний ризик – це ризик прямих або непрямих збитків у 
результаті невірної побудови бізнес-процесів, неефективності 
процедур внутрішнього контролю, технологічних збоїв, 
несанкціонованих дій персоналу або зовнішнього впливу. 

Міжнародна 
конвергенція виміру 
капіталу та стандартів 
капіталу: Уточнені 
рамкові підходи. 
Базельський комітет з 
питань банківського 
нагляду. Банк 
міжнародних 
розрахунків [71] 

Операційний ризик – це ризик, що виявляється у втратах через 
недоліки в інформаційній системі або внутрішньому контролі. 
Ризик асоціюється з людськими помилками, недоліками систем і 
неадекватними процесами і контролем. 

Методичні вказівки з 
інспектування банків 
«Система оцінки 
ризиків» [72] 

Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для 
довгострокового існування банківської установи, що виникає 
через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього 
контролю або інформаційних технологій і процесів обробки 
інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, 
контрольованості і безперервності роботи. 

Об организации 
управления 
операционным риском в 
кредитных организациях 
[99] 

Операційний ризик – ризик виникнення збитків у результаті 
невідповідності характеру і масштабам діяльності кредитної 
організації і (або) вимогам чинного законодавства внутрішніх 
порядків і процедур проведення банківських операцій та інших 
угод, їх порушення службовцями кредитної організації та (або) 
іншими особами (внаслідок ненавмисних або навмисних дій або 
бездіяльності), невідповідності (недостатності) функціональних 
можливостей (характеристик) застосовуваних кредитною 
організацією інформаційних, технологічних та інших систем і 
(або) їх відмов (порушень функціонування), а також в результаті 
впливу зовнішніх подій. 

Про організацію 
операційної діяльності в 
банках України. [113] 

Операційний ризик – це ризик, який пов'язаний з порушенням 
банківських правил та/або систем контролю за обробленням, 
проведенням операцій, документацією, що виникає як унаслідок 
зовнішніх причин, так і через помилки працівників банку. 

Чернова Г.В., 
Кудрявцев А.А. [172, 
c. 36] 

Операційний ризик – ризик фінансових втрат, викликаних 
неправильною організацією роботи банку, неадекватним 
менеджментом, помилковою політикою і ризиком, пов'язаним з 
людським фактором. 

European Central Bank 
Glossary [206] 

Операційний ризик – ризик негативних фінансових, ділових і / 
або репутаційних наслідків у результаті неадекватних або 
помилкових внутрішніх управління та бізнес-процесів, людей, 
систем або зовнішніх подій. 

Джерело: складено автором 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Класифікація факторів операційного ризику в процесі банківського споживчого кредитування. 

Підвид ризику Визначення Ризик-фактори Типові показники та підходи до оцінки ризику 
1 2 3 4 

Ризик 
персоналу 
банку 

Навмисні або ненавмисні дії 
персоналу, які можуть 
нанести збитки діяльності 
банку (несанкціоновані дії, 
шахрайство, зловживання, 
протиправні та помилкові дії, 
недостатня компетентність, 
залежність від окремих 
фахівців тощо). 

• операції з використанням 
конфіденційної інформації;  

• внутрішнє шахрайство;  
• несанкціонована діяльність;  
• зловживання, протиправні, помилкові 

дії, здійснювані службовцями або за 
участю службовців банку;  

• трудові позови; 
• недотримання правил як внутрішніх, 

так і зовнішніх (несанкціонована 
торгівля, використання інсайда);  

• помилки, пов'язані з некомпетентністю 
і халатністю, погане керівництво. 

• Сценарний аналіз 
• Стрес-тестування; 
• Операційні помилки; 
• Прогалини в системі внутрішнього 

контролю; 
• Помилки у виборі моделі, формалізації 

процесів, що містять ризик  
• Опитування 
• Індикатори ризику 
• Капітал під ризик: базовий індикативний 

метод; стандартизований метод; 
вдосконалений метод 

• Кількість скарг від клієнтів, користувачів 
систем, партнерів; 

• Кількість критичних збоїв системи; 
• Кількість помилок, виявлених внутрішнім 

аудитом в конкретному бізнес-процесі; 
• Кількість позовних справ; 
• Плинність кадрів; 
• Управління безперервною діяльністю 
• Метод Монте-Карло; 
• Обсяг операційних збитків 

Інформаційно-
технологічний 
ризик 

Порушення поточної 
діяльності банку, що 
викликано збоями, 
відмовами або зламом 
інформаційних систем, 
програм або баз даних, 
систем передачі інформації 
та іншого обладнання, 
необхідного для діяльності 
компанії. 

• неповне резервне копіювання даних; 
• незахищена обробка даних; 
• ІТ- проблеми (збої в роботі 

обладнання, віруси, атаки хакерів); 
• несанкціонований доступ до 

інформації та систем безпеки; 
• недоступність і сумнівна достовірність 

даних; 
• проблеми з коштами телекомунікації; 
• збої в роботі програм. 
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Закінчення табл. К.1 

1 2 3 4 
Ризик процесів Ризик зазнати втрати через 

помилки в процесі 
виконання, реєстрації угод та 
документообігу; неадекватне 
визначення зон 
відповідальності та 
обов'язків; нераціональний 
розподіл обов’язків. 

• помилки в корпоративній діяльності; 
• неадекватний розподіл повноважень; 
• використання некоректних даних, 

проводок і розрахунків за фінансовими 
операціями;  

• помилки у звітності та оподаткування  
• порушення правил ведення банківської 

діяльності; 

 

Зовнішній 
ризик 
 

Атаки або інші загрози, які 
виходять із зовнішнього 
середовища, які не можуть 
управлятися компанією і 
виходять за рамки її 
безпосереднього контролю. 

• зміни в законодавстві;  
• протиправні дії сторонніх по 

відношенню до банку осіб;  
• кримінальні дії (крадіжка, , вандалізм);  
• зміна політичного курсу, юридичних, 

регуляторних або податкових умов;  
• проблеми у контрагентів – інших 

банків, клірингових агентств. 
Ризик форс-
мажорних 
обставин 
 

Можливість виникнення 
обставин непереборної сили, 
які не можуть бути ні 
попереджені, ні усунені 
заходами з боку банку. 

• політичні чи військові події (війни, 
міжнародні санкції, революції);  

• тероризм;  
• рейдерські захвати; 
• природні катаклізми (пожежа, 

землетрус, повінь); 
Модельний 
ризик 

Використання 
некоректної/невідповідної 
математичної моделі для 
управління операційним 
ризиком. 

• некоректна/невідповідна математична 
модель управління операційним 
ризиком. 

Джерело: складено автором на основі [10, с. 170; 56, с. 40]  
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Завдання і обов’язки органів управління та структурних підрозділів банку в сфері управління операційним і кредитним 

ризиком в процесі споживчого кредитування 

Рівень 
управління Вид ризику 

Центр 
відповідаль-

ності 
Завдання і обов’язки в сфері управління ризиками 

1 2 3 4 

І рівень. 
Стратегічне 
управління 

Кредитний  

Спостережна 
рада 

 затверджує політику управління ризиками та періодичність її перегляду, визначає 
необхідність її коригування; 

 затверджує стратегію управління кредитним ризиком і періодично її переглядає; 
 затверджує кредитну політику; 
 забезпечує створення організаційної структури банку, що регулює управління 

кредитним ризиком; 
 затверджує граничний сукупний рівень ризику банку; 
 затверджує гранично допустимий сукупний рівень ризику і періодичність його 

перегляду; 
 лімітує повноваження структур, які беруть участь у процесі кредитування; 
 контролює функціонування системи управління ризиками; 
 контролює діяльність правління з управління ризиками та комітетів з управління 

кредитним ризиком; 
 розглядає аналітичні звіти комітету про рівень ризиків у банку; 
 розглядає результати перевірок системи управління ризиками, здійснені відділом 

внутрішнього аудиту. 

Правління 

 забезпечує реалізацію затвердженої спостережною радою політики управління 
ризиками, а також розробку і використання в діяльності банку процедур, що 
регламентують виявлення, оцінку, моніторинг, обмеження ризиків, властивих банку; 

 відповідальне за впровадження стратегії управління кредитним ризиком; 
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Продовження табл. Л.1 

1 2 3 4 

  

 

 здійснює постановку цілей і завдань з управління кредитним ризиком; 
 затверджує плани заходів з оптимізації прийнятих ризиків; 
 затверджує цільові та планові показники в рамках системи управління ризиками на 
 наступний звітний період (календарний рік); 
 затверджує нормативну документацію з управління кредитним ризиком (методик, 

положень тощо); 
 забезпечує створення організаційної структури банку, що сприяє найбільш 

ефективному управлінню ризиками; 
 забезпечує чітке розуміння своїх ролей у процесі управління кредитним ризиком 

всіма співробітниками організації; 
 виробляє та надає пропозиції спостережній раді, спрямовані на оптимізацію ризиків; 
 контролює фактичні значення індикаторів кредитного ризику на предмет 

відповідності нормативам; 
 контролює виконання покладених на підрозділи обов'язків; 
 здійснює ухвалення управлінських рішень в частині оперативних заходів з 

регулювання рівня ризиків банку. 

Кредитний 
комітет 

 ініціює розробку стратегій, політик і основоположних підходів до управління 
кредитними ризиками банку і надає їх на узгодження правлінню; 

 попередньо розглядає і затверджує методологічні та нормативні документи перед їх 
поданням на затвердження до правління банку; 

 розглядає пропозиції щодо прийняття банком кредитних ризиків (якщо мова йде про 
кредит вище встановленого ліміту (за розмірами, терміном тощо); 

 оцінює і регулює кредитні ризики портфелю споживчих кредитів; 
 розглядає, встановлює та виносить на затвердження правлінням банку ліміти 

кредитного ризику; 
 аналізує якість кредитного портфеля і визначає напрямки диверсифікації кредитного 

портфеля банку та відповідних лімітів за країнами, галузями, кредитними 
інструментами, позичальниками; 
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Продовження табл. Л.1 

1 2 3 4 

 

  

 оцінює адекватність і формування резервів під кредитні ризики; 
 затверджує розрахункову суму резерву під кредитні ризики; 
 аналізує стан роботи з «проблемними активами» банку та їх якості; 
 здійснює періодичне списання проблемних позик; 
 визначає максимальний розмір ризику на позичальників. 

Операційний 

Спостережна 
рада 

 затверджує політику управління ризиками та періодичність її перегляду, визначає 
необхідність її коригування; 

 затверджує стратегію управління операційним ризиком і періодично її переглядає; 
 забезпечує створення організаційної структури банку, що регулює управління 

операційним ризиком; 
 затверджує гранично допустимий сукупний рівень ризику і періодичність його 

перегляду; 
 контролює функціонування системи управління ризиками; 
 контролює діяльність правління з управління ризиками та комітету з управління 

операційним ризиком; 
 розглядає звіти про схильність до операційного ризику в порівнянні з готовністю до 

прийняття ризику; 
 розглядає звіти про всі важливі операційні ризики та істотні збитки; 
 розглядає результати перевірок системи управління ризиками, здійснені відділом 

внутрішнього аудиту. 
Правління  відповідальний за впровадження стратегії управління операційним ризиком; 

 здійснює постановку цілей і завдань з управління операційним ризиком; 
 затверджує плани заходів з оптимізації прийнятих ризиків; 
 затверджує цільові та планові показники в рамках системи управління ризиками на 

наступний звітний період (календарний рік); 
 затверджує нормативну документацію з управління операційним ризиком (методик, 

положень тощо); 
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Продовження табл. Л.1 

1 2 3 4 
    забезпечує створення організаційної структури банку, що сприяє найбільш 

ефективному управлінню ризиками; 
 запроваджує систему мотивації і відповідальності; 
 забезпечує чітке розуміння своїх ролей у процесі управління операційним ризиком 
 всіма співробітниками організації; 
 виробляє та надає пропозиції спостережній раді, спрямовані на оптимізацію ризиків; 
 контролює фактичні значення індикаторів операційного ризику на предмет 

відповідності нормативам; 
 контролює виконання покладених на підрозділи обов'язків; 
 забезпечує прийняття необхідних заходів у відповідь на ситуації, коли схильність до 

операційного ризику перевищує готовність до прийняття операційного ризику; 
 запускає і управляє проектами з управління операційним ризиком (в т. ч. 

бюджетування, забезпечення ресурсами та інформаційну кампанію). 

Комітет з 
управління 
операційним 
ризиком 

 ініціює розробку стратегій, політик і основоположних підходів до управління 
операційними ризиками банку та надає їх на узгодження правлінню; 

 ініціює розробку внутрішніх документів банку в частині впровадження і розробки 
систем внутрішнього контролю; 

 стверджує методологію управління операційними ризиками для забезпечення 
загального розуміння ризиків; 

 стверджує рівень операційного ризику на рік – ризик-апетит банку (пороговий ризик 
у частині розробки та затвердження заходів з мінімізації); 

 здійснює постійний моніторинг відповідності підходів до управління операційними 
ризиками прийнятої стратегії; 

 отримує і аналізує повні, точні і своєчасні дані про рівень операційних ризиків для 
прийняття рішень з управління операційними ризиками; 

 затверджує розрахункову суму резерву під операційні ризики; 
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Продовження табл. Л.1 

1 2 3 4 

   

 забезпечує розвиток корпоративної культури банку і контроль над операційними 
ризиками за допомогою навчання нових та існуючих співробітників, надання 
ефективної інформації та комунікаційних потоків для обміну інформацією про рівень 
операційних ризиків підрозділів, процесів і продуктів; 

 стверджує загальну термінологію, форми звітності та системи надання інформації; 
 учасниками Системи управління операційними ризиками; 
 затверджує заходи з управління операційними ризиками та здійснення контролю над 

їх ефективністю. 

ІІ рівень. 
Тактичне 
управління 

Кредитний 

Департамент/ 
Управління 
ризик-
менеджменту 

 реалізує політику управління кредитним ризиком; 
 відповідальний за розробку інструкцій і рекомендацій з управління кредитним 

ризиком; 
 контролює виконання та ефективність кредитного процесу4 
 організовує роботу з ідентифікації та оцінки кредитного ризику; 
 розробляє пропозиції щодо мінімізації прийнятих ризиків; 
 відстежує схильність до ризику, в порівнянні з готовністю прийняття ризику; 
 здійснює вироблення методів управління ризиками; 
 здійснює портфельний моніторинг ризику; 
 здійснює збір та аналіз інформації про ризики, що реалізувалися; 
 здійснює оцінку кредитоспроможності клієнтів; 
 забезпечує формування резерву на покриття можливих втрат; 
 здійснює реструктуризацію проблемної заборгованості; 
 забезпечує своєчасне подання статистичної звітності щодо кредитних операцій до 

НБУ; 
 забезпечує належне формування внутрішньобанківської звітності в частині 

кредитних операцій. 

24
1 



242 
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 Операційний 

Департамент/ 
управління 
ризик-
менеджменту 

 реалізує політику управління операційним ризиком; 
 відповідальний за розробку інструкцій і рекомендацій з управління операційним 

ризиком; 
 контролює виконання та ефективність кредитного процесу; 
 розробляє пропозиції щодо мінімізації прийнятих ризиків; 
 відстежує схильність до ризику, в порівнянні з готовністю прийняття ризику; 
 здійснює вироблення методів управління ризиками; 
 здійснює збір та аналіз інформації про ризики, що реалізувалися. 

ІІІ рівень. 
Оперативне 
управління 

Кредитний 

Відділ 
кредитних 
програм 

 розробляє нові та вдосконалює чинні внутрішні нормативні документи банку щодо 
оцінки платоспроможності потенційних позичальників; 

 розробляє та впроваджує системи скорингу; 
 здійснює експертизу кредитних проектів/програм, проектів внутрішніх нормативних 

документів, що стосуються кредитної роботи банку на ринку приватних клієнтів, які 
пропонуються структурними підрозділами банку на затвердження спостережною 
радою банку, правлінням банку, кредитним комітетом; 

 здійснює оцінку ризиків щодо встановлення лімітів по кредитуванню фізичних осіб. 

Відділ 
кредитування 

 проводить опис порядку прийняття рішень про надання позичок, критеріїв і 
процедур оцінки; 

 здійснює лімітування повноважень співробітників на прийняття рішень про надання 
позик; 

 здійснює оцінку клієнтів кредитними експертами; 
 здійснює індивідуальне лімітування угод, позичальників, груп пов'язаних 

позичальників за допомогою кредитного скорингу; 
 приймає рішень про надання позичок та умовах їх надання; 
 контролює відповідність фактичних значень індикаторів ризику нормативним. 
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1 2 3 4 

 

 

Відділ 
кредитного 
моніторингу 

 проводить оцінку можливостей досягнення нормативного погашення заборгованості; 
 визначає етапи витребування заборгованості; 
 описує порядок витребування заборгованості; 
 встановлює умови та порядок списання безнадійної заборгованості; 
 приймає рішення про порядок витребування заборгованості, у разі неможливості її 

реструктуризації; 
 витребує заборгованість за допомогою встановлення дистанційних контактів з 

позичальником з метою інформування клієнта про наявність простроченої 
заборгованості та необхідності її погашення, з'ясування причин невиконання 
зобов'язань, пошуку і пропозиції клієнту шляхів виходу з ситуації, що склалася; 

 витребує проблемну заборгованість, яка носить тривалий характер, що має високий 
 ризик, позичок з негативною інформацією щодо позичальника, виявленої в ході 

запитання; 
 проводить примусове витребування заборгованості за відсутності можливості або 

бажання у клієнта погашати зобов'язання за допомогою судового та виконавчого 
провадження. 

Служба 
внутрішнього 
аудиту 

 контролює відповідність банківських процедур вимогам наглядових органів і 
внутрішнім нормативним документам; 

 проводить незалежну оцінку діючих процедур управління кредитним ризиком і 
проводить перевірку відповідності вимогам, встановленим внутрішніми 
нормативними документами; 

 проводить перевірку ефективності методів оцінки і процедур управління кредитним 
ризиком; 

 розробляє рекомендації щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю та 
управління кредитним ризиком. 

Операційний 
Відділ 
кредитних 
програм 

 розробляє технічні завдання для створення програм з автоматизації процесу 
кредитування приватних клієнтів, участь в впровадженні та супроводженні нових та 
актуалізації діючих програмних комплексів; 
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    здійснює моніторинг чинного законодавства України, а також внутрішніх 

нормативних документів банку з питань, що належать до компетенції Управління. 

Служба 
внутрішнього 
аудиту 

 контролює відповідність банківських процедур вимогам наглядових органів і 
внутрішнім нормативним документам; 

 проводить незалежну оцінку діючих процедур оцінки і контролю операційного 
ризику і проводить перевірку відповідності вимогам, встановленим внутрішніми 
нормативними документами; 

 формує звіт про виявлені сфери діяльності з високим операційним ризиком 
 оцінює якість бази даних про збитки. 

Структурні 
підрозділи, 
що зайняті у 
процесі 
кредитування 

 в межах своїх повноважень повсякденний контроль подій щодо можливості прояву 
операційного ризику в банку, здійснює відповідають керівники структурних 
підрозділів. 

Джерело: складено автором на основі [65, c. 13-17; 155, с. 60-63; 159, c. 52-56] 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Зведена таблиця понесених банком операційних збитків за (місяць) 20__ р. в розрізі причин їх виникнення та форми 

прояву  

№ 
п/
п 

 
Форма збитків 

(тис. грн) 
 
 

Причини збитків 

Штрафні 
санкції 

наглядових 
органів 

Судові 
витрати, 

стягнення за 
рішенням 

суду 

Позасудові 
компенсації 
службовцям 

Позасудові 
компенсації 

клієнтам 

Дострокове 
списання 

матеріальних 
активів 

Витрати 
на 

усунення 
наслідків 
аварій, 
тощо 

Інші 
збитки, не 

покриті 
резервами 

Зниження 
вартості 
активів 

Інші 
збитки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Зловживання або 
протиправні дії, 
здійснювані службовцями 
або за участю службовців 
банку (розкрадання, 
зловживання службовим 
становищем, навмисне 
приховування фактів 
здійснення угод, 
несанкціоноване 
використання 
інформаційних систем 
тощо) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 

Протиправні дії по відношенню до 
банку (третіх) осіб (підлоги та/або 
підробки платіжних та інших 
документів, несанкціоноване 
проникнення в інформаційні системи і 
т.п.) 

                  

3 

Порушення банком або його 
службовцями трудового 
законодавства, трудові спори 
(порушення трудових договорів, 
заподіяння шкоди здоров'ю 
службовців тощо) 

                  

4 

Порушення іншого законодавства (в 
т.ч. банківського, антимонопольного, з 
протидії легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом), 
невиконання або неналежне виконання 
договірних зобов'язань перед 
клієнтами, контрагентами, третіми 
особами; порушення звичаїв ділового 
обороту 

                  

5 

Втрата або пошкодження основних 
засобів та інших матеріальних активів 
у результаті стихійних лих, природних 
чи техногенних катастроф, актів 
тероризму або вандалізму, інших 
форс-мажорних обставин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 

Вихід з ладу устаткування і систем 
(поломка устаткування, збої, відмови 
в роботі автоматизованих систем, 
систем зв'язку і т.п.) 

                  

7 

Неналежне здійснення банківських 
операцій та інших угод в результаті 
незадовільної організації внутрішніх 
процесів і процедур, недосконалості 
системи захисту та / або порядку 
доступу до інформації, порушення 
зобов'язань з боку контрагентів 
Банку, постачальників послуг, 
помилки при введенні і обробці 
даних щодо банківських операцій і 
інших операцій, некомплектність або 
втрата документів та ін 

                  

Джерело: розроблено автором 
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Таблиця М.2 

Звіт про рівень операційного ризику банку за програмами споживчого 

кредитування за «___» квартал 20__ р. 

№ 
п/п Напрямок діяльності 

Отримано 
доходів, тис. 

грн. 

Дохід, зважений 
на коефіцієнт 

бета, % 
1 Банківське обслуговування фізичних 

осіб 
    

2 Здійснення платежів і розрахунків     
3 Управління активами     
4 Разом     

 

Сума, необхідна для покриття операційного ризику становить: ________ тис. грн. 

Розмір капіталу банку становить: ___________ тис. грн. 

Норматив достатності капіталу банку становить: ________% 

Рівень операційного ризику на звітну дату визнається: (задовільним / 

незадовільним). 

 
Джерело: розроблено автором  
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Таблиця М.3 

Моніторинг операційного ризику банку за «___» _________________ 20__ р. 

№ 
п/п 

 
Індикатори 

операційного  
ризику 

 
 
 
 

Причини  
збитків 

Кіль-
кість і 
обсяг  
зірва-

них або 
неза-

верше-
них 

опера-
цій 

Кількість 
допущених 

помилок при 
проведенні 
операцій, 
виявлених 

банком/ 
зовнішніми 
органами 
контролю 

Кіль-
кість 

аварій, 
збоїв 
ІТ-

систем 

Час 
простою 

ІТ- 
систем 

Кількість 
звіль-
нених 
співро-

біт- 
ників 

Кількість 
і сума 

судових 
позовів, 
за якими 
проведе-

но 
виплати 

на 
користь 
банку 

Кількість і 
сума 

судових 
позовів, за 

якими 
проведе-но 

виплати 
банком 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Зловживання або 
протиправні дії, що 
здійснені службовцями 
банку або за їх участю 
(розкрадання, 
зловживання 
службовим 
становищем, навмисне 
приховування фактів 
здійснення угод, 
несанкціоноване 
використання 
інформаційних систем 
тощо) 

              

2 

Протиправні дії щодо 
банку (третіх) осіб 
(підлоги та/або 
підробки платіжних та 
інших документів, 
несанкціоноване 
проникнення в 
інформаційні системи 
тощо) 

              

3 

Порушення банком або 
службовцями 
трудового 
законодавства, трудові 
спори (порушення 
трудових договорів, 
заподіяння шкоди 
здоров'ю службовців 
тощо) 
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Закінчення табл. М.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

Порушення іншого 
законодавства 
(банківського, 
антимонопольного, з 
протидії легалізації доходів, 
отриманих злочинним 
шляхом), невиконання або 
неналежне виконання 
договірних зобов'язань 
перед клієнтами, 
контрагентами, третіми 
особами; порушення звичаїв 
ділового обороту 

              

5 

Втрата або пошкодження 
основних засобів, 
матеріальних активів у 
результаті стихійних лих, 
природних чи техногенних 
катастроф, тероризму або 
вандалізму, інших форс-
мажорних обставин 

              

6 

Вихід з ладу устаткування і 
систем (поломка 
устаткування, збої, відмови 
в роботі автоматизованих 
систем, систем зв'язку тощо) 

              

7 

Неналежне здійснення 
банківських операцій та 
інших угод в результаті 
незадовільної організації 
внутрішніх процесів і 
процедур, недосконалості 
систем захисту та/або 
порядку доступу до 
інформації, порушення 
зобов'язань з боку 
контрагентів банку, 
помилки при введенні та 
обробці даних щодо 
банківських операцій і 
інших операцій, 
некомплектність або втрата 
документів тощо 

           

 

Джерело: складено автором
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Таблиця М.4 
Звіт про рівень кредитного ризику банку за програмами споживчого 

кредитування за «___» квартал 20__ р. 

№  
п/п 

Найменування показника 
Прийняте 
значення 

Встановлений 
ліміт 

1 
Можлива (очікувана) величина збитків за 
субпортфелем споживчих кредитів (Sp) 

    

2 
Середньозважений ризик кредитного субпортфеля 
споживчих кредитів (δ) 

    

3 Дисперсія кредитного ризику (V(p))     

4 
Середньоквадратичне відхилення кредитного ризику 
(σ(ρ)) 

    

5 Позитивна семіваріація кредитного ризику (PSV)     

6 
Позитивне середня семіквадратичне відхилення 
кредитного ризику (psv) 

    

7 Негативна семіваріація кредитного ризику (NSV)     

8 
Негативне середня семіквадратичне відхилення 
кредитного ризику (nsv) 

    

9 Коефіцієнт асиметрії кредитного ризику (а)     

10 
Волатильність ризику субпортфеля споживчих 
кредитів (К1) 

    

11 
Питома вага нестандартних позик у сукупному 
обсязі субпортфеля споживчих кредитів (К21) 

    

12 
Питома вага сумнівних позик у сукупному обсязі 
кредитного портфеля банку (К22) 

    

13 
Питома вага проблемних позик у субпортфелі 
споживчих кредитів (К23) 

    

14 
Питома вага безнадійних позик у субпортфелі 
споживчих кредитів (К24) 

    

15 
Питома вага позичкової заборгованості, яка не є 
стандартною, у сукупному обсязі наданих 
споживчих кредитів (К2) 

    

Джерело: складено автором 
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Таблиця М.5 

Моніторинг кредитного ризику за станом на "___" ______________ 20__ р. 

№  
п/п Найменування показника Умовне 

позначення 

Прийняте 
значення, 

% 

Встановлений 
ліміт, % 

1 Коефіцієнт співвідношення капіталу 
банку та споживчих кредитів k1     

2 Коефіцієнт класифікованих кредитів k2     

3 Коефіцієнт покриття класифікованих 
кредитів k3     

4 Коефіцієнт неоплачених кредитів k4     

5 Коефіцієнт збитковості кредитів k5     

6 Коефіцієнт збитковості нових кредитів k6     

Джерело: складено автором  
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Додаток Н 

Реєстр ризиків 

Показники Зміст 
Найменування ризику Унікальний ідентифікатор ризику 

Короткий опис ризику 
Опис ризику і деталей можливих подій, за яких виникає ризик, 
включаючи їх розмір, тип і номер 

Вид ризику 
Класифікація ризику, часовий горизонт потенційних наслідків і 
опис ризику 

Причетна сторона Причетні сторони, як внутрішні, так і зовнішні, і їхні очікування 
Оцінка ризику Імовірність події і вплив наслідки 
Попередній досвід 
збитків від ризику 

Попередні інциденти і досвід втрат, пов'язаних з ризиком 

Схильність до ризику або 
ставлення до ризику 

Потенційні втрати і пов'язані з ними фінансові витрати Мета – 
для контролю за ризиком і бажаний рівень ризику Схильність 
до ризику, ставлення до ризику і межі ризику 

Дії щодо зниження 
ризику та контролю за 
ним 

Існуючий контрольний механізм і дії Рівень впевненості в 
існуючих контрольних механізмах Процедури моніторингу 
ризику 

Можливості зниження 
або запобігання ризику 

Потенційні заходи щодо зниження ризику, доцільні з точки зору 
витрат Рекомендації та терміни впровадження заходів 
Відповідальні особи за впровадження заходів 

Розробка стратегії та 
політики 

Відповідальні особи за розробку стратегії управління ризиком 

Джерело: складено автором на основі [170, с. 15]
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Додаток О 
Ключові індикатори операційного ризику банку в процесі споживчого 

кредитування 
 

Інформаційно-технологічний ризик 
 Операції: 

 відсоток нездійснених операцій упродовж тижня; 
 середній час проведення однієї розрахункової операції; 
 відсоток операцій, що вимагають ручного введення даних; 
 відсоток неправильно переданих даних; 
 число випадків, пов'язаних з втратою даних. 

 Програмне забезпечення: 
 кількість збоїв програмного забезпечення; 
 частота оновлення програмного забезпечення банку. 

 ІТ-система в цілому: 
 час непрацездатності ІТ-системи; 
 кількість проведених заходів, спрямованих на забезпечення безпеки 

роботи системи; 
 середній час реакції на технічний збій в системі; 
 число несправностей в системі; 
 оцінка напруженості трафіку ІТ-системи; 
 число випадків, пов'язаних з порушенням енергопостачання. 

Ризик процесів 
 Персонал: 

 число операційних затримок при виконанні розрахункових операцій; 
 помилки в реквізитах платежів; 
 кількість неправильно складених контрактів; 
 завантаженість персоналу фронт- і бек-офісів. 

 Страхування: 
 число страхових контрактів; 
 сума вимог за страховими контрактами. 

 Втрати банку: 
 відсоток підтверджених значних втрат; 
 відсоток випадкових втрат; 
 співвідношення втрат, яких вдалося запобігти до загального числа втрат. 

 Клієнти: 
 число клієнтів, задоволених продуктом / обслуговуванням; 
 фальсифікація документів зі сторони клієнтів; 
 претензії клієнтів; 
 загальна сума штрафів, сплачених клієнтами; 
 кількість повідомлень на рахунок прострочки; 

 число випадків шахрайства з використанням кредитних карток; 
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 співвідношення фактично проведених аудиторських перевірок з їх 
запланованим кількістю; 

 некоректна поведінка контрагентів; 
 показники об’єму операцій: співвідношення виданих до погашених 

кредитів. 
Ризик персоналу банку: 

 відсоток плинності співробітників; 
 співвідношення числа співробітників, що звільнилися до загального числа 

працівників; 
 сумарна кількість неробочих днів унаслідок хвороби; 
 сумарна кількість неробочих днів унаслідок нещасних випадків на роботі; 
 число робочих днів, пропущених персоналом з поважних причин; 
 відсоток некоректних дій персоналу, виявлених у ході аудиторської 

перевірки; 
 відсоток рівня некомпетентності співробітника; 
 ступінь залежності компанії від певного співробітника; 
 відсоток дублювання функцій співробітників; 
 число позитивних оцінок або отриманих нагород; 
 кількість дисциплінарних стягнень, застосованих до співробітників; 
 кількість раціональних пропозицій, що надійшли від співробітників; 
 відношення кількості працездатних співробітників до загального числа 

персоналу компанії; 
 кількість грошових коштів, витрачених компанією на безпеку та здоров'я 

персоналу в розрахунку на одного службовця; 
 співвідношення проведених тренінгів до їх запланованого кількості. 

Зовнішній ризики: 
 число подій, що сталися через зовнішні чинники (у тому числі соціальних 

або політичних подій); 
 число стихійних лих, що завдали збитків організації; 
 число пожеж; 
 кількість несанкціонованих проникнень в базу даних / архів банку; 
 кількість несанкціонованих проникнень в приміщення банку. 

 
Джерело: складено автором на основі [55, с. 92-95]. 
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