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Анотація 

У статті виокремлено з загальної проблематики забезпечення безперервності відтворювального про-

цесу в економіці України за допомогою довгострокового банківського кредитування та актуалізовано про-

блему удосконалення обліку непрацюючих довгострокових банківських кредитів в країні. Важливість ви-

рішення даної проблеми обумовлюється вагомістю даної групи кредитів в кредитних портфелях українсь-

ких банків за поточної, кризової економічної ситуації в Україні, що суттєво відображається на рівні ставок 

кредитування в країні, які є високими, умовах видачі кредитів та критеріях оцінки позичальників, що стри-

мує потенціал кредитного ринку як джерела фінансування розвитку суб’єктів економіки країни. В статті 

концентрується увага на обліковому аспекті даної проблеми, визначаючи необхідність розвитку та удоско-

налення системи обліку непрацюючих довгострокових кредитів банків в Україні, в тому числі на основі 

прогресивного європейського досвіду, що сприятиме більш адекватній та об’єктивній оцінці масштабів 

проблеми непогашення кредитів та динаміки змін у системі довгострокового кредитування країни. Метою 

статті визначено аналіз поточного стану та тенденцій у методології та практиці обліку непрацюючих дов-

гострокових банківських кредитів в Україні, а також формулювання та обґрунтування напрямків вдоско-

налення даної методології та практики. Сформовано напрямки удосконалення системиобліку непрацюю-

чих довгострокових кредитів в українських банках. 

Abstract 

The research paper outlines general problems of ensuring the continuity of the reproductive process in the 

Ukrainian economy with the help of long-term bank lending and the problem of improving the accounting of non-

performing long-term bank loans in the country was formulated as urgent. The importance of solving this problem 
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is conditioned by the significance of this group of loans in the loan portfolios of Ukrainian banks in the current 

crisis economic situation in Ukraine, which is significantly reflected on the level of lending rates in the country, 

being high, on the terms of issuing loans and criteria for assessing borrowers, that holds back the potential of the 

credit market as a source of financing for the development of economic entities in the country. The research paper 

focuses on the accounting aspect of this problem, identifying the need for the development and improvement of 

the accounting system of non-performing long-term bank loans in Ukraine, including on the basis of advanced 

European experience, which will contribute to a more adequate and objective assessment of scale of the problem 

of loan repayment and the dynamics of changes in the system of long-term lending in the country. The objective 

of the research paper is to analyze the current state and trends in the methodology and practice of accounting non-

performing long-term bank loans in Ukraine, as well as formulate and substantiate directions for improving this 

methodology and practice. The ways of improvement of the accounting system of non-performing long-term loans 

in Ukrainian banks were formed. 

Ключові слова: довгострокові кредити банків, непрацюючі кредити, позики, облік, контроль, про-

блемні кредити, кредитний ризик. 

Keywords: long-term bank loans, non-performing loans, loans, accounting, control, troubled loans, credit 

risk. 

 

Постановка проблеми. Повноцінність та 

своєвачасність задоволення потреб економічних 

агентів у фінансування функціонування та розвитку 

діяльності є важливою функцією банківської сис-

теми країни. Успішність реалізації даної функції 

пов’язана з вирішенням проблем обліку та конт-

ролю банківських кредитів, зокрема – довгостроко-

вих кредитів, до яких згідно світової практики від-

носяться кредити з терміном погашення понад один 

рік.  

Особливо актуальною дана проблема є для 

країн, що на даний момент відчувають суттєві еко-

номічні труднощі зі стимулюванням економічного 

зростання на рівні країни, коли банківські кредити 

можуть стати пріоритетним джерелом стимулю-

вання економічного розвитку, що, в свою чергу, по-

роджує необхідність ефективної організації їх об-

ліку та контролю. Однією з таких країн, для яких 

довгострокове банківське кредитування може 

стати, поряд із закордонними інвестиціями та акти-

вною приватизацією державного майна, Україна. 

Дана країна на даний момент визначилась з напря-

мком свого розвитку – орієнтацією на євроінтегра-

цією (про що свідчить підписання та імплементація 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), що вод-

ночас не лише відкриває широкі можливості для ро-

звитку, але й є суттєвим викликом для фінансового 

регулятора країни (Національного банку України), 

власників та керівників банків стосовно ефективно-

сті фінансових операцій, їх регулювання та обліку, 

що є важливим фактором ефективності забезпе-

чення суб’єктів економіки країни довгостроковими 

кредитними ресурсами. 

Однією з найбільш нагальних проблем у вітчи-

зняній банківській практиці є облік непрацюючих 

довгострокових банківських кредитів. Вона важ-

лива через те, що дана група кредитів є досить ва-

гомою саме в економіках, що відчувають значні 

складності, знаходяться на кризовому етапі, але 

значна частка даних кредитів суттєво негативно ві-

дображається на рівні ставок кредитування (вони є 

високими, через необхідність компенсації збитків 

банків за такими кредитами), на умовах видачі кре-

дитів, критеріях оцінки позичальника. Ця проблема 

потребує суттєвого і комплексного розгляду з пози-

ції управління на макро-, мезо- та мікрорівні. Вод-

ночас. в даній роботі передбачається концентру-

вати увагу на обліковому аспекті даної проблеми, 

актуалізуючи необхідність розвитку та удоскона-

лення системи обліку непрацюючих довгостроко-

вих кредитів банків в Україні, в тому числі на ос-

нові прогресивного європейського досвіду (в кон-

тексті процесів євроінтеграції), що сприятиме 

більш адекватній та об’єктивній оцінці масштабів 

проблеми непогашення кредитів та динаміки змін у 

системі довгострокового кредитування країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Звертаючись до наукової літератури, в якій висвіт-

лена актуалізована в даній статті проблематика, 

слід звернути увагу на дослідження, присвячені 

проблемі ранжування позичальників у кредитних 

рейтингах в системі управління взаємовідносинами 

кредитор-позичальник. Зокрема, дана проблема ви-

світлена відомими визнаними вченими світового 

рівня Дж. Сінкі, Ф. Найтом, П. Роузом, І. Шарпом 

та ін. Серед вітчизняних дослідників слід особливо 

відзначити роботи В. Шелудько, Л. Долінського, Г. 

Азаренкової, О. Бєлєнкової, О. Васюренка, В. Віт-

лінського, Н. Внукової, Н. Волик, Р. Герасименко, 

В. Глущенка, І. Івченка, А. Камінського, А. Кова-

льова, Л. Примостки, Н. Притули, О. Юркевича, 

присвячені проблематиці, окресленої в даній статті.  

В роботах сучасних авторів поставлено пи-

тання щодо формування та розвитку систем обліку 

кредитних ризиків у діяльності банків-кредиторів 

[1,2], де принципове значення з точки зору механі-

зму мінімізанції даних ризиків відводиться обліку 

непрацюючих (проблемних, прострочених) креди-

тів банків [3,4].  

Значна кількістьнаукових праць присвячена 

проблемам ранжування кредитів за ступенем поте-

нціалу їх погашення (ризикованістю) [5], ранжу-

вання позичальників, а також проблемам розвитку 

методології оцінки величини та динаміки непрацю-

ючих кредитів банків на основі наявної у розпоря-

дженні банку інформації від позичальників та з ін-

ших джерел [6]. Водночас, подальших наукових ро-

зробок потребує питання обґрунтування залежності 

міжвіднесенням кредиту до непрацюючого за пев-

ними ознаками та відповідного обліку такого кре-

диту при формуванні взаємовідносин між банками 
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й позичальниками, та процесів формування вели-

чини ставокза кредитами в банківському кредиту-

ванні [7,8]. 

Зважаючи на значну увагу фахівців до проблем 

управління кредитноюдіяльністю банків, особливої 

актуальності для України ці питання набувають в 

сучасних умовах поглиблення інтеграційних про-

цесів, які характеризуються загостренням конкуре-

нтної боротьби, в тому числі і на ринках кредитних 

ресурсів, капіталу, інвестицій. Це вимагає пошуку 

напрямків підвищення ефективності кредитної дія-

льності банків в країнах з перехідною економікою, 

таких як Україна. В основі конкурентоспроможно-

сті українських банків в означеній сфері лежить рі-

вень ставок за кредитами, умови кредитування, під-

ходи до ранжування позичальників, що значною мі-

рою обумовлюється об’єктивністю та 

оперативністю обліку непрацюючих кредитів ба-

нку, що й визначає рівень переваг конкретного ба-

нку над конкурентами. 

Вказані обставини обумовили актуальність да-

ної статті, метою якої є аналіз поточного стану та 

тенденцій у методології та практиці обліку непра-

цюючих довгострокових банківських кредитів в 

Україні, а також формулювання та обґрунтування-

способів вдосконалення даної методології та прак-

тики. 

Досягнення зазначеної мети пов'язано з вирі-

шенням завдань: 

– обґрунтування значення фактору непрацю-

ючих кредитів в формуванні системи обліку довго-

строкових кредитів банків на основі ретроспектив-

них даних про діяльність українських банків; 

– аналізу поточного стану та змін у системі 

обліку непрацюючих кредитів банків України; 

– відбору найбільш ефективних з наявних 

методичних розробок та практик для удоскона-

лення систем обліку непрацюючих довгострокових 

кредитів банків України; 

– розробки науково-методичних і практич-

них положень щодо структурування систем обліку 

непрацюючих довгострокових кредитів банків Ук-

раїни, вибору напрямків вдосконалення процесу 

управління непрацюючими кредитами; 

– формулювання та обґрунтування способів 

вдосконалення методології та практики обліку не-

працюючих довгострокових банківських кредитів в 

Україні. 

Результати досліджень, викладених в статті, 

мають бути спрямовані в першу чергу на вирішення 

проблеми управління непрацюючими кредитами в 

умовах України через удосконалення системи об-

ліку цих кредитів, з огляду на специфіку довгостро-

кового кредитування даної країни на поточний мо-

мент, так як до цього дослідження ці питання в на-

уковому світі вирішені були.  

У роботі знайшли достатнє відображення нау-

кові розробки та публікації вітчизняних і зарубіж-

них вчених з проблем розвитку методології та прак-

тики обліку непрацюючих довгострокових банків-

ських кредитів в Україні, чинні законодавчі та нор-

мативні документи. 

У процесі дослідження, при вирішенні завдань 

формулювання та обґрунтування способів вдоско-

налення методології та практики обліку непрацюю-

чих довгострокових банківських кредитів в Укра-

їні, використовувався відбір методом порівняння 

елементів системи обліку непрацюючих кредитів з 

наявного доробку теорії та практики для удоскона-

лення систем обліку непрацюючих кредитів в укра-

їнських банках. 

Методичні підходи щодо ідентифікації непра-

цюючих кредитів банків позичальників базуються 

на використання певних методів та математичних 

моделей з групи класифікаційних моделей [14]. 

Відповідно до даних моделей, в залежності від ка-

тегорії кредитів, що встановлюється за допомогою 

сукупності розрахованих показників, оцінюється їх 

можливість погашення та обслуговування. Надалі 

кредити відносяться до непрацюючих та розгляда-

ються з урахуванням характеристики установле-

ного кредитного рейтингу в процесі встановлення 

вартості кредитів. 

Стосовно висвітлення методології визначення 

«проблемних активів», в закордонному науковому 

доробку виділяються три основні підходи для кате-

горизації проблемних активів: бухгалтерський 

(impaired/non-impaired), згідно з яким довгостроко-

вий кредит не має можливості бути поверненим у 

випадку, якщо існують об'єктивні свідчення появи 

втрат, із визначенням знецінення кредиту з ураху-

ванням наявності застави; пруденційний (defaulted 

asset/loan), згідно з яким за боржником визнається 

неплатоспроможність у разі прострочення виплати 

сплат за кредитом більш ніж на 90 днів та (або) ни-

зької ймовірності виконання зобов'язань у повному 

обсязі без реалізації забезпечення; статистичної зві-

тності, що визначає непрацюючим кредитом весь 

обсяг знеціненої заборгованість з простроченням 

більш ніж 90 днів та ознаками низької ймовірності 

виконання зобов'язань без реалізації забезпечення 

(незалежно від термінів прострочення). 

Найбільш повним джерелом даних стосовно 

непрацюючих кредитів в розрізі країн є Індикатори 

фінансової стійкості МВФ (FSI) [20]; 

Сучасні умови діяльності українських банків в 

сфері довгострокового кредитування характеризу-

ються недостатнім рівнем задоволення потреб еко-

номічних суб’єктів країни (підприємств, підприєм-

ців) у обсягах позичкового капіталу. З одного боку 

це обумовлено об’єктивними причинами: 

– обмеженості доходів домогосподарств; 

– недостатньої ефективності економіки; 

– відтоку капіталу з країни; 

– наявності значних обсягів готівкових кош-

тів у населення та бізнесу поза банківською систе-

мою; 

– значній частці (за окремими даними від 35 

до 60% від реального ВВП) тіньової економіки.  
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З іншого боку, існує проблема застосування 

недостатньо ефективних методів управління проце-

сами кредитування, аналізу та контролю даних про-

цесів з боку не лише держави, але й керівництва ба-

нків.  

Дані статистики свідчать про більш відчутне 

зростання витрат банків (на 92,94%) порівняно зі 

зростанням доходів (на 33,35%) за період 2012-2019 

рр. Внаслідок цього сумарний чистий збиток банків 

за аналізований період збільшився з 38 млрд. грн. 

до 159 млрд. [21] 

Отже, банківська система України, яка мала б 

стати локомотивом розвитку економіки, джерелом 

поповнення ресурсної бази економічного зрос-

тання, є в цілому збитковою, й дана ситуація має 

тенденцію до погіршення. Вона була несприятли-

вою вже після світової економічної кризи 2008 року 

яка дуже негативно відобразилась на банківській 

системі країни. Попри відносного відновлення в 

2012-2013 рр., під впливом економічної кризи 2014 

року, що обумовлена внутрішньоекономічними 

структурними та об’єктивними зовнішніми (росій-

ська агресія на Сході країни та анексія Криму) чин-

никами, ситуація все більш загострилась.  

Очевидним є зменшення різниці між розміром 

процентних доходів та витрат банків протягом 

останніх років, що є фактором негативного впливу 

на прибутковість банків та обумовлюється неефек-

тивністю кредитування.За цих умов в Україні скла-

лась ситуація, коли домінуючим стало коротко-

строкове кредитування і зовсім низькою – частка 

середньо- і особливо довгострокових кредитів. Так, 

в Україні наразідовгостроковий кредит здебіль-

шого використовується для покриття дефіциту обо-

ротного капіталу, дуже слабким також є його вплив 

на стимулювання економічної активності економі-

чних суб’єктів, збільшення їх ресурсної бази (попри 

те, що саме це має бути його основною функцією). 

Вказана ситуація багато в чому пояснюється 

високим рівнем ставок за кредитами, внаслідок 

чого кредитування для підприємств (особливо дов-

гострокове) є надто дорогим в обслуговуванні, 

тому – неприйнятним джерелом ресурсів для розви-

тку [23]. Водночас, стосовно кредитування підпри-

ємств [24], прослідковується тенденція зниження 

протягом останніх трьох років ставок за кредитами, 

що є в цілому позитивним моментом. 

Ситуація, що склалася, не відповідає потребам 

економічних субʼєктів країни й потребує розробки 

системи заходів, що б забезпечиластимулювання 

довгострокового кредитування задля повноцінного 

задоволення економічних агентів позиковим капі-

талом. Як підсумок, в якості основних причин ни-

зької активності українських банків на ринку дов-

гострокового кредитування економічних суб’єктів 

країни можна виділити наступні (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Основні причини низької активності українських банків на ринку довгострокового кредитування 

економічних суб’єктів країни 

 

Як видно з рис. 1. однією з базових проблем 

розвитку довгострокового кредитування в країні є 

високий рівень проблемної заборгованості, що, 

своєю чергою, відображається на рівні ставок за 

кредитами, які пропонуються українськими бан-

ками на ринку. 

Проблемну заборгованість складають недіючі 

кредити (nonperforming loans (NPL), які, згідно з ви-

значенням МВФ [25], являють собою сумнівні та 

безнадійні до повернення кредити.  

Згідно з рекомендаціями МВФ [26], кредити 

вважають недіючими, якщо сплата основної суми 

та процентів за ними прострочені:  

1) на три місяці (90 днів) або більше;  
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2) менше ніж на 90 днів, проте відповідно до 

національних норм нагляду вважається, що обслу-

говування такого кредиту є «слабким» або «незадо-

вільним».  

Якщо кредит був кваліфікований як недіючий, 

він повинен залишатись у цій категорії до списання 

або отримання виплат.  

До непрацюючих кредитів також відноситься 

загальний обсяг заборгованості за ними, а не лише 

прострочена сума.  

В європейській банківській практиці вжива-

ється також термін «непрацююча заборгованість», 

що використовується для цілей регуляторної звіт-

ності, діагностики активів та стрес-тестування, до 

використання у внутрішньому управлінні ризиками 

та публічній звітності [27]. 

З 30 червня 2016 року у зв'язку із набуттям 

чинності Постанови Національного банку України 

№ 351 [28] відбулись зміни до категоризації активів 

банків. Даною постановою визначено безумовні 

ознаки дефолту (п. 165 Постанови).При цьому від-

несення активу до категорії непрацюючих не зале-

жить від наявності застави. Наявність застави впли-

ває на розмір резервів (відповідно до правил 

МСФЗ) та кредитного ризику (відповідно до Поста-

нови № 351), проте не береться до уваги для цілей 

категоризації активу як працюючого чи непрацюю-

чого. 

В контексті впровадження положень поста-

нови НБУ №351 та імплементації міжнародної 

практики визнання непрацюючих кредитів, в Укра-

їни в останній рік вже відбулись та відбуваються 

суттєві зміни в системі обліку проблемної заборго-

ваності за банківськими кредитами. Так, серед тен-

денцій у методології та практиці визначення та об-

ліку непрацюючих кредитів в Україні слід виді-

лити: 

– Запровадження власне поняття «непрацю-

ючі активи/кредити», що є максимально близьким 

до загальноприйнятого у світовій практиці поняття 

“non-performing exposures / loans” (NPE/NPL). Ра-

ніше, з 01.01.2012 по 01.02.2017 вживалось поняття 

«Негативно класифіковані активи/кредити» відпо-

відно до [29,30]. 

– Встановлення чітких критеріїв визнання 

кредитів непрацюючими (відповідно до світової 

практики), до яких відносяться кредити, за яким 

прострочення погашення боргу перевищує 90 днів 

(30 днів для банків-боржників), або за яким контра-

гент неспроможний забезпечити виконання зобов'-

язань без стягнення забезпечення [31]. Раніше до 

негативно класифікованих потрапляли усі ак-

тиви/кредити, за якими прострочка перевищувала 

90 днів та окремі активи/кредити із прострочкою 

від 30 днів та низьким фінансовим класом контра-

гента [32,33]. 

– Якщо раніше історичні дані за часткою не-

проблемних кредитів базувалися на балансових та 

позабалансових активах, а отже, значні обсяги від-

кличних зобов'язань з кредитування (позабаланс), 

суттєво впливали на частку проблемних кредитів, 

занижуючи її. Тепер ключовий показник NPL базу-

ватиметься лише на балансових показниках банку. 

– Як наслідок – зафіксовано значний приріст 

частки NPL банків у лютому 2017 року (перше ста-

тистичне спостереження на основі нової методоло-

гії), що пояснюється переважно визнанням непра-

цюючих кредитів Приватбанком після націоналіза-

ції (15.1%). Решта приросту (2.1%) пояснюється 

зміною підходу до методології категоризації та ви-

ключенням позабалансу з розрахунку (7.4%). 

Нова практика передбачає ідентичність понять 

«дефолтний» та «непрацюючий» актив.  

Таким чином, в системі обліку непрацюючих 

кредитів банків України окреслено та впроваджу-

ється максимальна гармонізація із міжнародними 

стандартами (в т.ч. з індикаторами фінансової стій-

кості МВФ) на відміну від поширеної до 2017 року 

національної класифікації активів/кредитів банків, 

що надавала лише часткову, обмежену співстав-

ність із міжнародними стандартами, неприйнятну 

для умов дії в європейському інтеграційному прос-

торі українських економічніхсуб’єктів та банків.  

Говорячи про перспективи подальшого розви-

тку системи обліку непрацюючих кредитів слід від-

значити, що узгодження вітчизняної методології 

обліку непрацюючих кредитів зі стандартами Євро-

союзу має бути продовжене, і ключовим етапом в 

цьому контексті є перехід вітчизняних банків на єв-

ропейські стандарти звітності IFRS 9. Водночас, 

суттєвим кроком, що полегшуватиме перехіл вітчи-

зняних банків на ці стандарти, вже є впровадження 

Постанови Національного банку України №351 (де 

суттєво гармонізовано статистику NPE/NPL з євро-

пейською практикою). 

Визначення частки непрацюючих кредитів ба-

нку відіграє важливу роль у функціонуванні фінан-

сової системи розвинутих країн світу. Основною 

метою даного процесу є зменшення асиметрії інфо-

рмації між кредиторами та позичальниками [34]. 

При цьому зміна частки непрацюючих кредитів в 

бік її зниження може впливати на зниження варто-

сті позикового капіталу, і навпаки – зростання час-

тки непрацюючих кредитів та їх обсягів є підста-

вою для перегляду вартості кредиту, на який банк 

розраховує.  

Зважаючи на те, що частка непрацюючих кре-

дитів банку є відображенням, як було зазначено 

вище, рівня кредитного [35], доцільно при дослі-

дженні проблематики врахування кредитного ри-

зику в процесі ціноутворення на основі частки не-

працюючих кредитів конкретного банку чітко іден-

тифікувати його джерела-фактори (предмети, 

явища, процеси).  

В цьому сенсі саме показник частки непрацю-

ючих кредитів банку може бути інструментом для 

встановлення додаткової плати за відповідний кре-

дитний ризик, яка має враховуватись при визна-

ченні вартості кредитів. Це можливо передусім за-

вдяки тому, що фактори кредитного ризику в знач-

ній мірі збігається з факторами, які оцінюються в 

процесі віднесення кредитів до непрацюючих за 

прийнятою процедурою. А саме, вивчається здат-

ність позичальника в довгостроковій перспективі 

ефективно сплачувати борги та, при віднесенні кон-
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кретного кредиту до непрацюючих, віднесення по-

зичальника, що його отримав до спекулятивної 

групи позичальників, що мають рейтинг з більшим 

ризиком, які в довшій перспективі можуть мати не-

певні перспективи щодо доходів, погану якість ак-

тивів, а також ризик збитковості та неплатоспромо-

жності. Або до групи складних кредитів, що харак-

теризує позичальників як таких,у яких виявлено 

однозначні ознаки існуючих проблем з обслугову-

вання заборгованості, або зафіксовано ситуацію, 

що визначається як випадок невиконання зобов'я-

зань за кредитами, так званого дефолту. 

Ідентифікація непрацюючого довгострокового 

банківського кредиту, аналіз потенціалу зміни кре-

дитного ризику при можливій зміні позицій позича-

льника є важливими чинниками обмеження креди-

тного ризику банку. Одним з найбільш дієвих ін-

струментів, що використовується кредитором для 

компенсації потенційної зміни рівня ризиків відно-

сно позичальника, є коригування вартості залуче-

ного капіталу (ціна банківських кредитів, відсот-

кова ставок за новими випусками облігацій тощо).  

Ґрунтуючись на результатах аналізу поточного 

стану, наявних здобутків та тенденцій у зміні сис-

теми обліку непрацюючих довгострокових креди-

тів банку в Україні, доцільно рекомендувати насту-

пні напрямки удосконалення вказаної системи (рис. 

2): 

 
Рис. 2. Напрямки удосконалення методології та практики обліку непрацюючих довгострокових банківсь-

ких кредитів в Україні 

 

Специфіка формування та управління ефекти-

вної системи довгострокового кредитування банку 

визначається вибором певних елементів цієї сис-

теми (підходів, методів, функцій, факторів), а та-

кож їх комбінацією, які, комплексно взаємодіючи, 

сприяють, з одного боку – реалізації цілей креди-

тора з отримання вигід від кредитної діяльності, мі-

німізації та належної компенсації ризиків такої дія-

льності, з іншого – втіленню цілей позичальника з 

отримання довгострокових кредитних ресурсів для 

розвитку діяльності за прийнятною відсотковою 

ставкою. 

В умовах існування економічних суперечнос-

тей та проблем, що характеризують українську ба-

нківську систему як неефективну порівняно з сис-

темами країн з розвиненої економіки, однією з умов 

підвищенняїї ефективності та розвитку має стати 

оптимізація процесу використання наявної ресурс-

ної бази банків як на рівні банківської системи кра-

їни, так і на рівні конкретних банків. І якщо на рівні 

країни за останні роки відбуваються певні зру-

шення, ініційовані Національним банком України 

та урядом країни, які мають на меті сприяння фор-

муванню конкурентного середовища в банківській 

сфері, формованої ефективними, стабільними та 

прозорими банками, а саме: зменшення кількості 

банків (виведення з ринку неплатоспроможних та 

Ключові напрямки удосконалення методології та практики обліку непрацюючих 

довгосторокових кредитів банків в Україні 
 

Переорієнтаціяменеджменту банків до організації обліку непрацюючих довго-

строкових кредитів відповідно до нових умов ринку і перехід на принципи та 

методи обліку, які орієнтують на збільшення обсягів кредитування в умовах 

зменшення відсоткових ставок і зменшення кредитного ризику 
 

Удосконалення механізмів управління кредитними ризиками, важливою інфор-

маційною складовою яких мають стати дані стосовно обсягів непрацюючих дов-

гострокових кредитів банку, їх частки в загальній сумі кредитів та динаміки її 

зміни, в кінцевому підсумку – запровадження ефективних систем оцінки креди-

тних ризиків та підвищення ефективності кредитної діяльності шляхом оптимі-

зації обліково-контрольно-аналітичної діяльності банку 
 

Поширення практики врахування в процесі визначення ціни кредиту для конк-

ретного позичальника його кредитної історії. Для цього – запровадження сис-

теми обміну внутрішньобанківською та міжбанківською інформацією стосовно 

фактів неплатоспроможності та повʼязаності конкретних позичальників з непра-

цюючими банківськими кредитами. Це сприятиме: поліпшенню обґрунтування 

видачі кредитів, формуванню чітких та структурованих вимог до забезпечення 

надання кредитів за конкретними рівнями ставок; виявити найбільш ризикових 

позичальників і сформувати додаткові вимоги до роботи з ними; більш обʼєкти-

внооцінити можливі втрати для кредиторів, пов'язані з неповерненням кредитів, 

і, як наслідок – забезпечити мінімізацію обсягів непрацюючих довгострокових 

кредитів банку 
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орієнтованих на забезпечення олігархічних інтере-

сів), посилення вимог до якості їх капіталу та акти-

вів. На рівні конкретного банку за цих умов мають 

вживатись дієві заходи щодо забезпечення зрос-

тання ресурсної бази банків, розширення асортиме-

нту банківських продуктів, насамперед у сфері дов-

гострокового кредитування, що має стати способом 

отримання стабільних прибутків банку та джере-

лом інвестування розвитку економічних суб’єктів 

країни. 

Висновки. Означена проблема висвітлена в 

даній статті, визначено проблеми та перспективи 

удосконалення системи обліку довгострокових кре-

дитів банку, водночас, дискусійним є питання сто-

совно того, хто саме має стати ключовим ініціато-

ром змін у даній системі обліку. З одного боку вони 

ініціюються НБУ відповідно до євроінтеграцій-

нихустремлінь країни та практики перейняття дос-

віду розвинених країн. З іншого – саме керівництво 

та власники банків мають бути зацікавленими в 

адекватній оцінці структурі власних активів та па-

сивів. За цих обставин, отримуючи певні інструкції 

щодо обліку (зокрема, наприклад, у реформаторсь-

кій Постанові НБУ №351), банк отримує обліковий 

інструмент, за його допомогою обчислює значення 

величини та частки непрацюючих кредитів (яке ви-

користовується в системі фінансової звітності та 

надається НБУ), і надалі має сформувати певний 

управлінський інструмент реагування на те чи інше 

значення, певні зміни у рівні та частці непрацюю-

чих кредитів. Це дозволить банкові сформувати 

власну цінову політику, цінову стратегію стосовно 

довгострокового кредитування та роботи з позича-

льниками, скоригувати ресурсну базу та сформу-

вати заходи щодо мінімізації кредитних ризиків. 

В цьому контексті саме управлінський, мікро-

економічний аспект автори статті вважають прин-

ципово важливим, з огляду на те, що сам факт вста-

новлення величини чи частки непрацюючих акти-

вів банку ще не є способом забезпечення успіху 

банку, але інструкції, моделі, способи, інструменти, 

варіанти дій як реакція на зміни у величині та стру-

ктурі непрацюючих кредитів банків визначають 

можливості розвитку довгострокового кредиту-

вання банків. 

Значною мірою вказаний, управлінський ас-

пект проблеми, тісно пов’язаний також з проблема-

тикою аналізу та контролю, визначає перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку, проте ос-

новою вказаних, перспективних досліджень має 

стати якісна, стандартизована, заснована на прогре-

сивному міжнародному досвіді, систем обліку не-

працюючих довгострокових кредитів банку. 

В даній статті актуалізовано проблематику ор-

ганізаціїоб’єктивного обліку непрацюючих довго-

строкових кредитів банків в Україні, з урахуванням 

поточних проблем економіки, банківської системи 

країни, тенденцій у розвитку методичного забезпе-

ченняданого процесу. В ході дослідження проана-

лізовано стан та зміни у системі обліку непрацюю-

чих кредитів банків України.  

Виявлено, що за поточних умов актуальним є 

використання європейського досвіду в даній сфері, 

визначено, що значною мірою даний досвід вже пе-

реймається, що ініційовано Національним банком 

України (Постанова №351).  

Проаналізовано результати обліку непрацюю-

чих кредитів банку, отримані за використання оно-

вленої облікової методології. Визначено значну ча-

стку непрацюючих кредитів, особливо у державних 

банках країни (за рахунок включення до державних 

націоналізованого в кінці 2016 року КБ «Приват-

банк», який мав і має дотепер дуже суттєві про-

блеми з погашенням проблемної заборгованості та 

якістю кредитного портфелю, що й стало значною 

мірою причиною його націоналізації).  

Запропоновано схему врахування в процесі ви-

значення ціни кредиту зміни частки непрацюючих 

кредитів банку. Ґрунтуючись на результатах ана-

лізу поточного стану, наявних здобутків та тенден-

цій у зміні системи обліку непрацюючих довго-

строкових кредитів банку в Україні, рекомендовано 

напрямки удосконалення вказаної системи, шо в за-

гальному орієнтують менеджмент банку на три 

сфери: організацію ефективного обліку за обґрун-

тованими та прогресивними методами (значною мі-

рою запозиченими з кращої європейської прак-

тики); організацію ефективного управління кредит-

ними ризиками на основі інформації щодо 

величини, частки та динаміки непрацюючих довго-

строкових кредитів банків; організацію інформа-

ційного обміну та якісної роботи з позичальниками 

з метою мінімізації можливості включення до кре-

дитного портфелю позик для позичальників з нега-

тивною кредитною історією. 
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