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ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ 
ПРОБЛЕМНИМИ СПОЖИВЧИМИ КРЕДИТАМИ 

В УМОВАХ КРИЗИ 
Вітчизняні банки в 2008–2010 роках для покращення якості кредитного 

портфеля використовували різні методи управління стресовими активами: 
проводили реструктуризацію позичок, надавали кредитні канікули, 
продавали проблемні борги колекторським компаніям, реалізували заставлене 
майно, списували проблемну заборгованість. 

Реструктуризація активів і кредитні канікули не принесли очікуваного 
результату – більшість цих кредитів так і залишилися проблемними, 
оскільки фінансовий стан позичальників не покращився. Колекторські 
покупки на стан кредитних портфелів банків суттєво не вплинули, оскільки 
іпотечні кредити банки колекторам не віддавали, а продали лише дрібні 
споживчі кредити. У зв’язку зі зниженням вартості нерухомості позбуватися 
заставленого майна банкам не вигідно. Суттєво очистити кредитний 
портфель шляхом списання “токсичних” активів не вдається через конфлікт 
інтересів банків і податкових органів. До того ж, незважаючи на початок 
процесу відновлення економіки, наразі фінансовий стан значної кількості 
позичальників залишається слабким. 

Але банки не можуть не давати кредити – це основа їх діяльності. Не 
обійдуться без позик і підприємства, і пересічні громадяни. Наразі 
актуальним залишається питання, що робити із кожним третім кредитом, 
який перейшов у категорію проблемних. Міжнародна фінансова корпорація 
разом з одним із вітчизняних фондових майданчиків розробляє проект, який 
дозволить українським банкам продавати проблемні кредити на біржі. На 
думку Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, продаж 
“токсичних” активів через фондову біржу – найкращий спосіб активізації 
ліквідності, який допоможе відновити систему кредитування в Україні. 

Необхідно до кожної кредитно-кризової історії підбирати свій 
“ключик”, причому тут не обійтися без допомоги держави. Треба відокремити 
в кожному випадку шахраїв від чесних людей, розібратися в причинах 
неповернень, знайти нові інструменти управління проблемною кредитною 
заборгованістю. Робота складна, але без неї відновити кредитування 
неможливо. 
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