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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з напрямів регулятивної діяльності регіо-

нальних органів самоврядування виступає визначення
заходів з удосконалення методичного забезпечення
оцінки кредитоспроможності позичальників комерцій-
них банків. Необхідність реалізації вказаного напряму
зумовлена рекомендаційною функцією органів самовря-
дування стосовно забезпечення надійності банківської
системи. Як з боку банків так і з боку позичальників
здійснюються неправомірні порушення, що призводять
до фінансових втрат і не вирішуються на рівні взаємо-
відносин "банк — позичальник". Банки використовують
різні методики оцінки кредитоспроможності клієнтів,
проте це не запобігає утворенню ситуацій з отриман-
ням неплатоспроможних клієнтів на етапі повернення
кредитів та сплати відсотків. Для попередження зазна-
чених ситуацій методична робота банків з оцінки кре-
дитоспроможності позичальників повинна бути об'єк-
том контролю з боку органів самоврядування на регіо-
нальному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У даний час серед економістів не існує єдиної думки

з питання досконалості методики оцінки кредитоспро-
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можності позичальника банку, яким є фізична особа.
Різні аспекти податкового регулювання банківської
діяльності розкрито у працях вітчизняних учених
В. Міщенка, О. Хаб'юка, О. Данілова, В. Петросової,
В. Ходаківської, О. Десятнюк, О. Барановського,
А. Гальчинського, В. Корнєєва, О. Любунь та інших. Пи-
танням регулювання банківської діяльності присвячені
роботи вітчизняних та іноземних науковців: О.Бара-
новського, А. Гальчинського, В. Корнєєва, В. Міщенка,
О. Любунь, О. Орлика, О. Позднякова, О. Хаб'юка,
Р. Замила, П. Роуза, Н. Сакаса, Дж. Сінки та інших.

Проблемам формування та реалізації банківських
стратегій, аналізу та управління фінансами банків при-
свячено наукові праці Г. Асхауера, О. Заруби, Л. При-
мостки, П. Роуза, Дж. Сінкі та ін.

Присвячено роботи науковців, зокрема проблемі
конкуренції в банківському секторі таких провідних вче-
них, як О. Вовчак, А. Гальчинський, В. Геєць, Т. Гонча-
рук, Ю. Коробов, В. Кочетков, Є. Панченко. Теорети-
ко-методологічні та практичні питання управління кон-
курентоспроможністю в банківському секторі України,
присвячено наукові роботи: Д. Гладких, А. Єпіфанова,
С. Козьменка, А. Мороза, М. Савлука тощо. Законодав-
ча база присвячена цим питанням [1; 2].
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Кредитну систему сучасної банківської системи роз-
глядають провідні вчені: М.М. Александрова, Ф.Ф. Бу-
тинець, Н.Г. Виговська, С.О. Маслова, О.М. Петрук та
ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є дослідження питання регулятивної діяль-

ності місцевих органів самоврядування як ефективної
роботи банківської системи на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні дослідники розуміють під кредитоспромож-

ністю позичальника його здатність вчасно й повно роз-
рахуватися за своїми обов'язками, що звужує поняття
кредитоспроможності до поняття платоспроможності.
Автори іншого підходу розуміють під кредитоспромож-
ністю фінансово-господарський стан чи підприємства,
організації, що дає впевненість в ефективному викори-
станні притягнутих засобів, можливості й готовності
позичальника повернути кредит відповідно до умов кре-
дитного договору. Але з цього визначення кредито-
спроможності не зовсім ясно, що розуміється під ефек-
тивним використанням притягнутих засобів. Якщо під
ефективністю використання притягнутих засобів розу-
міти одержання доходу від кредитного заходу (а саме
така мета підприємств у ринкових умовах), то банк не
має права висувати такі вимоги до позичальника. Гаран-
тією повернення кредиту є рентабельність діяльності по-
зичальника в цілому, а захід, що кредитується, може
бути одним із ланок його маркетингової діяльності на
ринку сировини і не передбачати одержання доходу в
цьому виробничому циклі. Іншими авторами визначено
оцінку кредитоспроможності.

Наявність кредитного ризику залежить від багатьох
суб'єктивних і об'єктивних факторів, зокрема, кадро-
вий потенціал клієнта, результати його діяльності,
ступінь надійності потенційного позичальника з погля-
ду виконання своїх зобов'язань перед кредитором, рен-
табельність проекту.

Таким чином, кредитоспроможність — це наявність
у потенційного позичальника об'єктивних та суб'єктив-
них умов для одержання кредитів, своєчасної виплати
відсотків за користування ними і погашення основного
кредитного боргу у встановлений термін. Оцінка кре-
дитоспроможності необхідна для ухвалення рішення
про видачу кредиту й обгрунтування його погашення, а

це означає, що діяльність клієнта й особистих його яко-
стей повинні бути всебічно проаналізовані та прослідко-
вані. Зазначена оцінка здійснюється в умовах комер-
ційних банків як правило за типовою методикою, що
розроблена НБУ. Проте типова методика оцінювання
кредитоспроможності позичальників не враховує регі-
ональні особливості функціонування позичальника та
реалізації кредитування [3].

У міжнародній практиці кредитування застосову-
ються різні системи аналізу кредитоспроможності, що
відрізняються, зокрема, по складу й кількості елементів:
система 5С, PARSER, CAMPARI, MEMO RISK, система
4FC, PARTS. У закордонній банківській діяльності при
розгляді питання про кредитоспроможність клієнта
комплексно аналізують категорії: економічні інтереси
банку, гарантії повернення кредиту, а також людські
якості індивідуального чи позичальника управлінсько-
го складу підприємства-боржника.

Подібні системи аналізу кредитоспроможності ко-
рисні насамперед значною економією часу, необхідно-
го кредиторам для аналізу кредитних заяв і бізнес-
планів, прийняття рішень про прийняття кредитної за-
яви.

Даний методологічний підхід дозволяє, з огляду на
особливості умови діяльності позикодавців в Україні,
запропонувати таку схему оцінки кредитоспроможності
клієнта банку (рис. 1).

При проведенні оцінки позичальників комерційні
банки розрізняють наступні категорії позичальників:
юридичні особи; комерційні банки; фізичні особи [4].

Оцінка кредитоспроможності — це процес, що ви-
магає від банківських працівників глибоких економіч-
них знань, аналітичного мислення, уміння аналізувати
та систематизувати отримані відомості, оцінювати тен-
денції в економічної діяльності і фінансовому стані по-
зичальників, прогнозувати майбутній стан справ пози-
чальника й обставини, що можуть на них уплинути .

Підхід до оцінки кредитоспроможності клієнтів по-
винний бути системним, комплексним, виходячи з ре-
зультатів аналізу їхнього фінансового стану й ефектив-
ності кредитних проектів. Рішення банкіра про рівень
кредитоспроможності позичальника формується під
впливом трьох щодо самостійних аналітичних блоків:

— вивчення характеру та психологічного стану
клієнта для одержання загального уявлення про нього;

— аналізу фінансового стану клієнта;

Рис. 1. Елементи методики оцінювання кредитоспроможності клієнта
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— аналізу ефективності кредитних чи заходів інве-
стиційного проекту.

Оцінка кредитоспроможності потенційного пози-
чальника (клієнта банку) починається після його звер-
тання до банку із заявою на одержання кредиту, у яко-
му надані вихідні зведення про кредит: ціль, розмір кре-
диту, вид і термін позики, пропоноване забезпечення.
Банк вимагає, щоб до заяви додавався пакет супровід-
них документів і фінансові звіти, що є обгрунтуванням
вимоги про надання позики і причини, що пояснюють
звертання до банку.

Метою аналізу кредитоспроможності є одержання
комерційним банком якісної оцінки діяльності пози-
чальника, на підставі якої він міг би прийняти рішення
про можливість і умови чи кредитування припиненні
кредитних відносин. Таку якісну оцінку фінансового
стану позичальника — юридичної особи комерційний
банк може одержати внаслідок проведення аналізу і
комплексної оцінки економічного стану.

Крім результатів аналізу, для оцінки кредитоспро-
можності позичальника банк може використовувати й
інше джерело інформації, наприклад:

— матеріали про клієнта, що є в архіві банку;
— зведення про тих, хто мав ділові контакти з

клієнтом (його постачальники, кредитори, покупці про-
дукції, банки);

— звіти й інші матеріали приватних і державних ус-
танов і агентств (звіти про кредитоспроможність, галу-
зеві аналітичні дослідження, зведення про інвестиції).

Уся перерахована інформація є основою для визна-
чення комерційним банком рейтингу позичальника, що
враховується при ухваленні рішення про можливість
його кредитування.

Для покращення організації регулятивної діяльності
місцевих органів самоврядування доцільно врахувати
фактори заохочення, стимулювання, мотивації фахівців
та їх контрольних ініціатив [6]. Пропозиції щодо вико-
ристання диференційованого підходу до визначення
індивідуальних сум надбавок передбачає використання
та розрахунок п'яти коефіцієнтів трудової участі (коеф-
іцієнту трудової участі залежно від рівня відповідальності
за виконану роботу; залежно від стажу роботи в органах
самоврядування у якості контролера; залежно від склад-
ності контрольних процедур з погляду їх кількості, якості
наданого матеріалу для перевірки діяльності комерцій-
ного банку, ситуації, за результатом утворення якої
здійснюється перевірка, терміновості перевірки; залеж-
но від якості контрольної діяльності; залежно від про-
яву творчої активності). Зведений коефіцієнт трудової
участі співробітників Служби регіонального контролю
місцевих органів влади визначається як сума значень виз-
начених коефіцієнтів. Вживання зведеного коефіцієнта
трудової участі для визначення індивідуальних сум над-
бавки до заробітної платні передбачає залежність суми
індивідуального доходу від індивідуального значення зве-
деного коефіцієнта.

Впровадження методичних підходів у регулятивну
діяльність місцевих органів самоврядування до оціню-
вання економічного капіталу комерційних банків та сти-
мулювання заходів щодо його нарощування забезпечує
прозорість, об'єктивності і доступності банківської
інформації призначеної для зовнішніх користувачів
(фізичних та юридичних осіб). Виявлене регіональними
контролерами місцевих органів самоврядування неви-
конання банком умов може спонукати існуючих клієнтів
залишити банк, а потенційних — відмовитися від його
послуг [5]. Цілеспрямований тиск регіонального конт-
ролю з боку місцевих органів самоврядування приму-
сить менеджерів і власників банку ефективно розміщу-
вати свої засоби і нарощувати капітал, допоможе
стримати розповсюдження системних ризиків. Більш
того, самі органи регіонального контролю повинні бути
зацікавлений в якості публікованої інформації, що доз-
воляє їм виявляти потенційні проблеми на початковій

стадії розвитку та ідентифікувати тенденції для кредит-
них організацій і їх клієнтів.

ВИСНОВКИ
Для удосконалення регулятивної діяльності місце-

вих органів самоврядування у напрямі забезпечення
виконання банками економічних зобов'язань запропо-
нуємо комплекс заходів:

— рекомендаційних, у вигляді диверсифікації вкла-
дів та упровадження в методичне забезпечення банків
методик виплати процентів за прогресивно зростаючою
ставкою та авансом;

— інформаційних, через формування системи
інформування, консультування, роз'яснення існуючим
та потенційним вкладникам переваг та загроз відкриття
депозитів у комерційних банках;

— страхових, у вигляді безпосередньої участі місце-
вих органів влади в Регіональній системі депозитного
страхування (РСДС);

— контрольних — через запровадження заходів по-
переднього, поточного та інтенсивного регулювання
фінансових зобов'язань комерційних банків.
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