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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ
УКРАЇНСЬКИХБАНКІВ

Наслідком негативного впливу кризи на Україну стало стрімке зростання обсягу
проблемних банківських кредитів, відтік депозитів з банків, зниження курсу гривні.
Станом на 20.03.2014р. Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) введено
тимчасову адміністрацію в тринадцяти банках; два банки перебувають на стадії ліквідації;
серед цих банків є такі, які входять до двадцяти найбільших в Україні [9]. Обсяг ресурсів
ФГВФО, які він використовує для повернення депозитів фізичних осіб у разі зарахування
банку до категорії неплатоспроможних, станом на кінець 2013 року становить 7292,9
млн.грн., тоді як депозитний портфель лише одного із банків, в якому введена тимчасова
адміністрація, складає понад 7,6 млн.грн. Це свідчить про неможливість повернути кошти
всім вкладникам неплатоспроможних банків. Таке становище потребує активізації
антикризових дій банків.

Система антикризового управління банком є сукупністю заходів та засобів, котрі
спрямовані на фінансове оздоровлення проблемних банків. Фінансове оздоровлення
банку передбачає відновлення його платоспроможності та приведення фінансових
показників у відповідність із вимогами Національного банку України [1]. На думку
В.І.Костогриз, є три види антикризового управління: передкризове; управління в умовах
кризи; управління процесами виходу із кризи [5]. Інструментарій антикризового
управління включає: комплексний аналіз економічного стану банку, аналіз його
стратегічного потенціалу, бенчмаркінг (порівняльний аналіз), PEST-аналіз (аналіз
зовнішнього оточення), SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та
загроз) та ін. [3].

Узагальнимо заходи антикризового управління проблемними активами банків,
значна вага серед яких припадає на кредити фізичним і юридичним особам, у табл. 1.

Таблиця 1
Заходи антикризового управління проблемними банківськими активами

Проблема Заходи антикризового управління
1 2

Погіршення якості
активів, зокрема
зростання частки
“непрацюючих”
активів

1.Продаж проблемних кредитів через відкритий або закритий
тендер, через прямий продаж, сек’юритизацію, передачу
(переуступку) прав вимоги інститутові спільного
інвестування.
2.Зниження процентних ставок за окремими видами кредитів,
наприклад, споживчими чи іпотечними.
3.Збільшення строків погашення кредитів (пролонгація),
особливо тих, що характеризуються низькою дохідністю для
банку.
4.Скорочення основної суми кредитів з низькою дохідністю
шляхом її часткового списання.
5.Конвертація валютних кредитів, тобто переведення з
іноземної в національну валюту з використанням поточних
процентних ставок на момент конвертації [2, 7].



Продовження табл.1
1 2

Скорочення швидкої
ліквідності банків

1.Трансформація активів шляхом формування запасу
ліквідності (нагромадження високоліквідних активів, які банк
може продавати у разі виникнення попиту на ліквідні засоби з
боку клієнтів банку, поки він не буде задоволений повністю).
2.Запозичення ліквідних засобів для задоволення існуючої
потреби в ліквідних коштах безпосередньо в момент
виникнення попиту на них; відразу після задоволення попиту
- скорочення обсягу високоліквідних активів.
3.Збалансоване управління ліквідністю (передбачає одночасне
поєднання двох попередніх заходів) [8].

Значні витрати
банківських установ,
котрі стосуються як
безпосередньо їх опе-
раційної діяльності,
так і функціонування
апарату управління[4]

1.Зменшення витрат операційної діяльності банку за рахунок
скорочення мережі філій, вибору дешевших каналів
комунікацій із клієнтами, скорочення витрат на маркетинг,
використання аутсорсингу.
2.Зменшення адміністративних витрат шляхом їх оптимізації.

Нехтування якісною
оцінкою
кредитоспроможності
позичальників банку

Розробка та повне застосування системи оцінки
кредитоспроможності позичальників банку.

Несвоєчасна реакція
НБУ на втрату
банками їх
платоспроможності

Посилення контролю НБУ за діяльністю банків, особливо
щодо цільового використання ресурсів рефінансування та
вжиття негайних заходів у разі порушення банківського
законодавства.

Зростання системних
ризиків банківських
установ

1.Скорочення обсягів активних операцій у найбільш
ризикових напрямах діяльності.
2.Підвищення рівня страхування ризиків, що чинять суттєвий
вплив на фінансовий стан банку.
3.Підвищення рівня диверсифікації як за активними, так і за
пасивними операціями.
4.Постійний облік ризику кредитного портфеля банку та
вжиття заходів щодо його негайного скорочення.
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