
57
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Цугунян А.М. Оцінка кредитоспроможності позичальника та шляхи її вдосконалення

УДК 337.717

Цугунян А.М.,
к.е.н., КНКП ХІФ УДУФМТ (м. Сімферополь)

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Стаття описує теоретичні аспекти проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Зроблено аналіз основ-
них методик оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб, проаналізовано їх критеріальні показники.
Виявлені проблеми в оцінці кредитоспроможності позичальника та обґрунтовані пропозиції щодо покращення мето-
дик, що використовуються вітчизняними банками.
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ВСТУП
Головним джерелом доходів банківських установ є кредитні операції, якісне проведення яких

залежить від ретельно проведеної оцінки кредитоспроможності позичальника. Від цього залежить
не тільки прибутковість банківської діяльності, але й стійкість банківської системи в цілому.

Неякісно проведена оцінка може привести до неповернення кредиту, що в свою чергу здатне
порушити ліквідність банку і в кінцевому рахунку призвести до банкрутства кредитної органі-
зації. Це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

В Україні дослідженню проблем оцінки кредитоспроможності позичальників присвячені праці
А.М. Герасимовича, С.К. Реверчука, М.І. Міщенка, Н.Г. Слов’янської, А.М. Мороза, М.І. Савлука,
В. Бондаренко, В. Вітлінського, А.Б. Камінського, В.М. Кочеткова, О.А. Кириченко та ін. Безпе-
речно, внесок згаданих науковців в обґрунтування теоретичних і практичних аспектів оцінюван-
ня кредитоспроможності позичальників дуже великий. Однак зміни у роботі банківської системи
країни, пристосування її до нових макроекономічних умов господарювання потребують подаль-
ших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз організації оцінювання кредитоспроможності позичальника-фізичної

особи банками, обґрунтування шляхів удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальни-
ка в банку.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах ринкової економіки важливим джерелом задоволення потреб клієнтів є банківський

кредит. Кредитна угода передбачає взаємини двох суб’єктів — кредитора і позичальника. Креди-
тор передає позичальникові об’єкт угоди і позичає вартість на умовах повернення, терміновості,
платності , але при цьому залишається власником об’єкта угоди .

У кожній кредитній угоді для кредитора присутній елемент ризику неповернення позиченої
вартості позичальником з різних причин, несплати відсотків за позикою, порушення терміну до-
говору. Наявність такого ризику, його залежність від багатьох факторів, насамперед, від умов і
результатів діяльності позичальника, зумовлюють необхідність вибору показників, за допомогою
яких можна оцінити ймовірність виконання позичальником своїх зобов’язань.

При визначенні кредитоспроможності позичальника, як правило, треба брати до уваги такі
фактори:

 діє- і правоздатність позичальника для здійснення кредитної угоди;
 його моральний вигляд, репутація;
 наявність забезпечення позики;
 здатність позичальника отримувати дохід [1].
Для оцінки кредитоспроможності позичальника — фізичної особи банки визначають перелік

показників і встановлюють їх критеріальні значення залежно від виду кредиту (на придбання або
будівництво житла, придбання транспортних засобів, товарів тривалого використання, на інші
потреби), його обсягу й строку, виду забезпечення (застави) за кредитом.

Для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб банками використовуються наступні методики:
 скорингові моделі;
 методика визначення платоспроможності;
 андеррайтинг;
 оцінка кредитної історії [2].
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Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кре-
дитної історії попередніх клієнтів кредитна установа може визначити, наскільки велика ймовірність
того, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін [5]. Суть
скорингу полягає в тому, що кожному параметру, що характеризує позичальника, надається ре-
альна оцінка в балах. У спрощеному вигляді скорингова модель — це зважена сума визначених
характеристик позичальника: вік, сімейний стан, місце роботи, дохід та багато інших факторів.
Така методика є знеособленою і може застосовуватися як для фізичних, так і для юридичних осіб.
Залежно від кількості набраних балів визначається рейтинг позичальника. Приклад наведений у
табл. 1). У випадку, якщо позичальник набрав 9 і менш балів, подальший розгляд питання про

Таблиця 1. Визначення рейтингу позичальника *
Бали Рейтинг позичальника
38-54 1 (високий)
24-37 2 (середній)
10-23 3 (низький)

менше 9 4 (дуже низький)
* [5]

надання кредиту припиняється.
Тобто, скоринг — це методика оцінки кре-

дитного ризику, яка дозволяє, оцінивши набір
ознак, що характеризують позичальника, ви-
значити, чи варто надавати йому кредит. Ос-
новне завдання скорингу полягає не лише в
тому, щоб з’ясувати, чи спроможний клієнт
повернути кредит та виплатити відсотки чи
ні, але і ступінь надійності потенційного по-
зичальника.

Будь-яка фінансова установа від впровадження системи кредитного скорингу розраховує до-
сягнути наступних результатів: збільшення кредитного портфелю за рахунок зменшення кількості
необґрунтованих відмов по кредитних заявах; зменшення рівня неповернень; прискорення про-
цедури оцінки позичальника; підвищення точності оцінки позичальника; створення централізо-
ваного накопичення даних про позичальників; зниження резервів, що формуються на можливі
втрати по кредитах.

Згідно наступній методиці — визначення платоспроможності — визначається коефіцієнт ви-
трат (Кв), який характеризує поточний фінансовий стан позичальника і показує частку щомісяч-
них витрат позичальника в його доході [6].

Коефіцієнт витрат розраховується на основі даних про доходи й витрати, наданих позичальни-
ком у заявці на кредит і підтверджених документально. Середньомісячні сукупні доходи розрахову-
ються шляхом визначення середньоарифметичного значення сукупних доходів, отриманих і підтвер-
джених позичальником. Розрахунковий період містить у собі 12 останніх місяців, за винятком ви-
падків надання позичальником, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної
особи, декларації про доходи, коли за розрахунковий приймається останній податковий період.

Чим менше значення коефіцієнта Кв, тим краще фінансовий стан позичальника. Якщо частка
щомісячних витрат позичальника в його доході становить більше 40% (коефіцієнт Кв > 0,4) по-
дальший розгляд питання про надання кредиту припиняється. На третьому етапі аналізу визна-

Таблиця 2. Визначення коефіцієнта платоспроможності
позичальника *

Коефіцієнт Кв
(інтервал значень)

Рейтинг позичальника
1 2 3

0,20 та менше 0,35 0,30 0,25
від 0,21 до 0,25 0,30 0,25 0,20
від 0,26 до 0,30 0,25 0,20 0,15
від 0,31 до 0,35 0,20 0,15 0
від 0,36 до 0,40 0,15 0 0

* [6]

чається коефіцієнт платоспромож-
ності Кп (табл. 2) залежно від рей-
тингу позичальника, визначеного
згідно значення коефіцієнта витрат.

Залежно від коефіцієнта плато-
спроможності позичальникові при-
своюється категорія на момент ви-
дачі кредиту (табл. 3). Позичальни-
кам, віднесеним до 4 категорії, кре-
дит не надається.

При іпотечному кредитуванні
фізичних осіб основний спосіб зни-
ження кредитного ризику банку —

це проведення андерайтингу позичальника. При цьому оцінюється ймовірність погашення кре-
диту, що передбачає аналіз платоспроможності потенційного клієнта у встановленому банком
порядку, а також прийняття позитивного рішення за заявкою на іпотечний кредит або відмову в
наданні кредиту [8].

Оцінюючи методику андерайтингу, можна зробити висновок, що тут застосовується систем-
ний підхід до аналізу позичальника. Позитивна сторона цієї методики — можливість банку виро-
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Таблиця 3. Визначення категорії позичальника *
Коефіцієнт платоспроможності Кп Категорія позичальника

0,35 1 — відмінна
0,30-0,25 2 — добра
0,20-0,15 3 — задовільна

0 4 — незадовільна
* [6]

банківських працівників. Більшість банків воліє компенсувати кредитний ризик за допомогою
підвищення процентної ставки.

Оцінка кредитної історії позичальника банку передбачає, що для визначення кредитоспромож-
ності клієнта вивчають як місячні доходи, так і витрати позичальника. Доходи, як правило, визна-
чаються за трьома напрямками: доходи від заробітної плати; доходи від заощаджень та цінних
паперів; інші доходи.

Одним з основних показників, що визначають можливість видачі кредиту, є фінансова та соці-
альна стабільність позичальника. При всіх рівних умовах перевага надається клієнту, який має
більш достатні для погашення кредиту стабільні витрати, а також тривалий стаж роботи на
підприємстві, в організації і більш тривале проживання за даною адресою.

Для отримання кредиту позичальник надає наступні документи, що підтверджують його кре-
дитоспроможність:

 довідку з місця роботи, де вказується його заробітна плата за місцем основної роботи із
зазначенням розміру і видів утримань, а також стажу роботи на підприємстві;

 книжку по розрахунках за комунальні послуги, квартплату;
 документи, що підтверджують прибутки по вкладах в банках;
 інші документи, що підтверджують прибутки клієнта [9].
Підводячи підсумок викладених методик, хотілося б ще раз підкреслити, що всі наведені мето-

дики носять формалізований характер, так що при оцінці можливості кредитоспроможності по-
зичальника величезну роль відіграє професіоналізм службовців банку.

Банк здійснює контроль за виконанням позичальниками умов кредитного договору, цільовим
використанням кредиту, своєчасним та повним його погашенням та сплатою процентів за ним.
При виникненні певних порушень умов кредитного договору з боку позичальника банк має право
застосовувати економічні та правові санкції.

Варто зазначити, що розуміння доцільності й актуальності використання досконаліших про-
відних методик виникає найчастіше у тих банків, кредитування фізичних осіб для яких є масовою
послугою.

З врахуванням необхідності вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника, про-
понуємо виділити два аналітичних блоки, у яких будуть групуватися конкретні заходи (табл. 4).

бити до будь-якого потен-
ційного позичальника
індивідуальний підхід, за
якого буде враховано необ-
хідну кількість характери-
стик. Серед недоліків цієї
оцінки — трудомісткість її
виконання, що потребує
особливої кваліфікації

Таблиця 4. Технологія оцінки кредитоспроможності позичальників *
Аналітичні блоки Пропоновані складові

Блок аналізу даних
(здійснюється аналіз да-
них про позичальників
банку, про надані креди-
ти й історії їх погашен-
ня)

1) одержані доходи;
2) наявна нерухомість, земельні ділянки, їх площа й місце розташу-
вання (використовуючи базу даних Бюро технічної інвентаризації);
3) наявність автотранспорту, його вік (база даних ДАІ України);
4) залучення даних спеціалізованих кредитних бюро про наявність те-
рмінових і погашених кредитів у інших банках. Подібні запити повин-
ні здійснюватися на договірній основі, у режимі реального часу, в мак-
симально короткі терміни.

Блок прийняття рішень Використовується безпосередньо для отримання висновку системи авто-
матизованого банківського ритейлу про кредитоспроможність позичаль-
ника, про можливість надання йому кредиту та про максимально допус-
тимий його розмір. Із цим блоком працює співробітник банку, який або
вносить до нього анкету нового позичальника, або одержує її з торгове-
льної точки, де банк здійснює програму споживчого кредитування.

* Складено автором
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Очевидно, що з початку функціонування модернізованої системи перевірки даних витрати банку
на проведення такої операції збільшаться. Але з часом налагодження системи обміну інформа-
цією та зниження кредитного ризику дадуть суттєву віддачу.

У процесі аналізу даних про позичальників застосовуються різні математичні методи, які ви-
являють фактори та їх комбінації, що впливають на кредитоспроможність позичальників, і ступінь
їх впливу. Виявлені залежності становлять основу для прийняття рішень у відповідному блоці.

Методики оцінки кредитоспроможності відрізняються одна від одної складом факторів, що
використовуються при оцінці загального кредитного рейтингу позичальника, а також підходами
до оцінки кожного параметра й ступенем значущості кожного з них. Склад чинників у методиках
не універсальний для всіх банків і країн, що, в свою чергу, не дає змоги світовому банківському
співтовариству обмінюватися статистикою та вдосконалювати свої методики. Водночас складність
і неоднозначність оцінки кредитоспроможності фізичних осіб зумовлює застосування різноманіт-
них методів і підходів.

Зараз при застосуванні методик оцінки кредитоспроможності приватних позичальників важ-
ливо перевіряти, наскільки обрані методики адаптовані до поточної ситуації в країні, наприклад,
наскільки детально аналізуються джерела виникнення фінансових труднощів у потенційних по-
зичальників у минулому. Важливо з’ясовувати питання, пов’язані з негативною кредитною істо-
рією, порівняно коротким стажем на останньому місці роботи і т. п.

Адже причина може полягати зовсім не в несумлінності позичальника, а в несприятливому
збігу обставин, котрі незалежно від волі позичальника призвели до негативних з точки зору отри-
мання нового кредиту наслідків.

Для методик оцінки кредитоспроможності позичальників, що використовують вітчизняні бан-
ки, притаманні наступні риси:

1. Вимоги НБУ значно відстають від прийнятих у міжнародній практиці.
2. Низький рівень точності рейтингової моделі.
3. Немає чіткої методичної основи кредитного аналізу.
4. Відсутність кількісного вимірювання кожного фактору, його ролі у всій системі показників.
Методики оцінки кредитоспроможності позичальників, що використовують західні банки,

відрізняються наступним:
1. Відповідність класів кредитного рейтингу ймовірності дефолту, складання протягом кількох

років матриці зміни кредитних рейтингів.
2. Налагоджений механізм обміну кредитною інформацією.
3. Добре розроблені методичні основи кредитного аналізу.
4. Відповідальне ставлення до повноти наданих даних у документах позичальника.
Враховуючи позитивний західний досвід, доцільними є наступні пропозиції:
1. НБУ слід сформулювати необхідні критерії для приведення внутрішніх банківських систем

оцінки кредитоспроможності позичальника — фізичної особи у відповідність з міжнародними
стандартами.

2. Необхідно чітко сформулювати вимоги щодо обов’язкового розрахунку показників імовір-
ності дефолту та побудови матриць зміни рейтингів.

3. Розробка та подальше вдосконалення єдиної рейтингової системи.
4. Затвердження чітких методик щодо кредитного аналізу, які кожен банк міг би використову-

вати в якості бази для побудови власної методики оцінки позичальника.
5. Впровадження повної перевірки документів на достовірність.
У разі погіршення фінансового стану позичальника, може опинитися під загрозою повернення

позики. Виявивши такого позичальника, необхідно вжити екстрених заходів щодо недопущення
погіршення кредитного портфеля банку. Реалізація заставного майна є надзвичайним заходом,
якої слід уникати з-за її трудомісткості і недосконалості законодавства України в цьому питанні.

Так само для поліпшення оцінки надійності позичальника та забезпечення високої якості кре-
дитного портфеля в комерційних банках, рекомендується застосовувати «Комплекс заходів співро-
бітників кредитного підрозділу і підрозділу безпеки, при проведенні перевірки позичальників —
фізичних осіб».

Основною функцією даного комплексу є мінімізація банківських ризиків, що виникають при
кредитуванні фізичних осіб, шляхом визначення категорії ризику клієнта з подальшим застосуван-
ням певного набору дій для остаточної класифікації рівня ризику клієнта співробітниками кредит-
ного підрозділу і підрозділу безпеки, та прийняття рішення про можливість співпраці (табл. 5).
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Таблиця 5. Комплекс з розділення позичальників за категоріями ризику *
Безризикова категорія Категорія незначного ризику Категорія підвищеного ризику

1. Клієнти, які є державними
службовцями, мають позитив-
ну кредитну історію в банку.
2. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких співпрацює з
банком в рамках «корпоратив-
ного» кредитування.
3. Клієнти, що відносяться до
керівного складу великих під-
приємств регіону, що мають
позитивну кредитну історію в
банку.
4. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких є VIP- клієн-
том банку, що не мають нега-
тивної кредитної історії, в т.ч.
в інших кредитних організаці-
ях. При цьому стаж роботи
клієнта на даному підприємст-
ві має становити не менше 1
року.
5. Клієнти, які є пенсіонерами
і отримують пенсію через
банк, що не мають негативної
кредитної історії, в т.ч. в ін-
ших кредитних організаціях.
6. Клієнти, які мають позитив-
ну кредитну історію і кредиту-
вались неодноразово в банку
протягом 5 років, які мають
стабільне поточне фінансове
становище.
7. Співробітники Банку.

1. Клієнти, які є державними
службовцями, звернулися до
банку вперше і не мають нега-
тивної кредитної історії в ін-
ших кредитних організаціях.
2. Клієнти , що відносяться до
керівного складу великих під-
приємств регіону, які зверну-
лися до банку вперше і не ма-
ють негативної кредитної іс-
торії в інших кредитних орга-
нізаціях.
3. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких є VIP- клієн-
том Банку, що не мають нега-
тивної кредитної історії, в т.ч.
в інших кредитних організаці-
ях. При цьому стаж роботи
Клієнта на даному підприємс-
тві має становити від 6 міс. до
1 року.
4. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких співпрацює з
банком в рамках «зарплатно-
го» проекту.
5. Клієнти, які мають позитив-
ну кредитну історію, в т.ч. в
інших кредитних організаціях.
6. Клієнти, у яких як поручи-
телі виступають керівники пі-
дприємства – роботодавця (з
штатною чисельністю понад
50 чол.).
7. Клієнти , підприємство – ро-
ботодавець яких має позитивну
кредитну історію в банку.

1. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких є маловідо-
мим.
2. Клієнти, які надали докуме-
нти про дохід з ознаками фік-
тивності.
3. Клієнти, у яких як поручи-
телі виступають керівники пі-
дприємства – роботодавця (зі
штатною чисельністю, що не
перевищує 50 чол.).
4. Клієнти, які мають негатив-
ну кредитну історію в банку
або в інших кредитних органі-
заціях.
5. Клієнти, які мають часту
зміну місця роботи, тривалі
(більше 3 місяців) перерви в
трудовій діяльності, різку змі-
ну статусу займаних посад у
процесі трудової діяльності.
6. Клієнти, по яких виявлені
ознаки фінансування бізнесу
за рахунок кредитних коштів
отриманих за кредитами при-
ватних клієнтів.

* Складено автором

Оцінка кредитоспроможності клієнта з застосуванням вищенаведених категорій ризику є раціо-
нальним методом зниження кредитного ризику і успішної реалізації кредитної політики, оскільки
дозволяє уникнути необґрунтованого ризику ще на етапі розгляду заявки на надання кредиту.

ВИСНОВКИ
Таким чином від якості оцінювання кредитоспроможності позичальників залежить фінансо-

вий стан банку. Для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб банками використовуються на-
ступні методики: скорингові моделі; методика визначення платоспроможності; андеррайтинг;
оцінка кредитної історії.

Незважаючи на єдність критеріїв і способів оцінки, існує специфіка в аналізі кредитоспро-
можності фізичних осіб окремими банками.

Для оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб пропонується модернізувати
технологію оцінки банком позичальників — фізичних осіб, а саме система має складатися з двох
аналітичних блоків: блоку аналізу даних і блоку прийняття рішень. У першому блоці здійснюєть-
ся аналіз даних про позичальників банку, про надані кредити й історії їх погашення. Блок прий-
няття рішень використовується безпосередньо для отримання висновку системи автоматизовано-
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го банківського ритейлу про кредитоспроможність позичальника, про можливість надання йому
кредиту та про максимально допустимий його розмір.

Перспективним шляхом удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальників банками
є розробка та подальше вдосконалення єдиної рейтингової системи.
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