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Постановка проблеми. Одним з найголовніших еле-
ментів формування кредитної політики банку є кредит-
ний моніторинг як сукупність контролю та управління 
банківським процесом кредитування. Обґрунтований 
аналіз процесу надання позики в поєднанні з моніто-
рингом стану обслуговування боргу позичальником є 
необхідними складовими кредитної діяльності банку. 
Виходячи з того, що кредитний портфель банку слу-
жить головним джерелом його доходів і одночасно – 
головним джерелом ризику, саме від його структури 
і якості в значній мірі залежить стійкість банку та 
його фінансові результати. Банківська криза в Укра-
їні 2008-2009 років виявила значні недоліки в орга-
нізації кредитного процесу та, зокрема, кредитного 
моніторингу у більшості українських банків. Бажан-
ня активно нарощувати кредитний портфель за умо-
ви відсутності серйозної системи ризик-менеджменту 
призвели до того, що частка проблемних кредитів 
стала катастрофічно великою. Відповідно до цього, 
проблема реорганізації систем ризик-менеджменту в 
цілому та кредитного моніторингу для українських 
банків, зокрема, є особливо актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням кредитного моніторингу клієнтів банку у системі 
управління кредитними ризиками присвячено праці 
багатьох вітчизняних теоретиків і практиків, зокре-
ма: Васюренка О. В., Дзюблюка О. В., Дутченко О. М.,  
Д’яконова К. М., Єгоричевої С. Б., Косової Т. Д.,  
Островської Н. Л., Рогожнікової Н. В., Халіменко Ю. А.  
[1-10] та ін. Проте, незважаючи на існуючі розробки, 
питанням організації систем кредитного моніторингу 
клієнтів в сучасних умовах функціонування вітчиз-
няних банківських установ приділено недостатньо 

уваги, що актуалізує подальший розвиток науко-
во-методичних підходів щодо організації механізму 
кредитного моніторингу позичальників в системі 
управління кредитними ризиками банку.

Постановка завдання. Метою даного досліджен-
ня є удосконалення процесу кредитного моніторингу 
клієнтів банку з позиції його функціональної органі-
зації в системі управління кредитними ризиками в 
умовах обмеженості банківських ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес 
кредитного моніторингу клієнтів банку передбачає 
відстеження рівнів їх ризику шляхом здійснення за-
ходів, спрямованих на вивчення особи клієнта, до-
бору інформації про його фінансовий стан протягом 
усього терміну кредитування, встановлення контр-
олю за погіршенням тих показників, які були покла-
дені в основу первісної оцінки кредитоспроможності 
позичальника.

Метою кредитного моніторингу, як елементу кре-
дитної політики банку, є контроль за якістю кредит-
ного портфеля, проведення незалежної експертизи, 
своєчасне виявлення відхилень від прийнятих стан-
дартів і цілей кредитної політики банку, недозволен-
ність підвищення кредитного ризику понад встанов-
лену межу, а також пошук доскональних механізмів 
кредитування. Основними методами досягнення цих 
цілей є безперервне дотримання таких обов’язкових 
видів контролю [3; 6; 7]:

- попередній контроль, який передбачає встанов-
лення нагляду за дотриманням умов організації та 
реалізації певних правил і процедур кредитних від-
носин, зокрема оцінка фінансового стану клієнта, 
кредитоспроможності потенційних боржників;
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- поточний контроль, що реалізується безпосеред-
ньо в процесі оплати відповідних документів за раху-
нок кредиту, оцінці умов, передбачених кредитним 
договором, а також перевірці роботи підлеглих без-
посереднім керівництвом, обговоренні пропозицій з 
удосконалення кредитного процесу;

- заключний контроль, метою якого є виявлення 
результатів процесу кредитування, ефективності ме-
тодів його організації і реалізації.

Відтак, можна зробити висновок, що кожний вид 
контролю у системі кредитного моніторингу прита-
манний певному етапу кредитного процесу та має 
власний об’єкт спостереження. Так, на етапі пер-
винного ознайомлення з клієнтом відбувається ана-
ліз його фінансової стійкості та кредитної історії; на 
етапі кредитного аналізу та видачі кредиту – оцінка 
кредитоспроможності позичальника та контроль за 
своєчасним наданням кредитних коштів; на етапі по-
гашення боргу – контроль за цільовим використан-
ням коштів, своєчасним погашенням тіла кредиту та 
відсотків, схоронністю застави.

З огляду на це, можна стверджувати, що осно-
вними завданнями кредитного моніторингу, які у 
свою чергу визначають основні функції та обов’язки 
функціональних органів банку, що здійснюють його, 
є такі [8; 9]:

- контроль за виконанням умов кредитного договору;
- контроль дотримання принципів кредитування;
- періодична оцінка составу та структури кредит-

ного портфелю;
- аналіз кредитних заявок та періодична оцінка 

кредитоспроможності позичальника;
- періодична перевірка схоронності заставного 

майна;
- можливість оперативного перегляду кредитних 

договорів у випадку зміни рівня ризику по кредит-
них операціях;

- контроль за станом простроченої та сумнівної 
заборгованості за кредитами;

- контроль за дотриманням нормативів кредитної 
діяльності банку і кредитних обмежень;

- оцінка відповідності наданого кредиту кредит-
ній політиці банку; 

- контроль за станом кредитного ринку та оцінка 
перспектив кредитування окремих галузей, регіонів, 
проектів в умовах ризику.

Певні структурні підрозділи банку на кожному 
етапі досліджуваного процесу здійснюють окремі 
функції та обов’язки, зміст яких розкрито у табл. 1.

До основних підрозділів банку, які здійснюють 
контроль за кредитним процесом, відносяться: Управ-
ління безпеки банку, Кредитний комітет, Управлін-
ня кредитних ризиків та Кредитний департамент. У 
якості сторонніх організацій, які приймають участь у 
кредитному процесі в банку, виступають Бюро кредит-
них історій та Фонд акумуляції та викупу проблемних 
боргів. Створення останньої функціональної служби на 
державному рівні або у якості окремої юридичної особи 
пропонується Д’яконовим К. М. [4] з метою удоскона-
лення інституційного забезпечення управління кредит-
ним ризиком банків в умовах нестабільності фінансо-
вих ринків, що у свою чергу, сприятиме підвищенню 
стійкості і прибутковості національної банківської сис-
теми і розвитку економіки в цілому.

Отже, у процесі моніторингу позичальників ві-
тчизняних банківських установ задіяно багато 
структурно-організаційних елементів, у той час як 
іноземні фінансово-кредитні установи прагнуть скон-
центрувати контроль за процесом кредитування в од-
ному підрозділі – комітеті або службі з кредитного 
моніторингу банку. У табл. 2 наведено міжнародний 
досвід створення організаційно-функціональних еле-
ментів, які відповідають за проведення кредитного 
моніторингу в банках.

З проведеного аналізу інституційної організації 
кредитного моніторингу, які використовуються іно-
земними банками (табл. 2), можна зробити висновок, 
що зазначені банки демонструють тенденцію до пере-
ходу від власно контролю за кредитним процесом до 
регулювання інших видів банківської діяльності, які 
безпосередньо здійснюють вплив на кредитні опера-
ції. Це пов’язано перш за все із тим, що у сучасних 
умовах функціонування фінансових ринків поява 
нових банківських продуктів спричиняє ситуації, 
коли кредитний та ринковий ризики перетинаються. 
Незважаючи на те, що іноземні банки продовжують 
притримуватися класичного підходу до організа-
ції кредитного моніторингу, кожен із них створює 
власну специфічну систему контролю за кредитним 
процесом, яка включає таргетування та оцінювання 
виявлених проблемних ділянок у рамках всієї діяль-
ності банківської установи.

Таблиця 1
Функції та завдання організаційно-функціональних підрозділів банку в процесі кредитного моніторингу

Етап Підрозділ (орган) Функції та завдання

Збір інформації щодо 
суб’єкта господарю-
вання

Бюро кредитних історій 
позичальників

Надає кредитний звіт – повне або часткове відображення кредитної 
історії позичальника, яка включає характеристику його платіжної 
дисципліни у минулому

Управління безпеки
Перевіряє ділову репутацію клієнта, достовірність наданої ним 
інформації з метою недопущення протиправних дій клієнта щодо 
банку 

Аналіз отриманої 
інформації

Кредитний комітет 
Оцінює адекватність резервів під можливі втрати за кредитами; ана-
лізує кредитний ризик портфелю та приймає рішення про надання 
«великих» кредитів

Управління кредитних 
ризиків

Управляє кредитним ризиком на основі аналізу платоспроможності 
позичальників; формує резерви на покриття можливих збитків від 
кредитних операцій

Кредитний департамент Здійснює контроль за забезпеченням позик; проведення аналізу кре-
дитних операцій, контроль за станом кредитного портфеля

Виявлення про-
блемних кредитів та 
розробка заходів з 
ліквідації заборгова-
ності

Фонд акумуляції та вику-
пу проблемних боргів

Викупає проблемну заборгованість у кредитних організацій на базі 
укладеного договору, здійснює її подальше обслуговування і, по 
можливості, рефінансування на ринкових умовах

Кредитний департамент
Здійснює контроль за своєчасним погашенням позик. На основі 
термінових зобов’язань складає перелік сум платежів за строками 
та контролює повноту їх погашення 

Джерело: розроблено автором за даними [8; 10]
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З огляду на усе вищезазначене, 
автором даного дослідження про-
понується делегувати частку по-
вноважень відносно кредитного 
моніторингу у процесі реалізації 
кредитного процесу службі кредит-
ного моніторингу, місце якої у типо-
вій організаційній структурі банку 
наведено на рис. 1.

Як можна побачити з типо-
вої організаційної структури бан-
ку (рис. 1), пропонується створити 
службу кредитного моніторингу у 
рамках блоку управління ризиками 
банківської, у тому числі кредит-
ної, діяльності. До складових еле-
ментів блоку управління ризиками 
рекомендується включити поряд із 
запропонованою службою управлін-
ня реструктуризації заборгованості 
та управління ризиків кредитного 
портфелю. 

Організація роботи банку в рам-
ках служби кредитного моніторингу 
може виконуватися за певними на-
прямками з огляду на об’єкт спосте-
реження або у розрізі груп клієнтів. 
У першому випадку пропонується 
створити відділи по роботі із застав-
ним майном, нагляду за платіжною 
дисципліною клієнтів та аналізу се-
редовища діяльності клієнтів банку 
з метою реалізації усіх видів кредит-
ного моніторингу. У іншому випадку 
вважається доцільним створити від-
діли моніторингу ризиків великих, 
середніх та малих клієнтів банку 
задля уніфікації принципів та стан-
дартів спостереження за окремими 
групами клієнтів.

На рис. 2 наведено внутрішню 
структуру служби кредитного моніто-
рингу згідно із авторським підходом.

Як можна побачити з узагальне-
ної організаційної структури служ-
би кредитного моніторингу банку 
(рис. 2) роботу зі спостереження за 
кредитним процесом організовано 
за конкретними напрямками. Ко-
жен відділ виконує власні функції, 
які визначають його роль у загаль-
ній структурі. Координація роботи у 

Таблиця 2
Інституційна організація кредитного моніторингу в іноземних банках

Назва банку Підрозділ Основні функції

Bank of America Група кредитного моніторингу

Постійно здійснює коригування внутрішньобанківської систе-
ми кредитних рейтингів з метою підвищення якості і точності її 
оцінок. Управління кредитним та пов’язаними із ним ризиками 
відбувається у розрізі бізнес-напрямків

Wachovia
Група кредитного моніторингу 
(частина служби з управління 
кредитними ризиками)

Супроводжує і аналізує не тільки кредитну, але й іншу ді-
яльність банку: інвестування, продаж активів, казначейство. 
Моніторинг орієнтується як на якість активів, так і на процес 
кредитування

Bank of Hawaii Група з оцінки ризику

Проводить внутрішній аудит, управління ризиком, моніторинг 
комерційних та роздрібних кредитів, а також моніторинг осо-
бливих активів. Крім того, до задач групи входить щокварталь-
ний аналіз пасивів. Таким чином, група здійснює моніторинг не 
тільки кредитної, а й іншої діяльності банку, яка може впливати 
на кредитну.

Джерело: розроблено автором за даними [4]
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Рис. 1. Місце служби кредитного моніторингу в типовій 
організаційній структурі банку

Джерело: розроблено автором

Рис. 2. Узагальнена структура служби кредитного моніторингу банку
Джерело: розроблено автором
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цілей у процесі управління кредит-
ними ризиками банку.

У статті на основі проведеного 
аналізу складу та функцій організа-
ційно-функціональних підрозділів, 
які задіяні в процесі кредитного мо-
ніторингу вітчизняних та іноземних 
банків запропоновано ввести до орга-
нізаційної структури банку єдиний 
організаційний підрозділ – службу 
кредитного моніторингу як складову 
департаменту управління ризиками 
банку. Побудову структури служби 
кредитного моніторингу банку про-
понується здійснювати за певними 
напрямками з огляду на об’єкт спо-
стереження або у розрізі груп клієн-
тів. В роботі визначено узагальнену 
організаційну структуру служби 
кредитного моніторингу, а також 
функції як окремих її структурних 
одиниць, так і всієї служби в цілому 
на кожному з етапів процесу креди-
тування клієнтів банку. Таким чи-
ном, створення єдиного організацій-
ного підрозділу, прерогативою якого 
буде здійснення постійного нагляду 
за позичальниками банку, сприяти-
ме оптимізації процесу кредитного 
моніторингу та покращенню якості 
кредитного портфелю банку.
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Рис. 3. Функції служби кредитного моніторингу
у процесі кредитування

Джерело: розроблено автором
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рамках відділів відбувається першими заступника-
ми начальника служби, які здійснюють тотальний 
контроль за ефективністю проведення моніторингу 
кредитної діяльності банку.

Основні функції служби кредитного моніторингу 
у процесі кредитування наведені на рис. 3.

Відповідно до запропонованої автором схеми, зо-
браженої на рис. 2, створення служби кредитного 
моніторингу сприятиме перерозподілу функціональ-
них обов’язків між окремими підрозділами банку 
у процесі реалізації кредитного моніторингу. Кон-
центрація завдань з нагляду за кредитним проце-
сом у єдиній організаційно-функціональній одиниці 
призведе до спрощення організаційної структури 
банку та можливості підвищення рівня його при-
бутковості за рахунок зниження адміністративних 
витрат. Організація роботи щодо спостереження за 
позичальниками у процесі кредитування повинна 
відбуватись таким чином: за кожним з працівни-
ків служби кредитного моніторингу закріпляються 
певні конкретні кредити або група кредитів для мо-
ніторингу згідно із його спеціалізацією, за які він 
у подальшому несе відповідальність. У свою чергу 
спеціалісти-експерти групи відповідають за тен-
денції та тренди вибраного кредитного портфелю, 
а також за точність та якість системи управління 
кредитними ризиками. 

Висновки з проведеного дослідження. Ефектив-
на діяльність служби кредитного моніторингу в за-
гальній організаційній структури банку є запорукою 
якісної організації раціональної роботи персоналу, 
від якого залежить виконання завдань та досягнення 


