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Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан та причини виникнення проблемної
заборгованості банків в Україні та світі. Досліджено роль держави в процесі регулювання
банківської проблемної заборгованості в Україні, країнах Європи та пострадянського простору. Проведено критичний аналіз вітчизняної практики нормативного регулювання проблемної заборгованості та рівня його гармонізації до європейських стандартів. Надано рекомендації щодо імплементації зарубіжного досвіду для прискорення процесу зменшення
рівня проблемної заборгованості банків за сучасних українських реалій.
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Протягом останніх років Україна
залишається абсолютним світовим лідером за рівнем проблемної заборгованості банків. Якщо в країнах Європи
цей показник в середньому становить
3,3%, в країнах Пострадянського простору – близько 14%, то в Україні значення коефіцієнту NPL досягає рівня
50%. Тому питання оптимізації державного регулювання та пошуків ефективних заходів управління проблемною заборгованістю банків України
залишається актуальним.
В статті виявлено, що причинами
збільшення проблемних кредитів банків України стали економічна та політична кризи, окупація частини державної території, низькі кредитні стандарти, нехтування лімітами концентрації
боргів, кредитування пов’язаних осіб
та високий обсяг валютного кредиту-

вання. Також різке номінальне збільшення обсягів проблемної заборгованості у 2017 р. відбулося через визнання банками реальної якості активів з запізненням в процесі переходу
на міжнародні стандарти визначення
NPL.
Автором визначено, що державне
регулювання банківської проблемної
заборгованості відбувається шляхом
проведення реформ у сфері реструктуризації проблемних кредитів і безпосередніх інвестицій згідно правил
надання державної підтримки та Директиви про фінансове оздоровлення і
санацію банків. Проаналізувавши зарубіжний досвід, обґрунтовано необхідність здійснення заходів оптимізації державного регулювання NPL в
Україні, насамперед, шляхом гармонізації нормативної бази до європейсь-
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ких стандартів, удосконалення реалізації державного посередництва на
ринку продажів NPL на створеній платформі для реструктуризації проблем-

них активів, залучення іноземних інвесторів, оптимізації роботи кредитного реєстру та компаній з управління
активами.
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