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Облік непрацюючих довгострокових банківських кредитів в Україні
У статті виокремлено загальні проблеми забезпечення безперервності відтворювального процесу в економіці України за
допомогою довгострокового банківського кредитування та актуалізовано проблему удосконалення обліку непрацюючих
довгострокових банківських кредитів в країні. Важливість вирішення даної проблеми обумовлюється вагомістю даної групи
кредитів в кредитних портфелях українських банків за поточної, кризової економічної ситуації в Україні. Метою статті
визначено аналіз поточного стану та тенденцій у методології та практиці обліку непрацюючих довгострокових банківських
кредитів в Україні, а також формулювання та обґрунтування напрямків вдосконалення даної методології та практики. В
процесі виконання завдань даної статті обґрунтовано значення об’єктивного обліку непрацюючих довгострокових кредитів
банків, проаналізовано стан та зміни у системі обліку непрацюючих кредитів банків України, актуалізовано важливість
використання європейського досвіду в даній сфері, який вже послідовно переймається, запропоновано схему врахування в
процесі визначення ціни кредиту зміни частки непрацюючих кредитів банку. Сформовано напрямки удосконалення системи
обліку непрацюючих довгострокових кредитів в українських банках.
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Татьяна Корпанюк
Учет неработающих долгосрочных банковских кредитов в Украине
В статье выделены общие проблемы обеспечения непрерывности воспроизводственного процесса в экономике Украины с
помощью долгосрочного банковского кредитования и актуализировано проблему совершенствования учета неработающих
долгосрочных банковских кредитов в стране. Важность решения данной проблемы обуславливается значимостью данной
группы кредитов в кредитных портфелях украинских банков за текущей, кризисной экономической ситуации в Украине.
Целью статьи определено анализ текущего состояния и тенденций в методологии и практике учета неработающих
долгосрочных банковских кредитов в Украине, а также формулировки и обоснования направлений совершенствования
данной методологии и практики. В процессе выполнения заданий данной статьи обосновано значение объективного учета
неработающих долгосрочных кредитов банков, проанализировано состояние и изменения в системе учета неработающих
кредитов банков Украины, актуализирована важность использования европейского опыта в данной сфере, который уже
последовательно занимается, предложена схема учета в процессе определения цены кредита изменения доли неработающих
кредитов банка. Сформирован направления совершенствования системы учета неработающих долгосрочных кредитов в
украинских банках.
Ключевые слова: долгосрочные кредиты банков, неработающие кредиты, займы, учет, контроль, проблемные кредиты,
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версию статьи.

