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Вступ та постановка проблеми. Серед проблем роз-
витку банківського сектору питання інформаційної аси-
метрії посідають важливе місце. 

Це обумовлене тим, що формування відносин банку 
з клієнтами у прозорому інформаційному режимі забез-
печує здійснення банками об’єктивної оцінки фінан-
сово-економічного стану боржника та прийняття ними 
поінформованих рішень щодо взаємодії з ним, забезпечує 
моніторинг позичальника та зниження кредитних ризиків. 

В Україні робота кредитних бюро не відповідає між-
народно визнаним стандартам.

На сучасному етапі розвитку кожне з функціонуючих 
бюро володіє певним сегментом інформації, єдиної ж бази 
кредитних історій, з якою банкам було б зручно працю-
вати, не існує. Між ними не проходить обмін інформацією 
щодо основних кредитних продуктів банків. 

У підсумку зазначені чинники ускладнюють банкам мож-
ливості як відслідковувати поведінку боржника на ринку, так і 
отримувати інформацію щодо добросовісного позичальника.

Наслідком відсутності інформаційної прозорості між 
банками та боржниками є шахрайство позичальників, під-
вищення кредитних ризиків, утрата фінансової стійкості.

З огляду на вищенаведене, актуальність дослідження 
зарубіжного досвіду кредитних бюро не викликає сумніву. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методоло-
гічні основи проблеми регулювання відносин між влас-
никами капіталу та особами, що ним управляють, були 
закладені в дослідженнях відомих закордонних учених 
А. Берлі, Г. Мінза, Р. Коуза, О. Вільямсона та ін. 

Найбільший вклад у теоретичну розробку та осмис-
лення за тематикою асиметричної інформації внесли лау-
реати пам’яті Альфреда Нобеля Дж. Акерлоф, М. Спенс, 
Дж. Стігліц.

Проблемам роботи кредитних бюро присвячено публі-
кації Д. Котляр, Е. Орлюк, Н. Дехтяр, Н. Пігуль, В. Пірог, 
Т. Наумової та ін.

Віддаючи належне напрацюванням науковців, слід 
зазначити, що низка питань, зокрема процедура роботи 
кредитних бюро та їх відносини з банками, регуляторами 
та боржниками, висвітлені фрагментарно та потребують 
подальших досліджень. 

Метою даної роботи є висвітлення функціонування 
кредитних бюро як інститутів зниження інформаційної 
асиметрії в банках.

Результати дослідження. Взаємовідносини банків із 
боржниками мають свою специфіку, що проявляється в 
строковості, платності, поверненості та цільовому вико-
ристанні коштів боржниками.

При наданні кредитів банківським установам важли-
вою є адекватна оцінка надійності та платоспроможності 
позичальника, його гарантій та поручительств.

Однак банки самостійно не завжди можуть сформу-
вати інформаційні бази про всіх боржників і відповідно 
оцінити наявні та потенційні шахрайства позичальників. 

Особливе місце у формуванні бази даних для банків 
щодо інформації про позичальників і, відповідно, зменшення 
проблеми негативного відбору та трансакційних витрат на 
пошук інформації займають бюро кредитних історій.

Ознайомлення з науковими публікаціями дають 
змогу виділити основні риси даного інституту інформа-
ційного посередництва між кредиторами та особливості 
функціонування.

Головне завдання кредитних бюро полягає у мініміза-
ції ризиків можливих фінансових утрат своїх клієнтів. 

Кінцевими продуктами діяльності бюро є ведення 
кредитних історій та підготовка інформації для оцінки 
кредитного рейтингу надійності того чи іншого пози-
чальника [1].

З огляду на те, що універсального інституту кредитних 
бюро не існує, доцільним є виокремлення його основних 
характеристик, до яких належать: організаційна струк-
тура, державне регулювання, принципи функціонування, 
сегмент корпоративних відносин дії бюро, характер та 
обсяг інформації, що надається; коло осіб, які мають 
доступ до інформації.

Найбільш ефективним є діяльність бюро в сегментах 
дрібних позичальників банків (фізичних осіб, підприємств 
малого бізнесу), тобто в тих сегментах кредитування, де 
трансакційні витрати, пов’язані з індивідуальною оцін-
кою позичальника, стають невигідними кредиторам.

Перші кредитні бюро почали свою діяльність ще 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у США, Канаді, Фін-
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ляндії, ПАР. На сучасному етапі кредитні бюро створено 
більше ніж у 120 країнах світу на основі різних форм.

Розрізняють два види кредитних бюро:
• державні реєстри;
• приватні реєстри.
Державні кредитні реєстри створюються переважно 

центральним банком для банківського нагляду. Метою їх 
роботи є збір інформації переважно про банківські кре-
дити; про кредити, більші за встановлений мінімальний 
розмір; зберігання інформації про історію кредитної пове-
дінки позичальника; контроль ліквідності банківських 
установ; зменшення ризику дефолту банківської системи. 

Подання інформації банківськими установами, що під-
лягають нагляду, до державних реєстрів є обов’язковою. 

Приватні кредитні реєстри створюються групою 
фінансових та нефінансових учасників. Приватні бюро 
кредитних історій, як правило, охоплюють значно біль-
ший масив інформації про ширше коло позичальників [2].

Таким чином, до суб’єктів, які створюють кредитні 
бюро, належить широкий прошарок учасників ринку 
банківських послуг – центральні банки та інші струк-
тури регулювання, комерційні банки, комерційні банки у 
співпраці з іншими фінансовими інститутами, незалежні 
аналітики і т. д. 

При цьому кількість та форми власності кредитних 
бюро можуть бути різними в кожній країні. 

Основні підходи наступні:
• формування кредитних бюро у формі приватних 

структур, створених банківськими установами;
• формування кредитних бюро у формі виключно 

приватних структур, створених банківськими установами 
з іншими інститутами фінансового ринку;

• функціонування кредитних бюро у вигляді неко-
мерційних структур при урядових інститутах;

• поєднання різних форм.
Так, у США, Бразилії, Аргентині використовуються 

змішані схеми. У зазначених країнах більшість кредитних 
бюро є приватними підприємствами, котрі функціонують 
із метою отримання прибутку від надання інформаційних 
послуг. Однак у цих країнах діють і кілька місцевих кре-
дитних бюро, створених торговими палатами і асоціаці-
ями як некомерційні організації [3]. 

В Японії та більшості європейських країн, як правило, 
кредитне бюро створюється у формі приватних компаній, 
що належать консорціуму кредиторів. 

У Великій Британії діють два кредитних бюро, які 
абсолютно самостійні і незалежні від кредиторів. 

У Фінляндії та Бельгії кредитні бюро керуються або 
ліцензуються урядовими агентствами [3].

Німецьке кредитне бюро являє собою об’єднання 
восьми регіональних, із правового й економічного 
погляду, самостійних товариств – Товариство захисту 
у справах загального забезпечення кредитів (SCHUFA). 
Власниками бюро і одночасно партнерами є широкий 
прошарок суб’єктів ринку фінансових послуг – комер-
ційні банки, ощадні каси, кооперативні банки, фірми, що 
пропонують кредитні карти, будівельно-ощадні й іпотечні 
банки, лізингові товариства, а також підприємства роз-
дрібної і посилочної торгівлі, які надають фізичним осо-
бам грошові або товарні кредити споживчого характеру. 
Крім SCHUFA, у Німеччині існує ціла низка дрібних неза-
лежних установ, що являють собою спеціалізовані довід-
кові бюро [3].

У Канаді діє розгалужена система дрібних місцевих 
кредитних бюро, що знаходяться у приватній власності 
та безпосередньо працюють із споживачами послуг щодо 
перевірки кредитоспроможності [3].

Незважаючи на відмінності в організаційній структурі 
кредитних бюро, загальні процедури їх роботи є при-
близно однаковими і включають: 

1. надання кредиторами бюро інформації про своїх 
клієнтів; 

2. доповнення кредитними бюро інформації, отрима-
ної від банків, інформацією з інших джерел (правоохо-
ронних органів, реєстрів, податкових інституцій, колек-
торні компанії і т. д.); 

3. формування кредитними бюро картотеки на кож-
ного позичальника та визначення рейтингу позичальника 
за певною методикою; 

4. надання інформації клієнтам на вимогу. 
Клієнтами бюро, крім банків, можуть бути страхові і 

лізингові компанії, кредитні спілки і т. д. 
Основними принципами взаємовідносин між кредит-

ним бюро та клієнтами виступають:
• Принцип регулярного взаємного обміну інформацією, 

який декларується в контрактах між клієнтами та бюро.
• Принцип достовірності інформації, що передбачає 

уникнення, перекручення чи приховування інформації.
• Принцип нерозголошення зайвої інформації, в силу 

якого частина інформації про позичальника (віра, раса 
і т.д.) не підлягає збору та оприлюдненню.

Характер інформації, яка надається кредитними бюро, 
набуває наступних видів:

• Прості звіти з інформацією про минулі неповернуті 
та прострочені кредити – так звані «чорні» (black), або 
«негативні» (negative), дані. 

• Детальні звіти – «білі» (white), або «позитивні» 
(positive) дані, які містять увесь комплекс інформації про 
активи та пасиви позичальника, гарантії, структуру забор-
гованості по термінах та часу погашення, його зайнятості 
та історії його сім’ї. 

• Звіти з присвоєнням кредитного рейтингу пози-
чальнику [4].

Традиційним при інформаційному обміні є участь 
двох суб’єктів – банків і кредитних бюро. 

Однак в окремих країнах доступ до інформації кредит-
них бюро мають не лише кредитори, а й позичальники. 
Наприклад, у Сполучених Штатах кредитну інформацію 
про осіб збирають і зберігають три національні кредитні 
агентства – Equifax, Experian та TransUnion. Клієнти бан-
ків мають право отримати безкоштовний річний звіт по 
своїх кредитних операціях від кожного з трьох агентств. 

Окрім цього, у США за додаткову плату споживач 
банківських послуг може дізнатись власний бал FICO 
(бал кредитного рейтингу, розроблений американською 
компанією Fair Isaac Corporation), весь кредитний звіт, а 
також детальну інструкцію, як читати цей звіт і як під-
няти свій бал [5].

Про результативність функціонування даного інсти-
туту як складової системи попередження появи корпора-
тивних конфліктів свідчать наступні дані. 

• У Німеччині, за оцінкою представника компанії 
Infoskor Маркуса Лемника, система бюро кредитних істо-
рій економить банкам близько 1 млрд. євро на списанні 
неповоротних кредитів [6]. 

• Згідно з емпіричним дослідженням, які провів 
Світовий банк на основі опитування 5 000 підприємств 
з усього світу, у країнах, де функціонують приватні кре-
дитні бюро, банківським кредитуванням скористалися 
40% малих і середніх підприємств, у той час як у країнах, 
де кредитних бюро немає, за фінансуванням до банків 
звертались лише 28% підприємств [6]. 

• Дослідження, проведені Центром досліджень у 
сфері економіки і фінансів (США), показали, що обмін 
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кредитною інформацією стимулює зростання банківських 
кредитів по відношенню до ВВП приблизно на 20% [7].

• Значні обсяги інформації, якою обмінюються 
кредитори за допомогою мережі кредитного агентства, 
характеризує той факт, що в США, Бельгії, Бразилії, Вели-
кобританії, Японії, Німеччині кількість звітів, що нада-
ються, перевищує чисельність населення [7]. 

Висновки. Створення кредитних бюро є вигідним 
усім учасниками ринку банківських послуг – боржникам, 
банкам, регуляторам. Функціонування кредитних бюро в 
системі регулювання корпоративних конфліктів дає змогу 
досягти трьох ефектів:

• По-перше, забезпечити кращу інформованість бан-
ків про фінансовий стан потенційних та наявних позичаль-
ників і точніше прогнозувати зворотність позик. Це, відпо-

відно, зменшує проблему негативного відбору та знижує 
трансакційні витрати банків перед прийняттям рішення 
про надання кредитів. Окрім того, отримання інформації 
про фінансовий стан наявних боржників знижує витрати 
моніторингу та рівень постконтрактного опортунізму.

• По-друге, створити дисциплінуючий механізм 
для позичальників, оскільки створює репутацію особи і 
разом із цим не допускає шахрайських дій на ринку кре-
дитування.

• По-третє, покращати взаємовідносини між самими 
банками та підвищити конкуренцію на кредитному ринку 
через усунення монополії крупних банків на володіння 
фінансовою інформацією про своїх клієнтів, що розши-
рює можливості позичальника щодо отримання кредиту 
та в підсумку сприяє зниженню процентних ставок. 
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Аннотация. В работе исследован зарубежный опыт работы кредитных бюро. Освещены специфика работы и роль 
кредитных бюро в снижении информационной асимметрии между банками и должниками. Определены взаимоотноше-
ния кредитных бюро и банков, основные процедуры кредитных бюро.

Ключевые слова: информационная асимметрия, банк, конфликт, кредит, кредитные бюро, рынок банковских услуг.
Summary. The foreign experience of credit bureaus is studied. The specific of the role of credit bureaus in reducing the 

information asymmetry between banks and debtors are shown. Outlined the relationship of credit bureaus and banks is shown. 
The basic procedures of credit bureaus are concidered.

Key words: information asymmetry, the bank conflict, credit, credit bureaus, the market of banking services.


