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Кредитний ризик - це імовірність банком часткової або повної втрати 

суми кредиту та процентів за користування кредитом або отримання доходу 

на вкладений капітал внаслідок впливу чинників зовнішнього та 

внутрішнього походження. 

Основними факторами кредитних ризиків при здійсненні 

короткотермінового банківського кредитування є внутрішньобанківські 

чинники. Це свідчить про те, що при здійсненні кредитних операцій до 

одного року важливе значення має регулювання кредитних ризиків на рівні 

банківських установ, яке впливає на ці фактори. Зовнішні, щодо банків та 

позичальників фактори, відіграють важливу роль у довготерміновому 

кредитуванні. 

Поширення світової валютної кризи призвело до переоцінки ризиків 

інвесторами, що проявилося у сповільненні темпів інвестиційних надходжень 

у країну в III кварталі 2008 року порівняно з попереднім кварталом. 

Починаючи з вересня 2008 року стрімко знижувалися обсяги валютних 

надходжень від нерезидентів унаслідок скорочення попиту та зниження цін на 

вітчизняну продукцію на світових ринках. Через обмеженість доступу до 

зовнішніх позикових ресурсів зменшився обсяг залучених кредитних коштів. 

[1, с. 251] 

В умовах розгортання фінансової кризи подальше сповільнення темпів 

кредитування сталося через встановлення Національним банком тимчасового 

обмеження на активні операції банківських установ (13 жовтня 2008 року) із 
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посиленням вимог щодо кредитування контрагентів, які не мають 

надходжень у іноземній валюті; необхідність акумулювання коштів для 

проведення розрахунків за зовнішніми запозиченнями; підвищення 

кредитних ризиків внаслідок погіршення кон’юнктури за галузями, що 

тривалий час були найбільш прибутковими і кредитоспроможними. 

Проте навіть з цими заходами зменшити величину кредитних ризиків не 

вдається. 

Внутрішніми способами мінімізації кредитного ризику є оцінка 

кредитоспроможності позичальника, лімітування, нормування, 

диверсифікація, створення резервів. [4, с. 97-103] 

Оцінка кредитоспроможності позичальника. 

Цей етап можливий тільки при позитивних результатах попередньої 

бесіди. Спеціаліст банку проводить глибоке і ретельне обстеження 

фінансового стану клієнта. Цей етап є одним з найважливіших при наданні 

банком кредиту позичальнику. Враховуючи велику важливість вивчення 

кредитоспроможності і оцінки ризику в банках західних держав створені 

спеціальні відділи.  

При експертизі кредитної заявки клієнта використовуються різні 

джерела інформації: 

- матеріали, отримані безпосередньо від клієнта; 

- відомості про клієнта в архіві банку; 

- інформація про клієнта, отримана за межами 

банку; 

 Лімітування, як метод управління кредитним ризиком, полягає у 

встановленні максимально допустимих розмірів наданих позик, що дозволяє 

обмежити ризик. Завдяки встановленню лімітів кредитування банкам 

удається уникнути критичних втрат внаслідок необдуманої концентрації 

будь-якого виду ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель та 

забезпечити стабільні прибутки. [2, с. 63] 
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Нормування кредитів. Одним із засобів подолання несприятливого 

вибору і морального ризику є нормування кредитів. Позикодавці 

відмовляють у наданні позик, навіть якщо позичальники готові сплачувати 

оголошену ставку, а інколи навіть і вищу ставку. 

 Нормування кредитів має дві формі. Перша застосовується тоді, коли 

банк відмовляється надати позику на будь-яку силу, навіть за умови, що 

позичальник погоджується платити вищу процентну ставку. Друга має місце 

тоді, коли банк готовий надати позику,  але обмежує її розмір до суми, яка 

менша за ту, що хотів би отримати позичальник. 

Диверсифікація - розпорошення виданих банком кредитів, згрупованих 

за певними якісними критеріями - величини, строків, наявності забезпечення, 

виду позичальників, їх галузевої належності, форми власності, фінансового 

стану та низки інших, що загалом дозволяє банку знизити ризик можливих 

втрат, пов’язаних із кредитною операцією. 

Розглядають три види диверсифікації — галузеву, географічну та 

портфельну. 

Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнтами, які 

здійснюють діяльність у різних галузях економіки. 

Географічна диверсифікація полягає в розподілі кредитних ресурсів між 

позичальниками, які перебувають у різних регіонах, географічних територіях, 

країнах із різними економічними умовами. Географічна диверсифікація як 

метод зниження кредитного ризику доступна лише великим банкам, які 

мають розгалужену мережу філій та відділень на значній території. 

 Портфельна диверсифікація означає розосередження кредитів між 

різними категоріями позичальників — великими і середніми компаніями, 

підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та 

громадськими організаціями, домашніми господарствами тощо. [3;с.102-108]. 

Отже, попри намагання банківської системи знизити кредитні ризики, 

які зросли в більшості внаслідок фінансової кризи, на даний момент зробити 

це не вдається. Саме тому головним завданням діяльності банківської 
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системи сьогодні буде розробка заходів, реалізація яких знизить рівень 

кредитних ризиків і зможе повернути довіру населення до банків та 

банківських операцій   
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