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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 

 

Кредитні операції становлять основу активної діяльності комерційних 

банків, тому що по-перше, їх успішне здійснення веде до отримання основних 

доходів, сприяє підвищенню надійності і стійкості банку, а невдачі у 

кредитуванні супроводжуються розоренням і банкрутством. По-друге, банки 

покликані акумулювати власні та залучені ресурси для кредитування 

інвестицій у розвитку економіки країни. Досвід свідчить про те, що 

кредитування є одним з ключових напрямків діяльності банків, що визначають 

їх долю. 

Системний підхід до управління кредитним ризиком в банку і відсутність 

наукового підходу до усвідомлення сутності економічної категорії кредитного 

ризику не дозволяє банкам своєчасно спрогнозувати негативні результати 

кредитної діяльності, вплив на них негативних тенденцій в економіці, 

нормалізувати кредитний процес і усунути функціональні диспропорції. Даний 

аспект робить проблему управління кредитним ризиком особливо актуальною. 

Сучасна ситуація управління кредитним ризиком комерційними банками 

України характеризується застосуванням окремих методів його мінімізації, але 

велика питома вага проблемних кредитів у загальному обсязі доводить 

недооцінку деяких факторів на практиці, що і призвело до формування 

численних фінансових проблем, які і досі мають значний вплив на банківську 

систему України. 

Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи: методи 

управління кредитним ризиком на рівні окремої позики; методи управління 

кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку. 

Особливістю перелічених методів є необхідність їх послідовного 

застосування, оскільки одночасно вони являють собою етапи процесу 



кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним співробітником 

поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати 

етапи кредитування як методи управління ризиком окремої позики. Одним із 

найважливіших методів управління кредитним ризиком,є метод диверсифікації. 

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля серед 

широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за 

характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і за умовами 

діяльності (галузь економіки, географічний регіон). Розглядають три види 

диверсифікації — галузеву, географічну та портфельну. 

Метод диверсифікації слід застосовувати зважено та обережно, 

спираючись на статистичний аналіз і прогнозування, враховуючи можливості 

самого банку і, насамперед, рівень підготовки кадрів. Диверсифікація потребує 

професійного управління та глибокого знання ринку. Саме тому надмірна 

диверсифікація призводить не до зменшення, а до зростання кредитного 

ризику. Адже навіть великий банк не завжди має достатню кількість 

висококваліфікованих фахівців, котрі володіють глибокими знаннями в 

багатьох галузях економіки, знають специфіку різних географічних територій, 

мають практичний досвід роботи з різними категоріями позичальників. 
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