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ЄДНІСТЬ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ЯК РИЗИКУ КРЕДИТОРА ТА РИЗИКУ ПОЗИЧАЛЬНИКА: 
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JEL: Е42; Е51
Шубенко І. А. Єдність кредитного ризику як ризику кредитора та ризику позичальника: минуле та сучасний підхід

Основними постачальниками кредитних ресурсів на ринок нині є комерційні банки, які впродовж тривалого часу виступають головними кредито-
рами як юридичних, так і фізичних осіб. Формування кредитних відносин відбувається в зовнішньому середовищі, яке може породити абсолютно 
нові ризики, з якими раніше не зіштовхувався розвинутий кредитний ринок. Метою дослідження є доповнення сутності кредитного ризику та 
розгляд його не тільки з позиції кредитора, але й позичальника, а також окреслення методів управління ним. Основними методами дослідження 
в даній публікації є методи наукової абстракції, індукції та дедукції для всебічного розгляду кредитного ризику як з боку позичальника, так і з 
боку кредитора; окремі положення дослідження доповнені методом економічного аналізу. У результаті визначено, що кредитний ризик – це не 
лише ризик банківської установи, але і ризик підприємства, установи, фізичної особи, яка взяла у кредит певну суму коштів у фінансової установи 
та має зобов’язання погасити не лише основну суму боргу, але і відсотки за користування позиченою вартістю. Встановлено, що розглядати 
кредитний ризик потрібно як єдність двох понять: ризик кредитора і ризик позичальника. Адже на позичальника як учасника кредитної угоди 
суттєво впливає зовнішнє середовище, яке обов’язково слід враховувати при отриманні кредиту. Визначено, що відповідно до сучасних політико-
економічних умов має формуватися замкнена система захисту від кредитного ризику, передусім на рівні позичальника, потім – на рівні держави. 
Досліджено, що на рівні кредитора банківські установи мають широке коло методів мінімізації даного ризику, у той час як захист позичальника 
від кредитного ризику лише починає формуватися. Подальші дослідження у сфері управління кредитним ризиком позичальника будуть стосува-
тися глибокого вивчення методів його управління та вдосконалення методів управління кредитним ризиком на рівні держави.
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Shubenko I. A. Unity of Credit Risk as Creditor’s Risk and Borrower’s Risk: The Past and the Approach of Present-Day
The main suppliers of credit resources to the today’s market are commercial banks, which for a long time act as the main creditors of both legal entities and 
individuals. The formation of credit relations occurs in the external environment, which can give rise to completely new risks that the developed credit market 
has not previously faced. The purpose of the study is to complement the essence of credit risk and consider it not only from the standpoint of the lender, but also 
the borrower, as well as outline methods for managing it. The main research methods in this publication are methods of scientific abstraction, induction and 
deduction for a comprehensive consideration of credit risk on the part of both the borrower and the lender; some provisions of the study are supplemented by 
the method of economic analysis. As a result, it is determined that credit risk is not only a risk of a banking institution, but also a risk of an enterprise, institution, 
individual who has borrowed a certain amount of funds from a financial institution and has an obligation to repay not only the principal amount of the debt, but 
also interest for using the borrowed value. It is found that credit risk should be considered as a unity of two concepts: creditor’s risk and borrower’s risk. After all, 
the borrower as a participant in the credit agreement is significantly influenced by the external environment, which must be taken into account when obtaining 
a loan. It is determined that in accordance with modern political and economic conditions, a closed system of protection against credit risk should be formed, 
first of all at the level of the borrower, then at the State level. It has been examined that at the creditor level, banking institutions have a wide range of methods 
to minimize this risk, while the borrower’s protection against credit risk is just beginning to take shape. Further research in the field of credit risk management 
of the borrower will concern an in-depth study of the methods of its management and improvement of methods of credit risk management at the State level.
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Fig.: 2. Bibl.: 24.
Shubenko Inna A. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, Polissia National University (7 Staryi Blvd, 
Zhytomyr, 10008, Ukraine)
E-mail: INNA75@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3461-9237
Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/U-9633-2017
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57315486900

В Україні впродовж тривалого часу формується 
кредитний ринок. Банківські установи, кредит-
ні спілки, фінансові компанії кредитують як 

фізичних осіб, так і підприємства, установи та орга-
нізації. За понад тридцятирічну історію формування 
кредитного ринку в Україні напрацювався механізм 
кредитних відносин. Сучасні кредитні відносини в 
Україні є дороговартісними, ґрунтуються на ринко-
вих засадах їх регулювання. У частині нормативно-
правового регулювання вони визначаються основни-
ми законодавчими документами у цій сфері. Тобто 
держава бере на себе формування правового поля,  
в межах якого здійснюються ці кредитні відносини. 

Основними постачальниками кредитних ресур-
сів на ринок нині є комерційні банки, які впродовж 
тривалого часу виступають головними кредиторами 
як юридичних, так і фізичних осіб. Формування кре-
дитних відносин відбувається в зовнішньому середо-
вищі, яке може породити абсолютно нові ризики,  
з якими не зіштовхувався раніше розвинутий кре-
дитний ринок. Тому вивчення сутності кредитного 
ризику в сучасних умовах, коли зовнішнє середовище 
несе нові виклики та загрози, залишається актуаль-
ною проблемою та потребує постійного моніторингу 
та вдосконалення.

Над проблемою формування та вивчення сут-
ності кредитного ризику в Україні працювало чимало 
вчених з початку двохтисячних років, зокрема Вітлін-
ський В. В., Наконечний Я. С., Пернарівський О. В., 
Великоіваненко Г. І., Версаль Н. І., Олексієнко С. М. та 
інші [2–10]. Їх доробок у сфері дослідження кредит-
ного ризику стосується того, що вони розкрили сут-
ність кредитного ризику, провели його оцінку, визна-
чили механізми мінімізації та запобігання проявам 
ризиків, зупинилися на математичному окресленні 
кредитного ризику. Через понад 20 років досліджен-
ня цієї проблеми продовжили Ларіонова К. Л., Дон-
ченко Т. В., Похилько С. В., Новіков В. М. [9; 12], які 
осучаснили підходи до формування сутності кредит-
ного ризику, визначили фактори, що впливають на 
даний вид ризику, та механізми мінімізації кредитно-
го ризику. Зарубіжні науковці, зокрема Готтесман А.,  
Лейброк М. (A. Gottesman, M. Leibrock), досліджу-
ють кредитний ризик у контексті фінансової кризи 
2007–2009 рр. [19]. Інші, зокрема Петерсон С. (S. P. Pe- 
terson), вивчають його структуру [23]. Але окремі 
питання щодо сутності кредитного ризику, дещо 
однобокий його розгляд з точки зору банківської ді-
яльності вимагають більш докладного розгляду кре-
дитного ризику. 
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Метою дослідження є доповнення сутності по-
няття кредитного ризику, розгляд його з позиції по-
зичальника та окреслення методів управління ним.

Завданнями дослідження є: 
 вивчення позиції науковців стосовно сутності 

кредитного ризику; 
 визначення змін як у вітчизняних, так і в за-

рубіжних джерелах стосовно цієї проблеми за 
останні 20 років;

 запропонування власного бачення сутності 
кредитного ризику.

Основними методами дослідження в даній 
публікації є методи: наукової абстракції, індукції та 
дедукції – для розгляду кредитного ризику з боку як 
позичальника, так і кредитора; окремі положення до-
слідження доповнені методом економічного аналізу. 

Впродовж тривалого часу питання сутності кре-
дитного ризику залишається актуальним не 
лише в Україні, але і за її межами. Аналіз публі-

кацій вітчизняних і зарубіжних авторів засвідчив, що 
це питання не втрачає своєї актуальності. Більшість 
науковців зводять сутність кредитного ризику до ри-
зику невиконання позичальником кредитної угоди, 
несплати тіла кредиту та відсотків за користування 
позиченою вартістю [6; 10; 12; 16; 18; 22]. Вони наго-
лошують, що кредитний ризик є основним ризиком 
банку. З цим положенням важко не погодитися, адже 
кредитний ризик є базовим, за який банківська уста-
нова одержує винагороду у вигляді відсотків за корис-
тування наданою в користування вартістю. Деякі ав-
тори, наприклад Дж. Грегорі (J. Gregory), розглядають 
кредитний ризик контрагента як ризик невиконання 
зобов’язань [20]. Такий підхід до кредитного ризику 
також є виправданим, але не єдиним, адже зводити 
кредитний ризик до невиконання однією стороною фі-
нансових зобов’язань є недоцільним – це більш глибо-
ке поняття, на яке випливає ціла сукупність факторів.

Інші зарубіжні автори, зокрема М. Найлі та  
Й. Лахрічі (M. Naili, Yo. Lahrichi), осучаснили це по-
няття та розглянули його як ризик непрацюючих 
кредитів [22], який суттєво впливає на стабільність 
банківського сектора. Тобто поява такого терміна, 
як непрацюючий кредит, у нормативних документах 
призвела до розгляду і кредитного ризику з цієї пози-
ції. Нині, відповідно до вітчизняного банківського за-
конодавства, також виділено такі кредити, як активи, 
за якими є прострочення погашення боргу. Згадані 
фахівці наголошують і на тому, що питання кредит-
ного ризику широко обговорюється не лише серед 
науковців, але і серед політиків [22].

Ціла низка зарубіжних авторів зауважує те, що 
кредитні ризики потребують постійного вивчення, 
адже їх неврахування може спричиняти кризу у фі-
нансах. Зокрема, американські дослідники також на-
голошують на тому, що необмежене зростання креди-
тів призводить до зростання кредитних ризиків, що в 

кінцевому результаті сприяє формуванню фінансової 
кризи та рецесії в економіці, тому кредитні ризики 
важливо враховувати [23]. В одному із розділів мо-
нографії, яка опублікована дослідниками зі США, 
досліджується фінансова криза 2007–2009 рр., яку 
вони називають «кредитною кризою», що призвела 
до банкрутства та необхідності надання допомоги 
фінансовим установам. А. Готтесман і М. Лейброк 
(A. Gottesman, M. Leibrock) наголошують на тому, що 
кредитний ризик може призвести до банкрутства 
фінансових установ. Вони аналізували нормативні 
документи та кроки, які здійснювалися для стабілі-
зації фінансової системи [19, р. 24–43]. Науковці із 
Туреччини говорять про те, що ліквідність банків 
може змінюватися через кредитування, тобто через 
кредитний ризик [15]. 

Інша вчена, а саме, Дж. Фонсека (J. Fonseca) під-
креслює, що високі кредитні ризики зумовлюють 
менший доступ до кредитів для фізичних осіб [18], це 
прийнято для будь-яких кредитних відносин у будь-
якій країні. 

Як в Україні, так із кордоном окремі вчені визна-
чають типи кредитних ризиків. Так, М. Кроухі 
(M. Crouhy) визначає їх чотири: ризик дефолту, 

ризик банкрутства, ризик зниження рейтингу та ри-
зик розрахунку [17]. З нашої точки зору, це не типи 
ризиків, а радше наслідки кредитного ризику, що 
виникають як результат невиконання обов’язків за 
кредитною угодою позичальника, а тому кредитний 
ризик має управлятися, передусім, на рівні позичаль-
ника. Адже за умов, коли процес управління кредит-
ним ризиком на підприємстві відсутній, виникають 
проблеми із розрахунками в позичальника, зниження 
його плато- і кредитоспроможності та, як наслідок, 
це може стати основною причиною, що призведе до 
втрати майбутніх доходів, заставлених активів, діло-
вої активності, репутації, а то й до банкрутства.

З боку кредитора не втрачає актуальності і 
структура кредитного ризику, що була представле-
на на початку 2000 рр. авторами В. В. Вітлінським, 
О. В. Пернарівським, Я. С. Наконечним, Г. І. Велико-
іваненком. Вони представляли кредитний ризик як 
єдність ризику щодо позичальника та ризику щодо 
способу забезпечення [7, с. 57]. Під кредитним ри-
зиком щодо позичальника автори розуміли «катего-
рію, яка пов’язана з подоланням невизначеності та 
конфліктності в ситуації вибору й відображає міру 
(ступінь) того, що позичальник може не виконати 
свої зобов’язання перед банком щодо повернення 
боргу за умовами кредитного договору з урахуван-
ням впливу керованих і некерованих чинників, пря-
мих і зворотних зв’язків. Цей кредитний ризик можна 
класифікувати як спосіб забезпечення. Такий ризик 
є об’єктивно-суб’єктивною економічною категорією, 
яка пов’язана з подоланням невизначеності та кон-
фліктності в ситуації неминучого вибору й відобра-
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жає міру (ступінь) того, що банку не вдасться своє-
часно та в повному обсязі скористатися забезпечен-
ням позики для покриття можливих втрат від неї» 
[7, с. 57]. Учені стверджували, що «кредитний ризик 
щодо кредитної угоди – це одночасний прояв кредит-
ного ризику щодо позичальника та кредитного ри-
зику щодо способу забезпечення кредиту» [7, с. 58]. 
Даний колектив авторів зупиняється на кредитному 
ризику з боку кредитора.

Проведений аналіз сутності кредитного ризику 
за останні 20 років показав, що серед науков-
ців підхід до цього поняття майже не змінив-

ся. Так, зокрема, багато вчених стоять на позиціях 
того, що кредитний ризик – це виключно ризик бан-
ківської діяльності, але наголошується на тому, що «…
кредитні ризики по своїй сутності є багатогранними, 
при проведенні різного роду банківських операцій є 
ймовірність втрати коштів, що виникає у різних сфе-
рах роботи банків. Кредитний ризик може виникнути 
при депозитних відносинах одного банку з іншим, 
при проведенні переказів між ними, при операціях з 
цінними паперами та різного роду кредитних послуг 
з лізингу, факторингу, та ін.» [12, с. 56]. Інші дослідни-
ки зупиняються на оцінці якості кредитного портфе-
ля банку, роблячи акцент на формуванні алгоритму 
ефективного кредитного портфеля банку як чинни-
ка мінімізації кредитного ризику [4, с. 81]. Ларіоно- 
ва К. Л., Донченко Т. В. у своїй публікації наголошу-
ють на зовнішніх чинниках, що призводять до зрос-
тання кредитного ризику «… це і вплив глобальних 
економічних дисбалансів, …очищення банківської 
системи від фінансово слабких банків, наслідки війни 
на Донбасі, анексії Криму…» [9, с. 235–236]. Тобто 
факторами, що призводять до зростання кредитного 
ризику, називають і зовнішні загрози та ризики. 

Такі підходи до сутності кредитного ризику з 
боку кредитора сприяли і формуванню широкого 
кола методів захисту від кредитного ризику або міні-
мізації його впливу.

Ми підтримуємо позицію вітчизняних і зару-
біжних науковців щодо того, що кредитний ризик є 
основним ризиком банківської установи, але з огляду 
на багатовимірність ризику як величини, варто звер-
нути увагу й на інший бік кредитного ризику – як ри-
зику, на який наражається і діяльність позичальника. 
За кордоном також почали з’являтися публікації, що 
вивчають кредитний ризик з боку підприємства. Так, 
колектив авторів з Китаю розробляє інтерпретацію 
та оцінку кредитного ризику підприємства [24]. 

Нинішня економічна і політична ситуація в 
Україні привнесла абсолютно непередбачені ризи-
ки втрати, на які не розраховує жодна цивілізована 
країна. Це ризики, пов’язані з російською агресією. 
Фахівці НБУ наголошують, що наслідком війни з рф 
є втрата доходів як громадянами, так і підприємства-
ми, руйнуються активи, заставлене майно. Плато- і 

кредитоспроможність погіршуються. Ці фактори 
сприяють збільшенню частки непрацюючих кредитів. 
«В умовах війни в Україні банки кредитують вкрай 
обережно [5]. За їх оцінкою, три квартали 2022 р.  
поспіль підвищується жорсткість умов схвалення 
бізнес-кредитів та посилюються стандарти кредиту-
вання. Кредитні кошти простіше отримати наявним 
банківським клієнтам, що мають позитивну історію 
взаємодії з фінустановою. Вищі ризики банки закла-
дають у вищі кредитні ставки» [5]. Тобто зовнішнє 
середовище суттєво може вплинути на процес кре-
дитування та здатність до повернення кредиту, але 
основою повернення тіла кредиту та відсотків за ко-
ристування кредитом є власне діяльність позичаль-
ника – наскільки вона буде успішною, та ті фактори, 
що можуть вплинути на цей процес. 

На нашу думку, позичальник також є носієм 
кредитного ризику, і наскільки він буде спро-
можним подолати фінансові труднощі в разі 

їх виникнення, настільки успішною буде кредитна 
операція для комерційного банку. Тому кредитний 
ризик варто розглядати з позиції як кредитора, так і 
позичальника, адже це дві сторони одного явища. На 
рис. 1 показано, до яких наслідків призводить кре-
дитний ризик і кредитора, і позичальника.

Виходячи з того, що кредитний ризик є водно-
час і ризиком позичальника, варто зосередитися і на 
методах управління кредитним ризиком на цьому 
рівні. Проведені попередні власні дослідження вка-
зують на те, що управління кредитним ризиком здій-
снюється на трьох рівнях (рис. 2). Зокрема, на рівні 
держави, коли створюється нормативно-правова 
база управління кредитним ризиком і центральним 
банком відслідковуються критичні показники кре-
дитного ризику, формуються умови, за яких кредит-
ний ризик банківських установ несуттєво впливає на 
стан ліквідності та стабільності банківської системи 
в цілому [14, с. 35]. Адже, як показують зарубіжні до-
слідження, накопичення кредитних ризиків можуть 
спровокувати фінансову кризу в економіці [19]. 

На рівні управління кредитним ризиком банків-
ської установи існує широкий перелік методів управ-
ління, які ґрунтуються на вимогах центрального бан-
ку та внутрішніх положеннях банківської установи 
[14, с. 29].

Даний рівень є найбільш опрацьованим та опи-
саним в економічній літературі. Кожна банківська 
установа створює багатошарову систему запобігання 
кредитному ризику відповідно до банківського за-
конодавства, формує навіть окремі структурні під-
розділи, які слідкують за ризиками. За високий ри-
зик банківська установа отримує високий прибуток і 
здійснює цілу низку превентивних і запобіжних захо-
дів для зменшення ризиків або взагалі їх уникнення. 
Зокрема, оцінка плато- та кредитоспроможності по-
зичальника, лімітування, резервування, диверсифіка-
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Рис. 1. Кредитний ризик як єдність ризику кредитора та ризику позичальника та їх втрати при невиконанні умов 
за кредитною угодою 

Джерело: авторська розробка.

ція, страхування, застава майна, яка, зазвичай, пере-
вищує позичену вартість, гарантії та поручительство. 

Як свідчать зарубіжні дослідження, управління 
кредитним ризиком вважається переважно 
ризиком банківської установи. Колектив за-

рубіжних дослідників наголошує на тому, що кредит-
ний ризик є банківським ризиком і, за аналогією з 
вітчизняними вченими, також визначає основні ме-
тоди мінімізації кредитних ризиків, які стосуються 
лімітування, диверсифікації діяльності, резервуван-
ня, страхування, використання застави, гарантії, але 
також і таке нове для української кредитної практики 
поняття, як кредитні деривативи [21].

Зазвичай перший етап управління кредитним 
ризиком з боку кредитора розпочинається ще на ста-
дії прийняття заявки щодо кредиту. Так, кредитором 
здійснюється оцінка передусім кредитоспроможності 
позичальника, вивчається саме здатність клієнта ви-
конати зобов’язання за кредитною угодою, а не про-
сто платоспроможність клієнта, адже остання може 
бути достатньою. Після цього банк визначає розмір 
кредиту спільно із позичальником та перевіряє, чи 
не виходить за межі даний кредит, тобто перевіряє 
ліміт за кредитом. Після того, як прийнято рішення 
про можливість надання кредиту позичальнику, банк 
застосовує інший перелік методів управління креди-
том, а саме, вивчає та оцінює майно, яке передається 
під заставу; вивчає кредитоспроможність поручи-
теля або гаранта за кредитною угодою. Далі слідкує 
за використанням кредитних коштів, чи дотримана 
мета використання кредиту. Вимагає від позичальни-
ка застрахувати майно, передане в заставу, або інші 
ризики, передбачені кредитною угодою, ризики втра-
ти життя і здоров’я – у разі кредитування фізичної 
особи. Далі банк постійно відстежує заборгованість 
за кредитною угодою та формує резерви для подо-
лання кредитного ризику, здійснює оцінку й аналіз 
використання кредитних коштів та сплату відсотків 
і тіла кредиту. У разі довгострокового кредитування 
цей процес здійснюється постійно до повного пога-
шення заборгованості. 

Для забезпечення сталості банківської системи 
кредитна діяльність має бути адекватною щодо на-
явних ресурсів та резервів здатності покрити ризики 
в тому разі, якщо позичальник, з певних причин, не 
зможе повернути кредит.

Кредитний ризик у класичній схемі його управ-
ління передбачає контроль за ним і фінансування ри-
зику. Під контролем як процесом розуміють сукуп-
ність дій, які ведуть до визначення кількісних втрат, 
а отже, він має здійснюватися на всіх трьох рівнях: 
держави, кредитора та позичальника.

На першому рівні управління кредитним ризи-
ком для позичальника має стосуватися формування 
механізму захисту від непередбачених обставин, які 
несе зовнішнє середовище. Це і формування різних 
джерел фінансування підприємства, або доходів для 
фізичної особи, і диверсифікація діяльності підпри-
ємства, або різні види діяльності для фізичної особи, 
які можуть приносити дохід. Формування резервних 
коштів на випадок неможливості сплати за кредитною 
угодою, хоча б на кілька періодів, які залежить від роз-
міру кредиту, терміну сплати за кредитною угодою. 
Причому формування таких резервів є досить важли-
вою складовою підприємницької діяльності загалом, 
адже за умов високих виробничих ризиків такі резер-
ви можуть служити початком відновлення діяльності 
в періоди, коли втрачаються фінансові ресурси, як це 
відбулося з багатьма підприємцями, які втратили май-
но та бізнес під час війни України з рф, але, маючи міні-
мальні резерви, вони частково спромоглися відновити 
бізнес, звичайно, не в попередніх масштабах, але до-
статніх, щоб вижити бізнесу під час війни. 

Нині однією із проблем для українських підпри-
ємств стає подальша невизначеність їх діяль-
ності, про що свідчать опитування, проведені 

в листопаді 2022 р. ГО «Інститут економічних дослі-
джень та політичних консультацій»: «…хоча рівень 
невизначеності в перспективі двох років уперше збіль-
шився. Відсоток тих, хто планує звузити діяльність у 
наступні два роки, збільшився в листопаді з 6,3% до 
11,6%. Водночас, частка тих, хто планує залишитись на 
поточному рівні, залишилась майже без змін та стано-
вить 56,7% (було 56,3% у жовтні 2022 р.) [13]. 
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Рівень невизначеності уперше для цього періоду 
очікувань збільшився із 42,3% до 54,2%» [13]. «Інсти-
тут економічних досліджень та політичних консуль-
тацій» також наголошує на тому, що реальний ВВП у 
2022 р. скоротився на близько 30% [11]. НБУ також 
проводить моніторинг ділової активності україн-
ських підприємств і повідомляє, що «…продовження 
бойових дій, подальше руйнування критичної інфра-
структури, логістики, зростання виробничих витрат, 
а також зниження доходів населення вплинули на по-
гіршення оцінок щодо економічних результатів у най-
ближчій перспективі підприємств усіх секторів» [1]. 
Тобто ці два дослідження доповнюють одне одного і 
наголошують, що зовнішнє середовище суттєво може 
вплинути на рівень ризиків підприємця, окремого 
підприємства та окремої особи.

З цього можна зробити висновок, що зовнішнє 
середовище може нести загрози, які не піддаються 
прогнозуванню та плануванню, особливо це відбува-
ється під час війни. Для окремих галузей, до яких на-
лежать, наприклад, сільськогосподарські підприєм-
ства, зовнішнє середовище також може нести загрози 
та ризики, які пов’язані з непередбачуваністю погод-
них умов та зміною клімату. Такі загрози формують 
необхідність створення механізмів їх подолання. Але, 
на відміну від них, від ризиків війни не мають захисту 
як підприємства, так і фізичні особи. 

Виходячи з цього кредитний ризик з боку по-
зичальника можна розглядати як сукупність 
таких елементів: внутрішнє та зовнішнє серед-

овище та застава, що знаходить своє відображення в 
конкретних ризиках стосовно таких складових.

Оскільки діяльність конкретного позичальни-
ка залежить від зовнішньо-економічних і політичних 
умов, тобто системи, в якій відбуваються кредитні 
відносини, то вплив цих ризиків на розширення кре-
дитування або, навпаки, його скорочення може бути 
досить суттєвим. До таких негативних факторів, які 
суттєво можуть вплинути на процес кредитування, 
слід віднести: політичні, інфляційні, цінові, процент-
ні, валютні ризики. Війна в Україні спровокувала і по-
яву нових факторів, що призводять до невиконання 
зобов’язань за кредитною угодою: це воєнні ризики, 
які не піддаються контролю та фінансуванню. Саме 
тут має включатися механізм захисту від кредитного 
ризику на рівні держави, адже кошти втрачаються як 
позичальником, так і кредитором. 

ВИСНОВКИ
Кредитний ризик – це поняття, яке широко ви-

користовується в банківській практиці при наданні 
кредитів. Найчастіше серед науковців та практиків 
суть кредитного ризику розглядається з позиції осно-
вного ризику банківської установи, у загальному пла-
ні під кредитним ризиком розуміють невиконання 
будь-яких боргових зобов’язань. 

Визначено, що кредитний ризик – це не лише 
ризик банківської установи, але і ризик підприєм-
ства, установи, фізичної особи, яка взяла у кредит 
певну суму коштів у фінансової установи та має 
зобов’язання погасити не лише основну суму боргу, 
але і відсотки за користування позиченою вартістю. 
Тому важливо розглядати кредитний ризик як єд-
ність двох понять: як ризик кредитора та ризик по-
зичальника, і такий підхід служитиме всебічному роз-
гляду цього поняття.

Установлено, що при банківській практиці 
кредитування широко використовуються ме - 
тоди управління кредитним ризиком. Це під-

тверджується на лише діяльністю сучасних банків-
ських установ, але й дослідженнями українських і 
закордонних науковців. Маючи такий перелік мето-
дів управління кредитним ризиком на рівні банку, 
вітчизняні підприємства, установи та фізичні особи 
можуть зіштовхнутися із суттєвими проблемами при 
взятті кредиту, що в поєднанні з непередбачуваністю 
зовнішнього середовища, як це відбулося в Україні з 
початком повномасштабного вторгнення рф, може 
призвести не лише до втрати заставленого майна, але 
і майбутніх доходів. 

Тому вітчизняні підприємства, установи, окремі 
фізичні особи мають дбати про уникнення кредитно-
го ризику або створити умови, за яких він мінімізу-
ється. До таких методів управління кредитним ризи-
ком позичальника можна віднести: диверсифікацію 
джерел фінансування та діяльності; створення додат-
кових резервних коштів, які можуть бути викорис-
таними на часткове погашення тіла кредиту та від-
сотків за користування ним у разі, якщо виникають 
фінансові труднощі зі сплатою відсотків. Крім того, 
підприємство може широко використовувати мож-
ливості страхування виробничих ризиків при здій-
сненні власної ризикової діяльності.

На рівні держави для мінімізації впливу кре-
дитного ризику на позичальника мають бути перед-
бачені заходи зі зменшення боргових зобов’язань у 
разі, якщо він знаходиться на окупованій території, 
не може здійснювати свою підприємницьку діяль-
ність, втратив активи та інше майно для ведення біз-
несу, майбутні доходи. Специфічної підтримки через 
управління кредитним ризиком на рівні позичальни-
ка потребують і окремі галузі, передусім сільськогос-
подарські підприємства, через формування сприят-
ливого режиму кредитування.

Тому подальші дослідження у сфері управління 
кредитним ризиком позичальника будуть стосувати-
ся глибокого вивчення методів управління ним і вдо-
сконалення методів управління кредитним ризиком 
на рівні держави, а також вивчення галузевих аспек-
тів кредитного ризику.                     
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