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Постановка проблема. Трапсформащя скоиом1чпих та фшансових вщносин, що викликаш 
процесами глобал1зацп господарського життя, змушують по-новому шдходити до д1яльност1 
фшансових шститутав, що функщонують в кожнш державь Серед фшансово-кредитних шститутав 
банки займають чи не найважливппе мкще, оскшьки вони виступають ефективним посередником 
при перерозподгш коштав суб’ектав господарювання. При цьому кредитування залишасгься 
найприбутковппою статтею актив1в банку. Здшснення кредитних операцш завжди 
супроводжусться ризиком. KpiM того, чим бшыпий ризик бере на себе банк, тим бшыпий дохщ вш 
отримае. Така ситуащя характерна для бапюв, яю здайсшоють д1ялыпсть в межах власно! краши.

Таким чином, сучасш умови фупкщопуваппя вказують на те, що д1ялыпсть бапюв усе бшыпим 
чином залежить не тшьки вщ стабшьноста нащонального фшансового середовища, а й вщ 
фшансових умов, що кнують у свт. Саме тому процеси глобал1зацп у фшансовш cфepi створю- 
ють певш проблеми, з одного, та надають переваги, з шшого боку, учасникам фшансового ринку, 
яю повинш пристосовуватися до нових умов. Отже, урахування процесу глобашзацп банювсько! 
щяльноста е необхщною складовою для нормального функцюнування кожного банку нащонально! 
банювсько! системи.

Аналв ociainiix дослщжень та публжацш. Досл1дження кредитних ризиюв та мегод1в 
управлшня ними знайшли свое вщображення у наукових працях багатъох вггчизняних та закор- 
донних пауковщв та практиюв, зокрема I. Балабанова, I. Бланка, О. Васюренка, В. Вгглшського, I. 
Волошина, В. Гейця, I. Гуцала, М. Дмитренка, В. Сдронова, 1.1вченко, С. Кабушкша, Е. Морсма- 
на, О. 11ернар1вського, Л. Примостки, I. Сала, Дж. Сшю, В. Севрук. Однак, слщ зауважити, що 
вивчення особливостей та взаемозв’язюв банювських ризиюв завжди залишаеться актуальним, 
особливо в умовах посилення глобал1зацшних процешв.

Метою статп е виявлення особливостей прояву кредитного ризику в умовах глобал1зацп 
банювсько! Д1яльпост1 та узагальнення метод1в управлшня кредитним ризиком.

Виклад основного матер1алу. Глобал!зац1я банювсько! ддяльноста вносить сво! корективи i 
впливае на величину банювських ризиюв. В такому аспекта неможливо розглядати кредитний ри
зик вщокремлено в1д ризику краши, в яюй буде здшснюватись кредитування. У Методичних 
вказ1вках з шспектування банюв “Система оцшки ризиюв”, схвалених Постановок) Правлшня
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Нацюнального банку Украши вщ 15.03.2004 року № 104 [6], враховано цей момент i вказано, що 
мокнародному кредитуванню, кр1м кредитного ризику, притаманний ризик краши, який виникае 
через особливосп економжи, сощального ладу та полнинного устрою крагни позичальника. Також 
необхщно враховувати трансферний ризик, який полягае у виникненш ймов1рних втрат внаслщок 
непередбачених (додаткових) обмежень при перемпценш фшансових кошта з одних краш в mini. 
Таким чином, виникае необхщшсть розрахунку не лише кредитного ризику, а й ризику краши.

Традицшно вважають, що ступшь кредитного ризику заложить вщ наступних фактор1в [3; 4; 5]:
- ступшь концентрацп кредитно! д1яльносп банку переважно в однш галуз1, чутливш до 

економ1чних змш;
- значна питома вага кредита, виданих ненадшним юпентам;
- концентрацш щяльносп банку в маловивчених, нових, нетрадицшних сферах;
- кредитування шсайдер1в;
- внесения частих чи ютотних змш у полпику банку по наданню кредипв, формуванню порт

фелю цшних nanepie;
- введения в практику занадго велико! кшькосп нових послуг протягом короткого перюду;
- несумлшшсть позичальника;
- прийняття як застави цшностей, що важко реал1зуються на ринку чи схильних до швидкого 

знецшювання.
Проте поряд з вищевказаними факторами варто видшити такий фактор як приналежшсть пози

чальника та переважна його д1яльшсть на територп Украши чи за i'i межами.
Таким чином, в умовах глобал1зацп банювсько! д1яльност1 доцшьно розглядати кредитний ри

зик в розр1з1 наступних аспекта:
• кредитний ризик, що виникае пщ час кредитування шоземних юпснпв за кордоном;
• кредитний ризик, що виникае при кредитуванш юпента в межах власно! краши.
Якщо йдеться про кредитування вггчизняних юпента, то при управлшш кредитним ризиком 

його розглядають у широкому та вузькому розумшнп
У широкому розумшнп

вщмова (ухилення) вщ ризику, 
прийняття ризику (видача кредиту).

Вщмова (ухилення) вщ кредитного ризику доцшьна лише в тому випадку, коли банк 
заздалегщь волоще перев1реною шформащею про можливу збитковгстъ кредитно! операцп або ж 
дана операц1я суперечить полпищ, що проводить банк щодо кредитування.

Прийняття кредитного ризику банком означае, що вш згоден надати кошти у користування 
юпенту згщно умов та принцишв кредитування. У такому випадку банк використовуе Bci доступш 
йому методи та способи оптим1зацн ризику. Методам управлшня кредитним ризиком присвячено 
науков1 пращ вчених i практаюв, що викладеш в багатьох пщручниках та статтях.

У вузькому розумшш роздшяемо методи управлшня кредитним ризиком на три групи.
1) Загальш методи [1; 4; 8; 10; 11]:

кредитна политика;
цшоутворення на кредита;
створення кредитних бюро та рейтангових агентств;
використання кредитних дериватив1в.

2) Методи управлшня кредитним портфелем [2; 4; 7; 9]:
- диверсифжац1я;
- л1мггування;

створення резерв1в для вщшкодування можливих утрат за кредитними операц1ями;
- мошторинг кредитного портфелю.
3) Методи управлшня окремим кредитом [1; 4; 7; 8]:

анал1з кредитоспроможносп позичальника;
структурування кредиту;
документування кредиту;
способи забезпечення кредиту (застава, гаранта, порука);

страхування кредиту;
мошторинг i контроль за кредитом та станом застави; 
ранжування кредиту.

Варто зазначити, що мошторинг прямо чи опосередковано стосуеться кожного методу 
управлшня кредитним ризиком, особливо це спостерггаеться при управлшш кредитним портфелем 
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та окремим кредитом. На piBHi кредитного портфелю так чи шакше необхщно перюдично 
мошторити i pieem» диверсифпсацп кредитного портфелю, i дотримання встановлених банком 
л1мтв, i достатшсть створення банком резерв1в для вщшкодування можливих утрат за кредитни- 
ми операщями. На piBHi окремого позичальника мошторинг позичальниюв вщбуваеться i на стадп 
вщбору найбшып надшних, i для юнуючих позичальниюв.

При кредитуванш шоземних кл1ент1в варто оцшювати не лише кредитний ризик, а й ризик 
краши потенцшного позичальника. Складшсть пщ час оцшки кредитного ризику та ризику краши 
позичальника полягае в тому, що кредитний ризик обчислюетъся юльюсно, а ризик краГни складно 
представити у кшьюсному виразь При ефективному управлшш кредитний ризик можливо 
оптимйувати, а ризик краши можна лише врахувати, осюльки вплинути чи змшити його немож- 
ливо для банку.

Для щентифпсацп ризику крагни використовують даш вщомих рейтингових агентств. У свгговш 
практищ формуванням рейтинпв займаються м1жнародш аналггичш агентства i служби та 
м1жнародш i нащональш рейтингов! компанп, яю надають послуги на комерцшнш ochobL 
Найбшып вщомими можнародаими аналггичними службами та компан1ями, що оцшюють ризик 
краши, е наступи!: Standard & Poor’s Rating Group (S&P), Moody’s Investor Services, Fich IBCA, 
International Investor (II), Business Environment Risk Intelligence (BERI), служба журналу 
“Euromoney”, Institute of Management Development (IMD) та mini. Використання даних вищевказа- 
них агентств дозволяе в бшып повнш Mipi розумгги потенцшш ризики шоземного позичальника.

1ще раз варто пщкреслити, що глобал1зацоя банювсько! д1яльност1 передбачае не тальки вихщ 
нащональних банюв на шоземш ринки, а й функщонування закордонних банков в Украпп. Тому, 
якщо шоземш банки в1зьмуть на себе бшыпий ризик i створять для юпентав бшып вигщш умови 
кредитування, то украшсью банки можуть не витримати конкуренцп i втратити потенцшних 
юпентав. Це буде зумовлено тим, що ix полггика щодо ощнки кредитного ризику виявитъся бшып 
жорсткою, а процента ставка - бшып високою. Отже, украшським банкам необхщно враховувати 
рекомендацп Базельського комггету та м1жнародний досвщ щодо оцшки та управлшня ризиками. 
Це дастъ змогу здшснювати кредитну д1яльшсть в умовах штернацюнал1зацп на надежному piBHi 
та укршити сво! конкурентш позици не лише на власному банювському ринку, а й на 
м!жнародному.

Варто також особливу увагу звернути на кредитний ризик експортоор1ентованих та 
1мпортоор!ентованих позичальниюв.

Такий умовний подш кредитних ризиюв потр1бний лише на сучасному етат для того, щоб 
адаптувати нащональний пщхщ щодо оцшки кредитного ризику до м!жнародних вимог. Але в цей 
перюд вггчизняш банки мають бути готовими до серйозно! конкурентно! боротьби та можливоста 
об’едаань, поглинань та злиття з шоземними банками.

Якщо юпент е експортоор1ентованим (бшыпе 50 % обсягу реал1зацп пщприемства протягом 
останшх 12 мюяцов припадало на експорт), то доцшьно врахувати ризики краш, в яких реал1зуе 
сво! товари та послуги юпент. Така необхщшсть зумовлена тим, що у pa3i вщчугного noripinення 
становища у крапп, куда експортуе свою продукцпо юпент, це, безумовно, матиме вщпов1дний 
вплив на можливоста контрагент розрахуватися за товари i послуги i негативно позначитъся на 
д1яльноста юпента.

Якщо потенцшний позичальник сповпрацюе з контрагентами р!зних краш, яю мають р1зний 
рейтинг, то це не викликае особливих питань. Викликати занепокоення повинна лише негативна 
змша рейтингу краши та негативний прогноз, особливо це актуально, якщо контрагент один. У 
такому pa3i позичальника може чекати понижения власного кредитного рейтингу. Тому необхщно 
здшснювати мошторинг ризику краши (рейтингу) контрагентов експортоор1ентованого позичаль
ника, осюльки це може вплинути на його кредатоспроможшсть.

Пщсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що хоча визначення внутрппнього кредит
ного рейтингу не передбачае залучения даних зовнппшх рейтингових агентств, усе ж, якщо пози
чальник е експортоор1ентованим, то мошторинг ризику краши контрагентав позичальника може 
запобити виникненню несподдваних утрат для банку, знижуючи таким чином кредитний ризик 
позичальника.

1нша потенцшна загроза банку криеться при кредитуванш омпортоор1ентованих позичальниюв, 
тобто якщо бшыпе 50% ресурсов, задояних у виробництв! товару омпортуеться !з-за кордону. У 
такш ситуацп д!ялыпсть позичальника суттево буде залежать вщ вчасно! поставки сировини та 
MaTepianie вщ контрагентав.
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Висновок. Таким чином, при обрахунку кредитного ризику необхщно врахування процеси 
глобашзаци банювсько! дальность В Украли глобал1зац1я у банювськш ctpepi проявляетъся як через 
присутшсть шоземних банюв на национальному банювському ринку, так i шляхом виходу вггчизняних 
банюв на шоземш ринки. При цьому глобалйащя банювсько! д!яльносп супроводжуеться зростанням 
конкуренцл мЬк банками, що потребуе вдосконалення як проведения банювських операций, так i сис- 
теми управлшня кредитними ризиками у банку, бшып чтгко ранжуючи потенцшних позичальниюв та 
визначаючи !х кредитоспроможшсть.
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