
 

ТЕМА: НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ  КРЕДИТУ.  

ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ  

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: розглянути сутність кредиту як економічну категорію і його функції, а 

також вивчити основні види кредиту 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами сутності кредиту та факторів які 

зумовлюють необхідність використання різних форм  кредитів на сьогоднішній день 

 

Між предметні зв’язки: фінанси, фінанси підприємств, банківські операції 

 

План заняття:  

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на занятті. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мета заняття; 

- повідомлення плану заняття 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення  - 10 

хвилин 

 

Основні терміни: теорії кредиту, суть кредиту, кредитні відносини, 

позичковий капітал, суб’єкт кредиту, об’єкт кредиту, функції кредиту, комерційний 

кредит, банківський кредит, споживчий кредит, міжнародний кредит, маржа 

 

Література: 
1. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб і доп./М.І. Савлук, А.М. 

Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002  

2. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010 р. 

3. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит практикум: 

Навч.побник – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008 р.  

4. Щетінін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид 2-ге, перероб. та доп.  – К.: 

ЦУЛ, 2000р 

5. Періодичне видання - журнал «Фінанси України» 

6. Мережа Інтернет 

 

Запитання для самоконтролю 

 
1. Які фактори зумовлюють необхідність кредиту? 

2. Що таке кредит? 

3. Охарактеризуйте суб’єктів кредитних відносин. 

4. Назвіть функції кредиту та їх особливості. 



5. У чому полягає різниця між забезпеченими і незабезпеченими кредитами? 

6. Назвіть види забезпечення кредитів. 

7. Що таке вид кредиту?Які виділяють види кредиту? 

9. У чому полягає різниця між банківським і комерційним кредитом? 

11. Що таке кредитоспроможність клієнта?Від яких факторів вона залежить? 
 

 

 

Питання для обговорення на семінарських заняттях 
 

1. Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин. 

2. Сутність кредиту як форми руху вартості на зворотній основі. Позиковий 

капітал і кредит. 

3. Стадії та закономірності руху кредиту. Об’єкти, суб’єкти та типи кредитних 

відносин. 

4. Форми та види кредиту. 

5. Поняття економічних меж кредиту, їхні види,причини і наслідки порушення. 

    Кредитні відносини та інфляція. 

6. Відсоток за кредит: види, економічні межи руху та фактори зміни ставки 

відсотка. 

7. Функції кредиту та їхня класифікація. Роль кредиту в розвитку економіки. 

8. Розвиток кредитних відносин в Україні. 
 

 

Теми рефератів 

 
1.Розвиток кредиту в економіці України (на прикладі однієї з галузей). 

2.Роль кредиту у становленні ринкової економіки України. 

3.Форми та види кредиту в Україні. 

4.Позиковий відсоток та фактори його диференціації. 

5.Споживчий кредит в Україні. 

 

Тестові завдання 

 

1. Кредит надається на принципах: 

а) повернення; 

б) платності; 

в) строковості; 

г) безстроковості. 

 

2. Суть натуралістичної теорії  кредиту вичерпується такими 

положеннями: 
а) об’єктом кредиту стає тимчасово вільний капітал у вигляді натурально-

речових благ які можуть бути позичені одним економічним агентом іншому; 

б) банки - це не посередники в кредиті, а творці капіталу; 

в) банки виступають лише як посередники в кредиті; 

г) кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом. 

 

3. Комерційний кредит – це: 



а) позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається в тимчасове 

користування на умовах повернення, строковості, платності; 

б) надання позичкових капіталів одних країн іншим у тимчасове користування 

на засадах оплати та повернення у домовлені строки; 

г) товарна форма кредиту, що надається продавцям покупцям у вигляді 

відстрочування платежу за продані послуги. 

 

4. Банківський кредит за строками погашення поділяється на; 

а) достроковий; 

б) короткостроковий; 

в) водночас а і б; 

г) з регресією платежів; 

д) довгостроковий; 

е) після закінчення обумовленого періоду. 

 

5. Іпотечний кредит – це: 

а) кредит під заставу цінних паперів; 

б) кредит під заставу нерухомості; 

в) кредит під заставу товару; 

г) землі. 

 

6. Який вид кредиту може бути реалізований у товарній формі: 

а) банківський; 

б) комерційний; 

в) міжнародний; 

г) споживчий; 

д) державний? 

 

7. Який вид кредиту виконує антипаційну (емісійну) функцію: 
а) банківський; 

б) комерційний; 

в) міжнародний; 

г) споживчий; 

д) державний? 

 

8. Міжбанківський кредит – це кредит, за якого позичальником є: 

а) банк; 

б) підприємство; 

в) приватна особа. 

 

9. Що є джерелом сплати позикового відсотка: 

а) позиковий капітал; 

б) дохід кредитора; 

в)дохід на позиковий капітал; 

г) прибуток позичальника7 

 

10. Функції кредиту: 

а) інформаційна; 



б) грошова (антипаційна); 

в) ревізійна; 

г) перерозподільна; 

д) контрольна – стимулююча. 

 

11. Норма обов’язкових резервів: 

а) вводиться як засіб, що охороняє від вилучення вкладів; 

б) становить середню величину маси грошей, необхідну для задоволення потреб 

населення; 

в) зараз не використовується; 

г) вводиться насамперед як засіб обмеження грошової маси. 

 

12. Формами забезпечення кредитів можуть бути: 
а) застава рухомого та нерухомого майна; 

б) цінні папери; 

в) гарантія й поручництво; 

г) усі відповідні правильні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


