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Після вивчення цього розділу Ви зможете: 

 Зрозуміти критерії класифікації  кредиту,  його форми; 

 Розглянути характеристики окремих видів кредиту; 

 Усвідомити механізм, форми забезпечення та страхування банківських 

кредитів;  

 зрозуміти сутність, види та вимірники процента; 

 розглянути  роль кредиту у розвитку економіки України 

 

1 Критерії класифікації кредиту 

 

Кредит - це позиковий капітал, що передається кредитором по-

зичальнику у тимчасове користування на певних умовах. 

Кредит відноситься до історичних категорій, він розвивався і 

удосконалювався одночасно із розвитком суспільного виробництва. Для 

кожного з історичних періодів була характерна їм сукупність різних видів 

кредитів. Крім того в економічній літературі відсутній єдиний підхід до 



трактування сутності форм і видів кредиту. Це може негативно впливати на 

практику організації кредитування, зокрема її нормативного забезпечення. 

Для наукового обґрунтування класифікації кредиту необхідно 

виробити єдиний методичний підхід до визначення критеріїв класифікації 

кредиту. На думку М. І. Савлука  такий підхід має враховувати: 

 - відмінності самих понять форми та виду; 

 - відмінності у внутрішній структурі кредиту, її окремих елементів; 

 - практичну доцільність та зручність у користуванні. 

 У загальноприйнятому розумінні форма – це зовнішній, найбільш 

загальний вияв певного предмета чи явища, який хоч і пов’язаний з 

внутрішньою сутністю, але не розкриває її. Оскільки кредит – явище суспільне 

(економічні відносини), про форму його можна говорити з певною умовністю 

як про найбільш загальний вигляд, якого він може набувати в процесі руху і 

який не розкриває його внутрішньої сутності та структури. Тому критеріїв для 

вичленення форм кредиту не може бути багато. 

Найбільш загальним проявом кредиту, в якому не розкривається його 

сутність та внутрішня структура, є форма позиченої вартості, в якій вона 

рухається між кредитором і позичальником. Таких форм може бути дві – 

товарна (натурально-речова) та грошова. Тому і форм кредиту може бути дві 

– товарна і грошова. Ці форми визначають лише загальні контури кредиту і 

не зачіпають цого внутрішньої структури. Подібні форми можуть мати інші 

економічні інструменти (фінанси, торгівля тощо). Проте це не суперечить 

призначенню форми. Адже вона лише найбільш узагальнена, контурна 

характеристика і може бути спільною для близьких за родовою ознакою явищ. 

У загальноприйнятому розумінні вид (у практиці класифікації) – це 

підрозділ, що охоплює ряд предметів, явищ за спільними ознаками і входить 

до складу загального вищого підрозділу – роду. Тому видова характеристика 

застосовується щодо внутрішньої структури об’єкта дослідження, в нашому 

випадку – кредиту. Оскільки кредит має значну кількість структурних проявів, 

то може застосовуватись багато критеріїв його класифікації та виділятись 



багато його видів. Але всі вони «вписуються» в одну з форм кредиту, 

кконкретизуючи їх внутрішній зміст. 

   Такий підхід до класифікації форм і видів кредиту є виправданим з 

позицій практичної доцільності. Він спрощує розуміння внутрішнього 

взаємозв’язку між окремими проявами кредиту, що позитивно сприяє 

організації кредитних відносин. 

  

2 Форми кредиту, їх характеристика 

Форми кредиту тісно пов'язані з його структурою і певною мірою з 

сутністю кредитних відносин. Елементами структури кредиту є кредитор, 

позичальник і позиченої вартості, тому форми кредиту можна розглядати в 

залежності від характеру:  

· Кредитора і позичальника;  

· Позиченої вартості;  

· Цільових потреб позичальника.  

У залежності від позиченої вартості доцільно розрізняти товарну, 

грошову і змішану (товарно-грошову) форми кредиту.  

Товарна форма кредиту історично передує його грошовій формі. 

Можна припустити, що кредит існував до грошової форми вартості, коли при 

еквівалентному обміні використовувалися окремі товари (хутра, худоба та ін.) 

Першими кредиторами були суб'єкти, які мають надлишками предметів 

споживання. У пізній історії відомі випадки кредитування землевласниками 

селян до збору нового врожаю, яке відбувалося зерном, іншими 

сільськогосподарськими продуктами. У сучасній практиці товарна форма 

кредиту не є основоположною. Переважною формою виступає грошова форма 

кредиту, проте застосовується і його товарна форма. Остання форма 

використовується як при продажу товарів з розстрочкою платежу, так і при 

оренді майна (у тому числі при лізингу обладнання), прокаті речей. Практика 

свідчить про те, що кредитор, який надав товар з розстрочкою платежу, 

відчуває потребу в кредиті, причому головним чином у грошовій формі. 

Можна відзначити, що там, де функціонує товарна форма кредиту, його рух 



часто супроводжується і грошовою формою кредиту.  

Грошова форма кредиту найбільш типова, що переважає в сучасному 

господарстві. Це й зрозуміло, оскільки гроші є загальним еквівалентом при 

обміні товарних вартостей, універсальним засобом обігу і платежу. Дана 

форма кредиту активно використовується як державою, так і громадянами як 

всередині країни, так і в зовнішньому економічному обороті.  

Поряд з товарною та грошової формами кредиту застосовується і його 

змішана форма. Вона виникає, наприклад, в тому випадку, коли кредит 

функціонує одночасно в товарній і грошовій формах. Можна припустити, що 

у разі придбання дорогого устаткування буде потрібно не тільки лізингова 

форма кредиту, але і грошова його форма для оплати витрат по встановленню 

та налагодженню придбаної техніки.  

Як вже зазначалося, рух кредиту відбувається не тільки на стадії 

надання коштів у тимчасове користування; але має й інші стадії, в тому числі 

повернення позиченої вартості. Якщо кредит надано у грошовій формі і був 

повернутий також грошима, то в даній угоді кредит проявляється у грошовій 

формі. Товарну форму кредиту можна визнати тільки в тих кредитних угодах, 

в яких надання і повернення позичених коштів відбуваються у формі товарних 

вартостей.  

Якщо кредит був наданий у формі товару, а повернутий грішми чи 

навпаки (надано грошима, а повернений у формі товару), то в цьому випадку 

більш правильно вважати, що діє змішана форма кредиту. Змішана (товарно-

грошова) форма кредиту часто використовується в економіці країн, що 

розвиваються, які розраховуються за грошові позики періодичними 

поставками своїх товарів (переважно у вигляді сировинних ресурсів 

сільськогосподарських продуктів). У внутрішній економіці продаж товарів з 

розстрочкою платежів супроводжується поступовим поверненням кредиту i 

грошовій формі.  

У залежності від того, хто в кредитній угоді є кредитором, виділяються 

такі форми кредиту: банківська, господарська (комерційна), державна, 



міжнародна, громадянська (приватна, особиста). Разом з тим в кредитній угоді 

бере участь не тільки кредитор, а й позичальник; в кредитній угоді вони 

рівноправні суб'єкти. Пропозиція позики виходить від кредитора, попит - від 

позичальника. 

Банківська форма кредиту – найбільш поширена форма, оскільки саме 

банки найчастіше надають свої позички суб’єктам, які потребують в 

тимчасовій фінансової допомоги. За обсягом позика при банківської формі 

кредиту значно більше позик, видаваних при кожній з інших його форм. Це не 

випадково. Банк є особливим суб’єктом, основним заняттям якого найчастіше 

стає кредитну справу, він організовує багаторазове кругообертання грошових 

коштів на поворотній основі. 

Перша особливість банківської форми кредиту полягає в тому, що банк 

оперує не стільки своїм капіталом, скільки залученими ресурсами. Зайнявши 

гроші у одних суб’єктів, він перерозподіляє їх, надаючи позику у тимчасове 

користування іншим юридичним і фізичним особам.  

Друга особливість полягає в тому, що банк позичає незайнятий капітал, 

тимчасово вільні грошові кошти, вкладені в банк господарюючими суб’єктами 

на рахунки або у внески.  

Третя особливість даної форми кредиту характеризується наступним. 

Банк позичає не просто грошові кошти, а гроші як капітал. Це означає, що 

позичальник повинен так використовувати отримані в банку кошти, щоб не 

тільки повернути їх кредитору, а й отримати прибуток, достатній принаймні 

для того, щоб сплатити позиковий відсоток. Платність банківської форми 

кредиту стає її невід’ємним атрибутом.  

При господарської (комерційної) формі кредиту кредиторами 

виступають господарські організації (підприємства, фірми, компанії). Дану 

форму в силу історичної традиції доволі часто називають комерційним 

кредитом, іноді вексельним кредитом, оскільки в його основі лежать 

відстрочка підприємством-продавцем оплати товару та надання 



підприємством-покупцем векселя як боргового зобов’язання оплатити 

вартість покупки після закінчення певного терміну. 

Господарська (комерційна) форма кредиту має ряд особливостей. Перш 

за все, його джерелом є як зайняті, так і незайняті капітали. При товарній формі 

господарського кредиту відстрочення оплати служить продовженням процесу 

реалізації продукції, позичати не тимчасово вивільнена вартість, а звичайний 

товар з відстрочкою платежу. При грошовій формі господарського кредиту 

його джерелом виступають грошові кошти, тимчасово вивільнилися з 

господарського обороту. Важливо при цьому і те, що при товарному 

господарському кредиті власність на об’єкт передачі переходить від продавця-

кредитора до покупця, при грошовому господарському кредиті власність на 

надану вартість не переходить від кредитора до позичальника, останній 

отримує її тільки у тимчасове володіння. По-різному здійснюється платність 

за користування кредитом. При товарному господарському кредиті плата за 

відстрочку платежу входить у вартість товару, при грошовому господарському 

кредиті плата за користування позичкою стягується у відкритій формі: крім 

суми кредиту, яка повертається кредитору, позичальник додатково сплачує 

позичковий відсоток.  

Господарський кредит незалежно від своєї товарної чи грошової форми 

надається головним чином на короткі терміни, у той час як, наприклад, 

банківський кредит найчастіше носить довгостроковий характер.  

Державна форма кредиту виникає у тому випадку, якщо держава в 

якості кредитора надає кредит різним суб’єктам. Державний кредит слід 

відрізняти від державної позики, коли держава, розміщуючи свої зобов’язання, 

облігації та ін, виступає в якості позичальника. Державний позику найчастіше 

розміщується під певні державні програми (на цілі відновлення народного 

господарства в післявоєнний період, розвитку народного господарства, у тому 

числі окремих його галузей, та ін.) Позики розміщуються, як правило, на 

тривалий термін (на 5,10 і навіть 20 років). На відміну від державних позик, 

широко практикуються в сучасному господарстві, державна форма кредиту 



порівняно з іншими його формами має обмежене застосування, найчастіше 

надається через банки, а також у сфері міжнародних економічних відносин, по 

суті, стає міжнародної формою кредиту.  

При міжнародному формі кредиту склад учасників кредитної угоди не 

змінюється, в кредитні відносини вступають ті ж суб’єкти: банки, 

підприємства, держава і населення, однак відмінною ознакою даної форми є 

приналежність одного з учасників до іншої країни: одна зі сторін – іноземний 

суб’єкт.  

Громадянська форма кредиту заснована на участі в кредитній угоді в 

якості кредитора громадян, приватних осіб. Таку угоду іноді називають 

приватною (особистої) формою кредиту. Громадянська (приватна, особиста) 

форма кредиту може носити як грошовий, так і товарний характер, 

застосовується у взаєминах з усяким з інших учасників кредитних відносин.  

У взаємовідносинах приватних осіб один з одним дана форма кредиту 

часто носить дружній характер: позичковий відсоток встановлюється в меншій 

сумі, ніж у банках, в деяких випадках не стягується; кредитний договір не 

укладається, частіше використовується Боргова розписка, однак і вона часто 

не застосовується. Тому елемент довіри набуває підвищене значення. Термін 

такого кредиту не є жорстким, 

частіше за все буває умовною.  

Форми кредиту можна також розрізняти залежно від цільових потреб 

позичальника. У зв’язку з цим виділяються дві форми кредиту: продуктивна і 

споживча. 

Продуктивна форма кредиту пов’язана з особливістю використання 

отриманих від кредитора засобів. При цій формі кредиту позики 

використовуються на цілі виробництва та обігу, на продуктивні цілі.  

Споживча форма кредиту на відміну від його продуктивної форми 

використовується населенням на цілі споживання, такий кредит не 

спрямовується на створення нової вартості, а повинен задовольнити споживчі 

потреби позичальника. Споживчий кредит можуть отримувати не тільки 



окремі громадяни для задоволення своїх особистих потреб, а й підприємства, 

що не створюють, а «проїдають» створену вартість.  

Сучасний кредит має переважно продуктивний характер. Як 

зазначалося раніше, вирішальний питома вага серед різноманітних форм 

кредиту має банківський кредит. Це означає, що позичальник не тільки 

повинен повернути позику, а й сплатити за її використання позиковий 

відсоток. У сучасному господарстві кредит ссужаются не просто у формі 

грошей, а в формі грошей як капіталу. Рух грошей як капіталу, як зростаючої 

вартості обумовлює продуктивне використання позики, вимагає від 

позичальника такого розміщення позикових коштів, яке передбачає їх 

раціональне використання, створення нової вартості, прибутку, частково 

поступається, кредитору у вигляді плати за тимчасове запозичення позиченої 

вартості.  

Це не виключає випадки покриття кредитом збитків від діяльності 

підприємств. У цьому випадку форма кредиту вступає в протиріччя з його 

змістом, в кінцевому рахунку, порушуються закони кредиту, порушується хід 

кредитного процесу, кредит з інструменту економічного зростання 

перетворюється на чинник загострення диспропорцій у розвитку економіки.  

Чистих форм кредиту, ізольованих одна від іншої, не існує. Хоча 

банківський кредит і надається, наприклад, у грошовій формі, на практиці його 

погашення здійснюється у формі товарів. Часто подібна ситуація буває 

викликана винятковими обставинами.  

Це відноситься і до інших форм кредиту. Банківський кредит, будучи 

за своїм характером продуктивним кредитом, на практиці набуває споживчі 

риси. У свою чергу цивільний кредит – це далеко не завжди споживчий кредит. 

Громадяни можуть брати позику на будівництво або ремонт будинку, покупку 

господарського інвентарю, який використовується при сільськогосподарських 

роботах. Кредит громадянам на їх споживчі цілі в певній мірі може бути 

направлений на підтримку їх життєдіяльності, відновлення фізичних сил і 

здоров’я, тому побічно також набуває своєрідні продуктивні риси.  



В окремих випадках використовуються і інші форми кредиту, зокрема: 

пряма і непряма; явна і прихована; стара і нова; основна (переважна) і 

додаткова; розвинена і нерозвинена і ін  

Пряма форма кредиту відображає безпосередню видачу позички її 

користувачеві без опосредуемих ланок. Непряма форма кредиту виникає, коли 

позика береться для кредитування інших суб’єктів, наприклад, якщо торгова 

організація отримує позику в банку не тільки для придбання та продажу 

товарів, а й для кредитування громадян під товари з розстрочкою платежу.  

Непрямими споживачами банківського кредиту є громадяни, які 

оформили позику від торгової організації на покупку товарів у кредит.  

Непряме кредитування відбувалося при кредитуванні заготівельних 

організацій. У тій частині, в якій позика видавалася заготівельної організації 

на оплату заготовляється продукції, спостерігалася пряма форма кредиту, в 

частині, в якій дана позика йшла на виплату заготівельної організацією авансів 

здавачам під майбутній урожай сільськогосподарської продукції, виникала 

непряма форма кредиту.  

Під явною формою кредиту розуміється кредит на заздалегідь 

обумовлені мети.  

Прихована форма кредиту виникає, якщо позика використана на цілі, 

не передбачені взаємними зобов’язаннями сторін.  

Стара форма кредиту – форма, що з’явилася на початку розвитку 

кредитних відносин. Наприклад, товарна позика під заставу майна 

представляла собою найстарішу форму, що використовується на ранніх етапах 

суспільного розвитку. Для рабовласницького суспільства була характерна 

лихварська форма кредиту, яка згодом вичерпала себе, однак за певних умов 

лихварська плата за позикові кошти може виникати і в сучасному житті. 

До нових форм кредиту можна віднести лізинговий кредит. Об’єктом 

забезпечення стають не тільки традиційне нерухоме майно, а й сучасні види 

техніки, нові товари, що є ознакою сучасного життя (автомобілі, яхти, дорога 



відеоапаратура, комп’ютери). Сучасний кредит служить новою формою 

кредиту в порівнянні з його лихварської формою.  

Основна (переважна) форма сучасного кредиту – грошовий кредит, у 

той час як товарний кредит виступає в якості додаткової форми, яка не є 

другорядною, другосортною. Кожна з форм з урахуванням різноманітних 

критеріїв їх класифікації доповнює іншу, створюючи певну систему, 

адекватну відповідного рівня товарно-грошових відносин.  

Розвинена і нерозвинена форми кредиту характеризують ступінь його 

розвитку. У цьому сенсі ломбардний кредит вважають не відповідним 

сучасному рівню відносин. Незважаючи на це, даний кредит застосовується в 

сучасному суспільстві, він не розвинений досить широко, наприклад, у 

порівнянні з банківським кредитом.  

Класифікацію кредиту традиційно прийнято здійснювати по декількох 

базових ознаках, до найважливіших з яких слід віднести категорії кредитора і 

позичальника, а також форму, в якій надається конкретна позика. Виходячи з 

цього можна виділити наступні шість досить самостійних форм кредиту, 

кожна з яких в свою чергу розпадається на декілька різновидів по більш 

деталізованим класифікаційними параметрами.  

 
1. Види кредиту та їх класифікація 

За суб’єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту. 

Комерційний   кредит  -  це  товарна   форма   кредиту,   що надається 

покупцям у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. 

Оформляється він векселем. 

Об’єктом кредиту є товарний капітал, а суб’єктами – продавець як 

кредитор і покупець як позичальник. 

Призначення комерційного кредиту – прискорення реалізації товарів і 

послуг, а також одержання додаткового прибутку у вигляді позичкового 

процента, який включено в ціну проданих товарів. В основу комерційного 

кредиту покладено договірні зобов’язання та господарчі зв’язки між 



продавцем і покупцем, які визначають умови кредитування. Кредитні 

відносини оформляються у вигляді векселів –зобов’язань боржника сплатити 

кредитору зазначену суму у визначений термін. Вексель стає гарантією оплати 

товарів і свідоцтвом про надання комерційного кредиту. 

Комерційний кредит має короткостроковий характер (до року). Розмір 

цього кредиту залежить від фінансових можливостей кредитора і від 

кредитоспроможності позичальника (здатності погасити заборгованість за 

векселем). 

Погашення кредиту може здійснюватися: 

• сплатою позичальником боргу за векселем; 

•   передачею векселя іншій особі за допомогою напису на ньому, який  

засвідчує  перехід прав  за  цим документом до  іншої  особи (індосамент); 

•    переоформленням комерційного кредиту на банківський, що означає 

перетворення товарної форми кредиту на грошову. 

Запровадження цього кредиту на основі вексельного обігу дає 

можливість розширити можливість платоспроможності покупця, прискорити 

розрахунки, зменшити обсяг неплатежів між підприємцями. 

Споживчий кредит – це кредит, який надасться тільки в національній 

валюті  фізичним особам даної країни на  придбання споживчих товарів та 

послуг і який погашається поступово. 

Цей кредит призначений для задоволення споживчих потреб населення. 

У країнах з ринковою економікою споживчий кредит надасться для закупівлі 

будинків, автомобілів, меблів, дачних земельних ділянок. 

Суб’єктами кредитних відносин тут є фізичні особи – позичальники, 

комерційні банки, підприємства та організації-кредитори. Між кредитором і 

позичальником можуть функціонувати посередники (наприклад, торгові 

організації). 

Прямі кредити – комерційні банки надають споживчі кредити 

позичальникам. Непрямі кредити надають через посередників. Укладають 

угоду про надання кредиту для купівлі товару на виплат. Покупець спочатку 



оплачує 30-40% вартості товару, а потім під неоплачену частку банк надає 

клієнту позику і перераховує торговій фірмі, залишаючи собі суму 

початкового внеску клієнта як забезпечення кредиту, яку після погашення 

позики перераховують на рахунок торгівельної фірми. 

Інший варіант, коли на неоплачену частку виписуються векселі і 

перераховуються гроші торгівельній фірмі. Коли настає строк погашення, 

позичальник сплачує векселі, повертаючи позику. 

Видами споживчого кредиту є чековий кредит, кредитні картки, 

ломбарди. 

Державний  кредит  - коли  позичальником  є  держава,  а кредиторами 

-  юридичні  та  фізичні  особи.   Його  призначення   -мобілізація грошових 

коштів для фінансування державних витрат. Для кредиторів цей кредит є 

формою заощадження або інвестування коштів у цінні папери, що дає їм 

додатковий дохід. 

Види державних позик: 

•  залежно від того, хто є позичальником: 

 централізовані (позичальниками є уряд, міністерство 

фінансів-центральні органи влади); 

 децентралізовані (позичальник – місцеві органи влади); 

 залежно від місця одержання кредиту: 

 внутрішні (розміщуються всередині країни);                      

 зовнішні (надаються МВФ, іншими міжнародними і 

державними кредитними установами США, Німеччини, Канади). 

•  залежно від строку погашення:                                                  

 короткострокові (до 1 року); 

 середньострокові (понад 5 років). 

•  залежно від порядку оформлення кредитних відносин: 

 облігаційні (передбачають розміщення державних 

облігацій);  

  безоблігаціііні (пряме кредитування ЦБ державного 



бюджету або розмення під скарбницькі зобов’язання). 

Міжнародний  кредит – це надання позичкових капіталів одних країн 

іншим у тимчасове користування на засадах платності, строковості, 

повернення. 

Суб’єктами цього кредиту є банки, фірми, держави, міжнародні 

валютно-кредитні організації. Об’єктами кредитування є передані кредитором 

у тимчасове розпорядження позичальника товарні й валютні ресурси. 

Міжнародний кредит залежно від того, хто є кредитором буває 

фірмовий, банківський, урядовий. Щодо об’єктів кредитування міжнародний 

кредит буває фінансовий і комерційний. 

Фінансовий кредит означає відстрочення платежу за продані в кредит 

товари, кредитором є фірма – експортер, а позичальником –імпортер. 

Міжнародний банківський кредит – коли одним із суб’єктів кредитних 

відносин стає банк. За формою цей кредит є фінансовим. Фінансовий кредит – 

це надання кредитів у грошовій (валютній) формі. 

 Урядовий кредит – коли одна країна надає іншій кредит в товарній або 

грошовій формі за міжурядовою угодою (це кредити міжнародних  валютно-

кредитних організацій,  які  надаються  через МВФ,   Європейський  

інвестиційний  банк).   Суб’єктами   кредитних відносин стають окремі 

держави, а об’єктом – їхній національний дохід.   Цей   кредит   може   бути   

безпроцентним,   пільговим,   може надаватись у вигляді субсидій. 

У міжнародному обігу кредит виконує функцію нагромадження та 

перерозподілу позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб 

розширеного відтворення з метою отримання максимальних прибутків. 

Банківський кредит – позичковий капітал банку в грошовій формі,   що   

передається   в   тимчасове   користування      на   умовах забезпечення, 

повернення у визначений строк, оплати та цільового використання. 

Суб’єктами кредитування є кредитор – банк, який надає кредити;  позичальник 

– фізичні та юридичні  особи, держава, які відчувають   потребу   в  кредиті.   



Об’єктом  банківського   кредиту   є грошовий капітал. Банки можуть надавати 

кредити, як у національній, так і в іноземній валюті. 

Кредити надаються позичальником для таких заходів:  

• розвитку виробництва і товарообігу;                                          

•  інвестиційної діяльності: 

•  приватизації державного майна: 

• задоволення споживчих потреб. 

 Забороняється використання позичальниками кредитів: 

-    на покриття збитків; 

-   придбання цінних паперів підприємств.  

 

4 Банківський кредит 

 

Банківський кредит- це кредитні відносини, в яких однією із сторін (в 

ролі позичальника чи кредитора) виступає банк. 

Банківський кредит - найбільш розповсюджена форма кредиту. Саме 

банки найчастіше надають позики суб'єктам, які потребують тимчасової 

фінансової допомоги. За обсягом банківська позика значно більша від позик, 

що видаються за інших форм кредитування. 

Перша особливість банківського кредиту полягає в тому, що банк 

оперує не стільки своїм капіталом, скільки залученими ресурсами. Позичивши 

гроші в одних суб'єктів, він перерозподіляє їх, надаючи позики іншим 

юридичним або фізичним особам. 

Друга особливість полягає в тому, що банк позичає залучений капітал, 

тимчасово вільні грошові кошти, покладені в банк господарюючими 

суб'єктами на рахунки або депозити. 

Третя особливість цього кредиту характеризується тим, що банк 

позичає не просто грошові кошти, а гроші як капітал. Це означає, що 

позичальник повинен так використовувати отримані в банку кошти, щоб не 

тільки повернути їх кредитору, а й отримати прибуток, достатній, принаймні, 



для того, щоб сплатити позиковий відсоток. Невід'ємним атрибутом 

банківського кредиту є платність. 

Об'єктом банківського кредитує грошовий капітал банків як капітал, 

що відокремився від промислового. Основними джерелами формування 

банківського капіталу є власні кошти банків; кошти юридичних і фізичних 

осіб, розміщені на депозитних рахунках; міжбанківський кредит; кошти, 

отримані від випуску цінних паперів; залишки на розрахункових і поточних 

рахунках. 

Суб'єктами банківського кредитує кредитор-банк і позичальник-

підприємство, домашні господарства, держава. 

Метою банківського кредитує задоволення тимчасової потреби в 

коштах. 

Банківський кредит класифікується за такими ознаками (рис. 9.1): 

- за строками погашення: короткостроковий, середньостроковий, 

довгостроковий, онкольний (короткостроковий кредит, який погашається на 

першу вимогу); 

- за способами погашення: позики, які погашаються єдиним внеском 

позичальника; позики, які погашаються із розстроченням упродовж усього 

строку дії кредитного договору; достроково; з регресією платежів; після 

закінчення обумовленого періоду; 

- за методом кредитування: разові кредити; контокорентні кредити; 

кредитна лінія; овердрафт (вид контокоренту, який видається тільки на 

поточні потреби); поновлювальні кредити та ін.; 

- за характером і способом сплати відсоткових ставок: з фіксованою 

ставкою, з плаваючою ставкою, дисконтні; 

- за умовами надання (характером забезпечення): забезпечені 

заставою; гарантовані; ломбардні; незабезпечені (бланкові). 

 



 

Рисунок 9.1 Класифікація та характеристика банківського кредиту 

У практиці західних банків застосовується класифікація кредитів 

залежно від їхньої якісної характеристики: 

а) найвищої якості; 

б) задовільні; 

в) маржинальний кредит; 

г) критичний кредит; 



ґ) збитковий кредит (що підлягає списанню). 

У Положенні Національного банку України «Про порядок 

кредитування» залежно від щойно названого критерію класифікації кредити 

розподіляють на стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні та 

безнадійні. 

Варто зазначити, що в економічній літературі немає єдиної думки щодо 

кількості і складу ознак класифікації видів кредиту. 

 
5 Механізм та методи банківського кредитування 

  

Процес кредитування можна умовно розділити на ряд етапів, кожний з 

яких окремо забезпечує розв'язання конкретних завдань, а всі вони в 

сукупності спрямовані на досягнення мети банківського кредитування-

отримання банківського прибутку. 

Процес кредитування складається з таких етапів: 

- підготовка та подання пакета документів у банк для 

отриманнякредиту; 

- оцінка кредитоспроможності клієнта й ризику, пов'язаного ізвидачею 

позички; 

- підготовка кредитного договору: розробка умов кредитної угоди, 

визначення основних параметрів позички (структурування її), проведення 

переговорів про умови кредиту, прийняття рішенняпро надання позички й 

підписання кредитної угоди; 

- контроль за виконанням договірних відносин та погашенням кредиту, 

банківські санкції. 

Для одержання кредиту позичальник звертається в банк із 

клопотанням, в якому зазначає цільове призначення кредиту, його суму, строк 

користування, включаючи конкретні строки погашення, форми забезпечення 

кредиту, а також додає коротку характеристику заходу, що кредитується, і 

розрахунок економічної ефективності від його запровадження. 



Разом із заявкою на кредит позичальник надсилає в банк для розгляду 

пакет документів. 

1. Документи, що засвідчують право клієнта на отримання 

кредиту: 

- засвідчені нотаріально копії установчих (засновницьких) документів 

(статутів, положень, реєстраційних посвідчень, свідоцтв або патентів); 

документів, що засвідчують право власності на землю, право оренди та інші 

документи, що підтверджують правомочність клієнта щодо одержання 

кредиту; якщо позичальника обслуговує інший банк, то він зобов'язаний 

подати ще картку зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера; 

виписку (довідку) про наявність коштів на рахунку, довідку про кредитну 

заборгованість. 

2. Техніко-економічне обгрунтування заходу, що кредитується: 

- копії контрактів, договорів, включаючи договори оренди приміщень, 

обладнання та інші документи, що стосуються цього заходу, з розрахунками 

очікуваних надходжень від реалізації продукції (проведення робіт, надання 

послуг), які буде використано на погашення кредиту, а також розрахунки 

прибутку й рентабельності заходу, що кредитується. 

3. Документи для визначення фінансового стану і 

кредитоспроможності позичальника: 

- бухгалтерські та статистичні звіти, включаючи звіти про 

фінансовірезультати роботи та звіти про стан майна фірми, фінансові 

плани(бізнес-плани), декларації про доходи, а також висновки аудиторських 

організацій щодо фінансового стану позичальника; 

- коли розглядається питання про видачу кредиту на придбання майна 

в процесі приватизації державних і муніципальних підприємств, треба подати 

копію договору між продавцем і покупцем, що містить відомості про 

продавця, покупця, посередника, найменування підприємства і його 

місцезнаходження, склад і ціну активів підприємства, у тому числі ціну 

земельної ділянки (у разі її продажу) або умови її оренди, кількість і ціну акцій 



акціонерного товариства, порядок передавання підприємства у власність, 

форму й строки платежу, взаємні зобов'язання сторін стосовно дальшого 

використання підприємства. 

Банк має право вимагати проведення експертизи проектних рішень 

щодо будівництва, розширення, реконструкції і технічного переозброєння 

об'єктів, які передбачається здійснити за участю кредитів банку, з метою 

недопущення інвестування в об'єкти, створення й використання яких не 

відповідає екологічним, санітарно-гігієнічним та іншим нормам, 

встановленим законодавством України. 

4. Форми зобов'язань щодо забезпечення кредиту: 

- угода про заставу, довідка-перелік (опис) майна, що пропонується 

позичальником як застава, документи, які засвідчують право власності 

позичальника на це майно, коли передбачається заставна форма забезпечення 

кредиту: гарантійний лист, договір поручительства, договір страхування 

(страхове свідоцтво). 

За необхідності банк може вимагати від позичальника інших 

документів та відомостей стосовно забезпечення своєчасного й повного 

повернення кредиту. Для позичальників, які підтримують постійні кредитні 

стосунки з банком і мають добру репутацію, перелік документів, необхідних 

для оформлення кредиту, може бути скорочений банком. 

Після одержання клопотання і необхідних документів для оформлення 

кредиту банк повинен проаналізувати та ретельно вивчити діяльність 

потенційного позичальника, визначити його кредитоспроможність, 

можливість і доцільність надання йому кредиту, оцінити перспективи 

своєчасного повернення кредиту. 

Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника 

можуть бути: 

- репутація позичальника: кваліфікація, здібності керівника, 

дотримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни, своєчасність 

погашення раніше виданих позичок та інших зобов'язань; 



- фінансовий стан позичальника: забезпеченість фінансовими 

ресурсами, ефективність використання фондів, рентабельність та ліквідність 

його балансу; 

- прогноз розвитку господарства з урахуванням кон'юнктур ринку: 

оцінка продукції, що випускається, стан її реалізації, характер послуг, 

конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на 

продукцію, обсяги експорту, здатність до інновацій тощо. 

На підставі оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника 

банк прогнозує ризик неповернення кредиту і приймає рішення про надання 

або відмову у наданні кредиту. Необхідні відомості про позичальника та 

інформація, отримана банком у процесі оформлення кредиту, 

систематизуються у кредитній справі (досьє) позичальника. 

Дуже важливо правильно визначити оптимальний розмір кредиту, 

інакше банку обов'язково доведеться розглядати прохання про збільшення 

позички, коли в клієнта виникатимуть кризові ситуації. Небезпека полягає в 

тім, що в процесі кредитування банку доводиться вибирати між двома 

однаково неприємними альтернативами: надати додатковий кредит чи 

втратити ті гроші, які вже були надані. Ось чому банк, отримавши від клієнта 

техніко-економічне обгрунтування кредиту, повинен сам оцінити необхідну 

суму позички. При цьому банк має виходити з того, що розмір кредиту 

залежить від: 

- рівня ризику кредитованого заходу; 

- наявності у банку кредитних ресурсів; 

- обсягів майбутніх витрат позичальника; 

- кредитоспроможності позичальника; 

- економічного нормативу НБУ - максимального розміру ризику на 

одного позичальника. 

У результаті аналізу банк готує висновок про можливість і доцільність 

надання позички, очікувані терміни та ймовірність її повернення, розмір 



процентної ставки, який відповідає проекту кредитування, рівень цільового 

використання позички з переліком головних чинників ризику. 

Прийняття рішення та розробка положень кредитне угоди. За умов 

комерційної діяльності банків усі питання, пов'язані з кредитуванням, 

розв'язуються позичальником і установою банк на договірній 

основі. Підставою для надання банком кредиту підписаний між ним і 

позичальником кредитний договір. 

У кредитному договорі (угоді) передбачаються: мета, сума термін 

кредиту, умови та порядок його видачі й погашення форми забезпечення 

зобов'язань, процентні ставки, порядої виплати процентів, зобов'язання й 

економічна відповідальністі сторін за дотримання договірних умов, перелік 

документів; періодичність їх подання у відділення банку. Термін дії договору 

- до повного погашення позички. Сучасний кредитний договір, яі правило, 

складається з таких розділів: 

 І. Загальні положення (преамбула). 

II. Права та обов'язки позичальника. 

III. Права та обов'язки банку. 

IV. Відповідальність сторін. 

V. Порядок вирішення суперечок. 

VI. Юридичні адреси сторін. 

Пропозиції банку можуть суттєво відрізнятися від умов, указаних у 

кредитній заяві клієнта. Представник банку, який веде переговори з клієнтом 

про укладення кредитної угоди, повинен визначити ті обов'язкові умови 

кредитного договору, без виконання яких кредит не може бути наданий, і ті, 

які можуть підлягати обговоренню. Зближення позицій банку і клієнта є 

кінцевою метою переговорів. Щоб зменшити ймовірність помилки та 

полегшити прийняття об'єктивних рішень, банк встановлює межі повноважень 

окремих посадових осіб щодо укладання кредитних угод. 

Потім кредитну справу розглядають юристи банку, звертаючи 

особливу увагу на вірогідність документів кредитного досьє та їх відповідність 



чинному законодавству. За наявності позитивного висновку юристів пакет 

документів перевіряється службою безпеки банку, котра викладає свої 

міркування щодо кредитного ризику. На підставі висновків усіх спеціалістів 

банку рада банку ухвалює остаточне рішення. 

Процедура надання та погашення кредитів. 

Кредити надаються після укладення кредитної угоди, що в ній для 

кожного позичальника індивідуально визначено конкретні умови 

кредитування з тим, щоб забезпечити мінімальний ризик. Для здійснення 

банківського контролю за вчасним погашенням кредиту, а також 

нарахуванням процентів кожна конкретна позичка видається з окремого 

позичкового рахунка на підставі спеціального банківського розпорядження. 

Кредити надаються суб'єктам господарської діяльності переважно у 

безготівковій формі: 

- оплатою платіжних документів з позичкового рахунка; 

- переказом коштів на розрахунковий рахунок позичальника в 

- іншому банку. 

Для розрахунків із населенням домашніми господарствами можуть 

бути передбачені й готівкові видачі. 

Вибір варіанта надання кредиту здійснюється банком, виходячи з 

особливостей проекту кредитування, за домовленістю з позичальником, а за 

потреби - з його банком. 

Видача кредиту здійснюється разово або поступово за графіком, 

обумовленим у кредитному договорі. Довгострокові інвестиційні кредити 

можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт (поетапно). 

Суб'єктам господарської діяльності з безперервним циклом ви-

робництва, а також позичальникам з бездоганною репутацією можуть бути 

відкриті кредитні лінії. Розмір кредитної лінії, строки її використання, 

періодичність погашення і відновлення обумовлюються у кредитному 

договорі на її відкриття. За зміни умов виробництва й реалізації продукції 

(проведення робіт, надання послуг) та через інші об'єктивні причини банк 



може задовольнити додаткову потребу позичальника у кредиті в межах 

наявних кредитних ресурсів на умовах, передбачених у додатковій кредитній 

угоді. За обслуговування кредитної лінії позичальник сплачує банку-

кредитору комісію, що нараховується на всю суму відкритого кредиту. 

У разі, коли банк не має можливості задовольнити повністю кредитну 

заявку позичальника через недостатність кредитних ресурсів, а відмова в 

кредиті економічно невигідна обом сторонам, банк може надати позичку 

спільно з іншим банком на підставі угоди про спільне кредитування. 

Порядок погашення позики. Основне фінансове зобов'язання 

позичальника, яке випливає з кредитної угоди, полягає у своєчасному 

поверненні боргу. 

Порядок погашення бажано встановлювати, виходячи з доходів від 

інвестиційного проекту. Банки здебільшого віддають перевагу періодичному 

внесенню коштів на погашення, оскільки він поступово зменшує кредитний 

ризик протягом періоду кредитування. «Амортизаційний» порядок пов'язаний 

з меншим ризиком для банку, тому ці позички можуть надаватися під менший 

процент, ніж позички з разовим погашенням. 

Порядок повернення позички визначається у кредитному договорі та 

здійснюється з дотриманням календарних строків платежів. За домовленістю 

з позичальником, виходячи з особливостей проекту кредитування і джерел 

надходження виторгу, погашення позички може здійснюватися списанням 

коштів з розрахункового (поточного) рахунка позичальника на підставі 

платіжного доручення позичальника або ордера-розпорядження банку. 

Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкрито в іншому банку, 

погашення кредитного боргу та сплата процентів здійснюється платіжними 

дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичальником - 

платіжною вимогою (інкасовим дорученням) його банку. У разі неможливості 

позичальника сплатити борг його стягують з гарантів (поручителів) у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 



Коли позичальник не може повернути борг у встановлений кредитною 

угодою термін, він зобов'язаний заздалегідь (до настання терміну погашення) 

повідомити банк про це, обгрунтувавши причини невиконання умов договору, 

і вказати новий термін погашення позички. 

Після розгляду отриманої інформації банк може відстрочити 

погашення позички, як правило, зі збільшенням процентної ставки за 

користування кредитом. Банк може вимагати від позичальника додаткової 

інформації, необхідної для прийняття рішення про пролонгацію позички чи 

віднесення її на прострочку. За результатами аналізу поданої інформації банк 

готує висновок про доцільність надання відстрочки. При цьому відстрочення 

погашення позички за відсутності «форс-мажорних» обставин та об'єктивних 

причин, визнаних банком, має надаватися тільки під підвищений процент. 

Рішення про відстрочення повернення кредиту оформлюється у вигляді 

додатка до кредитного договору. Строкове зобов'язання позичальника 

переоформлюється на новий термін погашення спеціальним написом із 

зазначенням нової дати та обгрунтуванням такої зміни. 

За деякими видами кредиту (наприклад револьверним) переоцінка 

простроченого платежу може бути виконана тільки наприкінці терміну дії 

угоди. 

До інших фінансових зобов'язань позичальника, які випливають з 

кредитної угоди, належать сплата процентів за користування кредитом, 

комісійні платежі банку, пеня за прострочені виплати тощо. Якщо переказаної 

суми коштів не вистачає для виконання всіх прострочених і строкових 

зобов'язань, то платежі, здійснюються у такій послідовності: 

- прострочені зобов'язання з виплати процентів та погашенняпозички; 

- пеня на проценти та на позичкову заборгованість; 

- строкові платежі процентів; 

- комісійні; 

- строкові платежі на погашення позичкової заборгованості. 



Якщо позичальник не повернув кредити у строк, визначений угодою, 

або порушив інші її умови, банк має право: 

• припинити дальшу видачу кредиту; 

• використати заставне право; 

• стягнути заборгованість з гаранта у повному обсязі; достроково 

стягнути суму заборгованості; 

• порушити (відповідно до статті 5 Закону України «Про банкрутство») 

у судових органах справу щодо неплатоспроможних боржників. 

Безнадійна кредитна заборгованість погашається за рахунок резервного 

фонду банку. 

 

8. Позичковий процент 

Відсоток за кредит або позичковий процент означає плату 

позичальника у боргових (кредитних) відносинах за надані в позику гроші чи 

матеріальні цінності. 

Процент належить до числа категорій товарного виробництва, яке і 

визначає суть кредитних відносин. Величина норми відсотка відображає 

економічні відносини  

між власником позичкового капіталу і підприємцем, який прибутково 

використовує у своєму обороті чужу власність, і становить собою ціну 

капіталу, що взятий у кредит. 

Норма відсотка (N) розраховується за формулою: 

 

У ринковій економіці суть показника рівня відсотка тлумачиться як 

кількісна характеристика плати за кредит, яка показує міру реалізації 

власності у формі отриманого доходу від її реалізації. Норма відсотка — 

динамічна величина, що залежить насамперед від середньої в даній країні 

норми прибутку як міри прибутковості капітальних вкладень у виробництво. 



Реальна динаміка норми відсотка не перевищує норми прибутку. 

Зокрема, середня норма прибутку становить максимальну межу норми 

прибутку. Мінімальної межі норми відсотка не визначають. Водночас її розмір 

має покривати витрати кредитора, пов’язані з даною кредитною операцією, і 

приносити йому хоча б мінімальний дохід. 

Якби мінімальна межа норми відсотка становила 0, то кредитні 

відносини втратили б свій економічний сенс. Залежність розміру відсоткової 

ставки за кредит на макро- і мікроекономічному рівнях показано на рис. 9.2. 

Розмір відсоткової ставки на макроекономічному рівні залежить від 

попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, стабільності 

монетарного ринку в країні, рівні облікової ставки національного банку. Як 

правило, комерційні банки за основу позичкового відсотка беруть облікову 

ставку національного банку з додачею маржі. Маржа – різниця між 

відсотковою ставкою за наданий банком кредит і ставкою, яку сплачує банк за 

куплені ресурси. Її розмір, як правило, не регламентується, але в певних 

ситуаціях НБУ може це робити, особливо коли кредити комерційними 

банками на даються за рахунок куплених куплених ресурсів у національному 

банку. 

 

 
 
  

 Рисунок 9.2 Чинники впливу на розмір ставок за кредит 
 



На розмір відсоткової ставки на мікроекономічному рівні впливають 

мета використання кредитних ресурсів, розмір кредиту, термін його 

використання та рівень ризику. Як правило, кредитна ставка за надання 

кредиту на поточне фінансування виробничих потреб – найнижча і 

визначається короткостроковим її використанням, а найдорожчою стає 

відсоткова ставка, що надається торгово-посередницьким фірмам, операції 

яких носять спекулітивний характер з підвищеним ризиком. Розмір ставки 

користування дрібними кредиторами вища, ніж за користування великими 

кредитами, бо останні потребують порівняно менших витрат банків і 

надаються надійним постачальникам. Залежність величини позичкового 

процента від терміну використання позичкових ресурсів позичальником 

залежить не тільки від величини ризику неповернення, а й від вірогідності 

знецінення позичених коштів унаслідок інфляції. 

Розрізняють наступні види ставок позичкового процента (рис. 9.3). 

 

  

 
 

Рисунок 9.3 Види  ставок позичкового процента 
 

Проблема захисту позичкового капіталу особливо актуальна в періоди 

економічної нестабільності й інфляції, коли реальна кредитна сума, що 

надавалася в кредит, може виявитися значно меншою від тієї, що була на 



момент кредитування. Ось чому потрібно відслідковувати номінальну і 

реальну процентні ставки. Номінальна процентна ставка - це ціна грошової 

позики, що визначається як відношення річного доходу, отриманого на 

позичковий капітал, до суми позики без урахування зміни рівня цін під тиском 

інфляційного процесу. Реальна ставка процента визначається шляхом 

порівняння між собою товарних еквівалентів з урахуванням інфляційного 

впливу.  

 
 

7 Роль кредиту в розвитку економіки 

 
Виконання кредитом ряду функцій дає змогу йому відігравати 

надзвичайно важливу роль у розвитку економіки. З часом ця роль змінювалась. 

Ще в період первіснообщинного ладу з появою сім’ї та майнового 

розшарування суспільства кредит сприяв розпаду цього ладу і зародженню 

рабовласницького. Адже той, хто не зміг повернути борг ставав рабом свого 

кредитора. Кредит розоряв рабовласника і феодала, які отримували кредит на 

непродуктивні цілі (ведення воїн, придбання предметів розкоші). Кредит 

сприяв становленню капіталістичного ладу, допомагаючи створювати нові 

виробництва, сприяючи концентрації і централізації капіталу. Значною мірою 

кредит сприяв «зміні обличчя» самого капіталістичного ладу, допомагаючи 

розбудові суспільства соціальної справедливості. 

В своїй перерозподільчій функції кредит активно впливає на всі 

процеси суспільного відтворення, значною мірою регулюючи його. Грошовий 

капітал як загальний ресурс за допомогою кредиту оперативно переливається 

із однієї галузі економіки в іншу, із одного регіону країни в інший. Так само 

він здійснює рух і у всесвітньому масштабі. 

 Кредит відіграє значну роль у забезпеченні грошових розрахунків – 

готівкових і безготівкових, полегшує, пришвидшує процес реалізації 

товарів. Він також допомагає суб’єктам господарювання збільшувати обсяги 

виробництва, забезпечувати безперебійність кругообороту основного та 



оборотного капіталу та уникати кризових явищ. Значна роль кредиту в 

задоволенні тимчасової потреби в коштах, обумовленої сезонністю 

виробництва та реалізації продукції. Кредит сприяє розширенню виробництва 

та реструктуризації української економіки, спрямованої на зменшення частки 

енергозатратних підприємств, запровадженню новітніх технологій. 

В умовах тривалої економічної, особливо інвестиційної, кризи в 

Україні кредит відіграє значну роль у відновленні діяльності підприємств, які 

тривалий час простоювали, допомагає змінити асортимент продукції і 

зробити її конкурентоспроможною на внутрішньому і світовому ринках. 

 Важливу роль кредит відіграє і у раціональному використанні робочих 

площ на підприємствах, які зменшили обсяги випуску раніше освоєної 

продукції, даючи можливість організувати на них виробництво нової 

продукції, яка користується попитом, у створенні підприємств сфери послуг 

населенню. Тим самим кредит сприяє насиченню споживчого ринку товарами, 

в тому числі імпортними. 

Кредит відіграє велику роль у розвитку реформованого сільського 

господарства України, сприяючи цим не тільки забезпеченню населення 

високоякісними продуктами харчування та промисловості сировиною, ай 

перетворенню нашаї країни з її багатющими чорноземами і сприятливим для 

ведення сільського господарства кліматом у великого експортера 

сільськогосподарської продукції. Значне місце у цих перетвореннях 

відводиться іпотечному кредиту. 

Важливу роль може відігравати кредит у забезпеченні населення 

якісним житлом, побутовою технікою, у створенні можливостей для 

отримання освіти та задоволення   інших соціальних потреб. Але поки він 

використовується вкрай недостатньо. 

Значну роль відіграє кредит в економії витрат обігу. З його допомогою 

вдається скорочувати витрати на виготовлення, випуск в обіг, перевезення, 

облік, зберігання грошових знаків, бо значна їх частина завдяки кредиту 

взагалі не потрібна. За допомогою кредиту прискорюється обіг грошей, 



особливо при застосуванні сучасних інформаційних технологій. Економія 

витрат обігу досягається і за рахунок того, що при розвинутих кредитних 

відносинах зменшується потреба створювати поточну грошову масу. 

 В ринкових умовах зростає роль кредиту в його контрольно-

стимулюючій функції. Адже несвоєчасне повернення кредиту тягне за собою 

«штрафні» проценти, а його неповернення може призвести до банкрутства 

підприємства. Це спонукає позичальника досить обережно ставитись до 

залучення кредиту, а якщо кредит отримано, то так господарювати, щоб 

своєчасно його повернути. 

З розвитком ринкових відносин в Україні роль кредиту підвищується.  

Виход економіки з тривалої кризи, коли почнуть зростати доходи населення, 

поліпшиться фінансовий стан суб’єктів господарювання та 

конкурентоспроможність їх продукції на внутрішньому і світовому ринках, 

зміцніють банки, зросте довіра до України з боку іноземних кредиторів 

та інвесторів, сприятиме прискореному формуванню кредитних ресурсів та 

попиту на кредит як суб’єктів господарювання так і населення. 

 

Питання для самоперевірки 

 

  

1. Назвіть основні критерії класифікації кредиту 

2. Надайте характеристику формам кредиту, їх перевагам та недолікам 

3. В яких формах функціонують комерційний, банківський, споживчий, 

державний та міжнародний кредити? 

4. Наведіть механізм банківського кредитування 

5. Що таке позичковий відсоток? 

6. Які фактори впливають на зміну процентної ставки? 

7. Які функції позичкового процента в умовах ринкової економіки? 

8. У чому полягає роль кредиту в ринковій економіці? 

?


