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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Кредитування населення є однією з перспективних в сфері наданих 

банком послуг, яка з кожним роком має отримувати більше поширення і 
розвиток. Тому існує гостра потреба у дослідженні шляхів вдосконалення 
організації споживчого кредитування на основі визначення його сутності, 
аналізу проблеми та перспективи розвитку системи споживчого 
кредитування. 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», який 
набрав чинності 10 червня 2017 року [11], споживчий кредит – це кредит, 
що надається споживачеві на придбання продукції для особистих потреб, 
які безпосередньо не пов’язані з підприємницькою діяльністю або 
виконанням обов’язків найманого працівника. 

На сьогоднішній день існує ряд трактувань поняття кредиту, але 
уніфікованим в них вважається визначення кредиту як угоди юридичних і 
фізичних осіб про надання однією стороною іншій певної суми грошових 
коштів (іноді майна) на умовах платності, зворотності і терміновості. Ці 
умови і є основними принципами кредитування. Визначальними 
принципами кредитування є також забезпеченість кредиту, диференціація 
кредитів (кредитоспроможність позичальника), цільове призначення [1; 6]. 

Повернення – принцип фінансових, грошових відносин, згідно з яким 
кредитні кошти, отримані позичальником у тимчасове користування, 
підлягають обов’язковому та своєчасному поверненню кредитору, 
власнику засобів. Платність – принцип, що виражає необхідність не тільки 
прямого повернення позичальником отриманих кредитних ресурсів, але і 
оплати їх використання. Терміновість кредиту – дотримання термінів 
повернення кредитних коштів, отриманих позичальником. Диференціація 
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кредитів – принцип, що визначає диференційований підхід з боку 
кредитної організації до різних категорій потенційних позичальників. 
Практична реалізація його може залежати як від індивідуальних інтересів 
конкретного банку, так і від проведеної державою централізованої 
політики підтримки окремих галузей або сфер діяльності (наприклад, 
малого бізнесу). Принцип забезпеченості кредиту виражає необхідність 
забезпечення захисту майнових інтересів кредитора при можливому 
порушенні позичальником прийнятих на себе зобов’язань і знаходить 
практичне вираження в таких формах кредитування, як позики під заставу 
або під фінансові гарантії. Принцип цільового призначення поширюється 
на більшість видів кредитних операцій, виражаючи необхідність цільового 
використання коштів, отриманих від кредитора. Знаходить практичне 
вираження у відповідному розділі кредитного договору, що встановлює 
конкретну мету позики, а також в процесі банківського контролю за 
дотриманням цієї умови позичальником.  

Споживчий кредит має багато специфічних рис, пов’язаних з 
особливостями сфери особистого споживання громадян. По-перше, цей вид 
кредиту відображає відносини між кредиторами і позичальниками, сенс 
яких полягає в кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від кредитів, 
які надаються суб’єктам господарювання для виробничих цілей або для 
придбання активів, які породжують рух вартості (наприклад, акцій, 
облігацій тощо). По-друге, споживчий кредит позичальники, як правило, 
беруть, коли їм бракує власних коштів, тоді як юридичні особи часто 
використовують одержані кредити як джерело доходів. По-третє, на відміну 
від усіх інших видів кредиту, якими користуються переважно суб’єкти 
господарювання, споживчий кредит одержують фізичні особи. По-четверте, 
повернення позиченої вартості у разі споживчої позики відбувається не 
внаслідок вивільнення коштів у позичальника, а в наслідок їх накопичення. 
По-п’яте, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб 
населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Такий кредит 
прискорює отримання певних благ (товарів, послуг), які вони могли б мати 
(придбати) тільки в майбутньому, накопичуючи кошти, необхідні для 
купівлі цих товарно-матеріальних цінностей або послуг, будівництва і тому 
подібне. Надання споживчих позик населенню, з одного боку, підвищує їх 
платоспроможний попит, життєвий рівень в цілому, а з іншого – прискорює 
реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів. 
По-шосте, всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, 
оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню 
життєвого рівня населення (насамперед з низькими і середніми доходами), 
утвердженню принципів соціальної справедливості. Саме з цієї причини 
споживче кредитування здебільшого регулюється державами особливо 
ретельно.  
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Як показує практика, споживчий кредит це найбільш затребуваний 
кредит на сьогоднішній день – на нього припадає близько 80% всіх запитів 
[12]. Популярність споживчого кредитування серед банків набирає обертів. 
На ринок виходять нові банки, які вступають в конкурентну боротьбу за 
споживача. Тим більше що ринок продажів, за різними оцінками, покритий 
фінансовими установами всього на 40-60% [10]. Високий рівень надання 
послуг споживчого кредитування в усьому світі вже багато років є 
звичайною практикою. 

На сучасному етапі розвитку України актуальним завданням стає 
формування цивілізованого ринку споживчого кредиту, здатного в значній 
мірі стати джерелом стимулювання попиту населення на товари і послуги і, 
як наслідок, підвищення рівня його добробуту і створення додаткових 
імпульсів економічного зростання.  

Проаналізувавши сучасний стан розвитку споживчого кредитування на 
ринку України можна виділити основні напрямки розвитку споживчого 
кредитування населення України. Так, розвивати потрібно в першу чергу 
короткострокове кредитування населення під купівлю товарів народного 
споживання довгострокового користування. Пов’язано це з тим, що при 
даному виді кредитування банк несе менший ризик, тому що терміни 
кредитування невеликі (до року), а суми порівняно незначні. Таке споживче 
кредитування буде орієнтовано в основному на середній прошарок 
населення. 

Другим напрямком є розвиток довгострокового кредитування 
населення, а саме житлового кредитування фізичних осіб, оскільки 
розвиток саме такого кредитування є перспективним для банків, тому що 
даний ринок на сьогодні тільки починає розвиватися і має великі 
перспективи розвитку для банків як нового банківського продукту.  

Необхідність кредитів викликана не тільки задоволенням споживчих 
потреб населення, а й інтересами виробників з метою забезпечення 
безперервності процесу відтворення при реалізації товарів. Група кредитів, 
що надаються на власне споживчі потреби, прискорює реалізацію товарних 
запасів, послуг і тим самим збільшує платоспроможний попит населення, 
стимулюючи продажі і забезпечуючи розширене відтворення в економіці 
країни. Відбувається прискорення оборотності грошових коштів, що веде 
до значного стимулювання фінансово-банківської сфери. Збільшуючи 
платоспроможний попит населення, кредит дозволяє отримувати 
матеріальні блага, товари без попереднього накопичення коштів. 
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ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВИЩУ ОСВІТУ: ЗНАЧЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ 

 
Глобальні виклики, з якими зіштовхуються національні економіки, 

визначили потребу у фахівцях, які є творчими та продуктивними, з високим 
науковим та інноваційним потенціалом, досить гнучкими та 
універсальними, здатними знайти шляхи вирішення багатьох сучасних 
проблем. Світова економіка, нині, працює на креативності та інноваціях, 
тому, щоб досягти успіху, національні трудові ресурси повинні поєднувати 
фундаментальні знання з додатковими компетенціями. 

Знання для національних економік, мають першочергове значення, 
забезпечуючи їм конкуренту перевагу на світовому ринку, фінансову 
вигоду та прогресивний соціально-економічний розвиток. Навчання, 
здобуття вищої освіти та корисних soft та hard skills сприяють 
інклюзивному й, одночасно, сталому розвитку суспільства та є його 
двигуном, тому, без значних інвестицій в освіту будь-яка країна світу не 
може поліпшити умови життя своїх громадян [1, с. 19]. Фінансування вищої 
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