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ШОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОГОВОРУ 
СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ 

Враховуючи непросту ситуацію. яка скла .. 1ася n бапкіnській сфе
рі, одпи:м і3 перспектишшх папрю.tкіn .аія.lьІюсті бапкіn с спожиnче 

крс.;нпунанн~І. 

С1южинчиtі крс;tит усунає ІІротиріЧЧ}І між ІютрсGами нассJІснюІ 1 
МОЖ~ІИНІСТЮ ЇХ 3<l.іЮІ-ІО;ІСНН}І 3<l рахунок ІІОТОЧНИХ І'рОІІІОНИХ JlOXOjliH та 

активізує попит, сприяє піцвищенню рівня .аобробуту насе .. 1ення та 
прискорює реа.1ізаuію товарів, скорочуються витрати на пакування та 

3берігаппя. 
Існуючі загальні пор~ш з бапкіnського крелпушшпя пе nрахоnують 

специфіку даного шпу крелпушшня, а 13і.JсупІість чіткості у фор~tу.lю
нанн~п ІІри:шо,:[ИТh,:lО рі3НОІ"О ЇХ т;ІуІ\1<lЧеНН~І і ІІроf>~ІеМ у ІІраНО3аСТОСОН

чіі1ІІраКТИІLі. П(щі6на ситуаІtі~І не ні,:tІюні,тtаt-: сучасю1\І Іютрс6а\І нумо

вах неухІLlьного зростання обсягу надання кре.Jитів фізични:\'І особам 

(споживача~л) та потребує якнайшви.Jшого вирішення. 

При дос.lі.JЖенні .Jaпoro поняття. пеобхі.JІІО 3а3ШlЧІПИ, що 13 пауко
nій .1ітературі nі.Jсутнс чітке понят-тя <<спожІшчпй кре.Jит~>. 

]ri.JIIO ЧПНІІОГО JaKOIIO.JallCTlla, СПОЖІШЧИЙ кре.JИТ- Це кре.JИТ, ЯКИЙ 

Іl<Щ<1СІ'І,СИ ТЇ~11~101 В 11<-ЩЇОІ Ш.Jll,ІІЇііІ})ОІІlОВЇtі О:Н1ІlИІІ.Ї фі:.sИЧІlИМ OCOGa\1-
pc:.sи.Jcttтa\t України шІнри.JGання сtюжtшчих тouapill триuа~юt·о корис

тунаннн та ІІОС;ІуІ~ і IIOHepтat-:ThCH Н р(НСТрОЧК)', ~11<1110 і НІІІе не ІІСре;tGачс

НО умонам и кре;штноІ·о ;юІ·онору. 

3ахііІЮ1\Н1 науКОНІІ~ІМИ СІІОЖИНЧИі1 кре;шт НИ3НаЧаЕТhСН, НК І<рСіІИТ, 

наданий позича.1ьнику ..J..lЯ при.Jбання товарів споживчого характеру та 

ОПЛаТИ СПОЖИВЧИХ ПОС.lУГ. r 1] 
Осношюю олшкою спожиІ3чого кре.JИТ)' с кре.JитуІ3аІІІІЯ остаточ

ного спожиnаппя. Споживчий кре..::пп .Jac з~югу пасе.1ешпо споживати 
ТОНари і ІІОС;І)ТИ іЮ ТОІ"О, ~11< СІІОЖИНаЧі VІаКПh \IO)ICH1HiCTh ЇХ 011.-ІаТИТИ. 

ВііІІюні)·tно )·ю І[іJІ nоноп) ІІрtвначснюІ і НІ1ю1каютn 11 иніJІ nно-11раноні 

Ні,Т(НОСИНИ 3 НаіШНЮІ (отриVІаНЮІ) СІІОЖИНЧОП) І<рСіІИТУ, на І ІііІСТаНі КрС

..::ПІТНОГО цоговору. 

Отже, проана.1ізуємо цоговір спожrшчого кре..::ппу з урахуванням 

специфіки. Проб.1ема по.1яrас 13 тому, шо па практиці попяття «спо
ЖИІ3ЧИЙ крецит~> сприй~tасться як <<кошти па буць-шо~>, як праnи.1о без 

належного 3абезпечення д.1я прицбаппя будь-якого тоnару чи пос.1уги. 

Таким чином 6анк-ІІ(НИЧаJІhЮ1К не уточнкн-: ніJІі крс,тtитунаНН}І у фі

:шчної осоGи, тоGто коІІІТИ \южутn Gути нитрачсн1 на оснпу. ткунанн~І, 
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ні;(ІІу<.:тку, рсvюнт чи куІІін;Ію житла, аІ-помоGі;Іи aGo іннІ их гонарш ~Ік 
триншюІ'О користунанни, так іІІернІ оЇ нсоGх1;(ност1. 

,!l,оІ·онір <.:ІюжинчоІ'О крсю,пу мш-: консснсуа.Іhниі--і характер. 

ІЗиходячи зі своєї кансенсуальної природи, він є двостороннім, 

оскільки правю.п-т й обов'язками надіТІені об:идві сторонІт. Сторонами 

кре;:rипrого договору с кредитодавець - банк або інша фінансова 

установа і позича.1ь1шк- фізична. що одержус кошти для споживчих 

ці.1ей. Банк- це юридична особа, яка мас виключне праnо на підетаnі 
.ІІіІІСНJіЇ НаІ(іоншІhНОІ'О Gанку України на,т(анати коІІІТИ :ш J(ОІ'Онором 

<.: ІІОЖИ НЧОІ\) КрС/(ИТу. 

Фінансовою установою є юриди~rна особа, яка ві;:rповідно до 

закону надає кошти за договором споживчого кредиту, у випадках, 

прямо шлначених законом, та nпесепа до nідпоnідного ресстру n 
устаноменому законом порядку~ шо nідпоnі;:rпо до :шкопу мас праnо 
-за рахупок за.1учепих коштів падаnати споживчі кре;:rити па власпий 

р~І:Н1К. 

ПоJИЧ<-LІhниками можутh нисту1Іап1 учасники цинІJІhних нщносин, 

зазначені у ст. 2 ЦК, однак враховуючи спеuифіку с.1ід зазначити, що це 
як правило фізичні особи, які одержують кредити .J.lя власних потреб. 

Споживчий кредит на;:rається в грошовій сумі (як в національній,так 

і іпо-земній валюті та носить оплатний характер, с ря;:r проблемних 

питань, які nипикли па практиці та поn'я-запі з падапням спожиn

чоІ'О крсю-пу І) іІюJсмній ва.Іюті. Проценти нараховуюТІ,си у ВИІJЩІ~і 

І)і)~СОТКіВ ІІа ОСІ ІОВІ ІУ суму :шGорІ·оваІІО<.:Ті а()о ф іКСОВШІИХ <.:у_\1 J МО_V1еІІТУ 
на;(анни с1южинчого крс;tиту Ію:н-ІЧШІhниконі Сшрахунанни на ~-іоп_) 

рахунок). Р(нмір ні,т(соткі н та Іюри;юк ї'х СІІлати маютh Gути ІІсрс;tGачсні 

ЛОІ'онором. Як ІІрани.Ію, на формунанн5-І ро:1міру ні;tсоткін НІІ.ІІ инає ни3ка 

факторів, а саме: кредитний ризик, наявність забезпечення, попит і 

пропозиція, які скла.1ися на кредитному ринку, строк користування 

кре;:rитом, ро-з:\tір облікоnої ставки й інші фактори. Крім ука-за них, па 

розмір процептної ставки може впливати також і 11аржа (банківська 
маржа). тобто nивагорода кре;:rито;:rаnuя. Ро-з11ір (ставка) ni;:rcoткin, за 

}(С~ІКИМ НИН~ІТКОVІ, НС VІОЖС Gути НИЖЧИМ Н<.:ТаНОН_ІІСНОІ'О VІінімуму . 
.Jl,ocтaTHhO НСІІрО<.:ТИМ ІІИТаНН~ІМ, ~ІКС IIOTpcGyt: llOJtaTKOHOI'O ]1СІ)'_ІІЮ

ВаННЯ, є ризик при наданні споживчого кре;:rиту та укладенні ;:rогово

ру. Ризик по.1ягає саме в неможливості повернення грошових коштів, 

отриманих позичальпиком за ;:roronopoм споживчого кре;:rиту. В екопо

міuі існують різноманітні методи. за якими банківські устапоnи пама
гаються звести до міні11уму сnої кредитні ризики. Банки nи;:rають великі 

<.:уми 1']10ІІІОНИХ КОІІІТіН на трина.ІИЙ термін .ІИІІІС Н ТО\>! У НИІШJІКу, ~ІКІІ(О 

І<JІІЄНТ має ІІСрСНІрсну І }(ОСИТh ХОрОІІІУ ІІОІІерСJ(НЮ кре,ІUПНУ ІСТОрІЮ, 

має постійний дохі;:r і може підтвердити свою платоспроможність до

кументально. Так як зарІLlати більшості громадян не дуже високі і отри

мапІ кредит пі;:r заставу маt-іна не кожен зможе, тому банки змушені 
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3Начно 3ни:1ити оснонні нимоІ'И ;ю І<..ІІієнтін. ЧиVІ Gі..ІІhІІІе 1с1ієнтін Gанк 

33.-ІуЧИТh, ТИ\1бі;ІhІІІі рИЯ1КИ <.:ІІОЖИНЧИХ І<реіІИТіН. lflo() у6е3ІІеЧИТИ себе 
ні;( Ію;ш.-ІhІІІИХ ІІроб;Іем, банки-кре;штори нстанош1юкпn не;н1кі ІІро

uентні ставки на споживчий кредит, шо для них є невеликою гарантією 

повернення основної частини крелпу і компенсацією ризику, так як 

по .аа ному nи.ау кре.аитушшпя шrпадки непогашення кре.аиту пайбі.1ьш 

часті. А1е ризики при тако~tу кре.аиті с пе ті1ьки у кре.аитора, а й по

шча.lьІшка. У першу чергу, догоnір споживчого кредиту може бути пе 
30НС1\1 <<ІІр(НОрИМ>>, 1 І(е ІІрИ:Ш(ЧИТh іЮ ТОІ"О, 11~0 ІІ(ВИЧаJІhНИК не ТІ..ІІhІ<И 

НИІІ;шчує ОСНОННУ суму GорІ'У, а 3Н<ІЧНО ІІерСІІ;шчуt-: :ш рахунок І ІрИХОна

НИХ процентних ставок. 
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аспірант кафсдрп шші1ьпоrо праnа 

ОКР~:МІ РИСИ КОJШКТОРСЬКОЇ ДІЯJІЬІІОСТІ 

В УКРАІНІ 

В україпсько:иу ·:шкопо.ааnстnі пе nстапоnлепі юри.аичпо тер~tіІш що 

ТаКС «КО.-ІеІ<'І'Ор>), «КО.-ІеКТОр<.:І->Ка КОМІІаНі}І>>, <<І<ШІСКТОрСhІ<і ІІОС.-ІУІ'И>). Не 

Mat-: НИЧерІІНОП) ІІерСJІіку ІІОС.-ІуІ; ИКі VIOЖYTh Н3іШН3ТИ КО.-ІеІ<ТОрИ. Ті;ІhІ<И 

у проекті 'Закону України <<Про заборону надання ко.1екторських послуг 

шодо фізичних осіб-боржнию> автори частково ню.tага .. 1ись на законо
.аавчо:му рівні визначити поняття, шо саме собою представ .. 1яють <<КО
.lекторські послуги•>. 

Ві.апоnі.апо .ао nишепаnе.аепого проекту .Закону України. ко.lек

торсnкі ІІО<.:JІУП1 - Іюс;І)ТИ, }ІКі юри;шчна чи фія1чна особа, }ІКа не t-: 

кремпором у нііІІІОНіJ·tноVІу ІJЮІІІОНО\1У 3о6он\І3анні, на;(аt-: крс;штору 

у сприянні що.ао вчинення боржнико:v~ .аій із сшшти простроченої за

боргованості за грошошв.пr зобов'язаннями ш .. 1яхом усного, письмо
вого (також з використання:\'І електронного чи іншого засобу зв'язку) 

спі1куnашш з ІІИ~f, ч.тІепами його сім'ї та іншими ро.аичами, його ро

бото.ааnце:~л, та іншими особа~ш, які мають DILliШ па нього [3] . .Jo 
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