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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ СУБ’ЄКТІВ 
ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ 

Зміни, що відбуваються останнім часом в економічній системі 
країни, свідчать, що саме довгострокове кредитування є одним з 
ключових чинників забезпечення економічного зростання. Однак 
ефективність кредитного процесу в свою чергу залежить від низки 
факторів економічного та організаційного характеру, таких як: нагляд 
і регулювання з боку НБУ, забезпеченість довгостроковими 
ресурсами, методи управління кредитними ризиками, механізм 
повернення довгострокових кредитів тощо. Крім того, важливе 
значення має максимальне узгодження інтересів кредиторів з 
інтересами позичальників і держави. 

Функціонування ринку позичкових капіталів, дослідження 
питання сутності кредитних операцій банку та організації процесу 
кредитування і сьогодні привертає до себе увагу багатьох вітчизняних 
науковців, таких як: В.В. Вітлінський, О.Д. Вовчак, В.М. Геєць, Б.С. Іва-
сів, О.Т. Євтух, В.Д. Лагутін, Б.Л. Луців, А.М. Мороз, А.А. Пересада, 
М.І. Савлук та ін. 

Метою дослідження є вивчення пріоритетів кожної групи 
економічних суб’єктів та визначення адекватних важелів їх 
стимулювання у довгостроковому кредитуванні. 

Феномен кредиту полягає у тому, що він одночасно створює 
економічне зростання і формує у позичальників раціональне та 
відповідальне споживання кредитних ресурсів. Кожний з учасників 
кредитного процесу має свої інвестиційні, кредитні і спекулятивні 
цілі. Тому на ефективність довгострокового кредитування, а відповідно 
і на поведінку учасників кредитного процесу, буде впливати низка 
факторів, що відображені на рис. 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фактори, що впливають 
на поведінку суб’єктів довгострокового кредитування 

 
Ми вважаємо, що на прийняття рішення про отримання чи видачу 

кредитів будуть впливати не лише економічні, ринкові фактори, але 
й психологічні, такі як довіра до установи, що видає кредит, довіра до 
позичальника, репутація, довіра до фінансових інструментів тощо. 

Отже, можна зробити висновки, що на ефективність 
довгострокового кредитування, а відповідно і на поведінку учасників 
кредитного процесу, впливає низка факторів, перелік яких 
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відрізняється залежно від типу суб’єкта – інвестора, посередника, 
позичальника. З огляду на необхідність нарощування обсягів 
довгострокового кредитування в Україні виникає потреба у розробці 
заходів на рівні держави щодо стимулювання кредиторів та 
позичальників, а також створенні позитивного інвестиційного 
клімату, що могло би збільшити приплив довгострокових кредитних 
коштів в економіку України. 

 

s.urchenko
Машинописный текст
Рисін, М.В. Фактори, що впливають на поведінку суб'єктів довгострокового кредитування [Текст] / М.В. Рисін // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – Т.1 .– С. 74-76.




