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На сьогоднішній день проблема функціонування кредитної системи є 

досить значимою у приватному житті. Безліч людей, які хочуть почати свій 

бізнес або купити речі, на які не вистачатиме коштів, будуть звертатися до 

банків, щоб взяти кредит. Отже, вирішення проблеми функціонування 

кредитної системи для індивідуального кредитування є важливим питанням. 

Досвід країн із розвинутими ринковими відносинами свідчить про те, 

що створення ефективної економіки можливе лише за умови 

функціонування адекватної ринковим умовам кредитної системи. Хочу 

показати проблемні напрямки у банківській діяльності і можливі шляхи їх 

подолання. 

Перший напрямок, на наш погляд, пов’язаний із питаннями цільового 

призначення кредитів. Попре те, що темпи приросту обсягів надання 

довгострокових кредитів фізичним особам за останні роки були вищими 

порівняно з кредитуванням юридичних осіб, зростання обсягів 

довгострокових кредитів мало переважно побутово-споживче призначення, 

─ придбання побутової техніки та меблів тощо [1].  

Другий напрямок характеризується тим, що споживче кредитування 

населення активізується, як правило, принаймні в Україні, за умов існування 

тіньових доходів у значної частини населення та застосування банками 

системи кредитного скорингу з метою оцінки платоспроможності 

позичальників. Така практика кредитування знижує об’єктивність оцінки 

платоспроможності позичальника та призводить до підвищення ризику 

банків у неповерненні кредитів [2].  
Третій проблемний напрямок сформувався в результаті не 

контрольованої незбалансованості кредитних позик, наданих у валюті та 

валютних депозитів [3].  
З метою забезпечення доступності житла для всіх категорій громадян 

пропонується створення такого фінансово-кредитного механізму: 

─ надання банками середньострокових кредитів (до 1-1,5 року) на 

будівництво житла забудовникам; 

─ створити умови для залучення в будівництво приватних інвестицій; 

─ надання банками довгострокових кредитів (на 10-25 років) на 

придбання індивідуальних будинків [4]. 

Отже, кредитна система є важливою частиною нашого життя, тому 

потрібно направити всі зусилля для поліпшення ставок як на короткі так і на 



довгострокові кредити або приватні інвестиції для населення. 
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