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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПРИРОДА КРЕДИТНОЇ ПОСЛУГИ: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
 

У статті на підставі огляду чинного законодавства та доктринальних науково-теоретичних підходів, представлених 

в сучасній економічній та юридичній літературі досліджується понятійно-термінологічний апарат в банківській 

сфері, зокрема розкриваються поняття «кредит», «послуги», «банківські послуги», «кредитна послуга», «кредитна 

операція». За результатами проведеного порівняльно-правового аналізу спеціальних нормативно-правових актів щодо 

визначення поняття «кредитна послуга» та підстав виникнення відносин з надання кредитної послуги аргументовано 

висновок про складну (комплексну) економіко-правову природу кредитної послуги, що надається банками. Доведена 

доцільність виокремлення двох підходів до розуміння природи кредитної послуги – юридичного та економічного. 
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Постановка проблеми. Надання кредитних 

послуг є одним з пріоритетних завдань 

фінансової (банківської/небанківської) установи. 

Як джерело фінансових ресурсів кредитування 

відіграє надзвичайно важливу роль, особливо в 

умовах зростаючих ризиків, спричинених 

світовою економічною кризою, викликаної 

пандемією короновірусної хвороби. Недостатній 

рівень соціального захисту громадян України в 

умовах триваючих карантинних обмежень, 

призводять до зростання попиту фізичних і 

юридичних осіб на кредитні послуги, зокрема, 

онлайн кредитування, з метою нормального 

життєзабезпечення. Актуалізується проблема 

необхідністю розуміння кредитних ризиків, 

пов’язаних із забезпеченням за кредитними 

операціями з метою їх мінімізації та захисту законних 

прав та інтересів суб’єктів кредитних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Окремі питання надання банківських послуг, в 

тому числі кредитних, розглядались у працях 

вітчизняних та зарубіжних економістів та юристів, 

серед яких:  Агарков М.М., Безклубий І.А., 

Біленчук П.Д., Вікулін А.Ю., Вишневський А.А., 

Воронова Л.К., Гриджук Д.М., Дзюблюк О.В,  

Дмитров С. О., Єфімова Л.Г., Карманов Є.В., 

Качан О.О., Коссак В.М., Костюченко О.А., 

Кучерявенко М.П., Мороза А.М., Нагребельний В.П., 

Олійник О.М., Савлук М.І., Селіванов А.О. та ін.  

Мета статті. На підставі аналізу 

нормативного та науково-теоретичного 

тлумачення кредиту визначити економіко-

правову природу кредитної послуги як об’єкта 

правовідносин та з’ясувати значення, зміст 

критеріїв та принципів прийнятності 

забезпечення кредитної послуги. 

Основні результати дослідження. За 

даними Національного банку України (далі - 

НБУ), на фоні відновлення економіки після 

кількох коронакризових хвиль експерти 

відзначають низку досягнень у фінансово-

банківському секторі. По-перше, пришвидшився 

ріст корпоративного кредитування до 29,8% в 

річному обчисленні, зокрема – завдяки 

програмі «Доступні кредити 5-7-9%». По-

друге, підвищилися обсяги іпотечного 

кредитування на 41,7% рік до року. По-третє, 

зросли сукупні чисті прибутки банків до 31 

млрд грн, що на 25% більше, ніж у минулий 

період [1]. Про позитивну динаміку 

кредитування, зокрема стійке, тривале 

зростання попиту на кредитні послуги з боку 

домогосподарств, та рекордне зростання з 

боку бізнесу, також йдеться в Опитуванні НБУ 

про умови банківського кредитування [2]. 

Незважаючи на оптимістичні прогнози НБУ, 

проблеми у виконанні кредитних зобов’язань 

існують. Так, за офіційними даними НБУ на 

початок 2021 року частка непрацюючих 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/opituvannya-pro-umovi-bankivskogo-kredituvannya-i-kvartal-2022-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/opituvannya-pro-umovi-bankivskogo-kredituvannya-i-kvartal-2022-roku
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кредитів (NPL) в Україні становила 41% [3], а 

аналіз матеріалів судової практики [4] дає 

підстави констатувати, що кредитні та іпотечні 

спори за період так званого очищення 

банківського сектора почали займати значну 

частку справ в національній судовій практиці. 

У сучасній юридичній та економічній 

науках значна увага приділяється 

дослідженню проблеми сутності та природи 

кредитної послуги, що надається банками. На 

нашу думку, складну природу кредитної 

послуги, що надаються банком та проблеми, 

які пов’язані із забезпеченням її належного 

виконання, доцільно розкривати крізь призму 

нормативного та доктринального (науково-

теоретичного) тлумачення  кредиту та послуги.  

Представлені у спеціальних дослідженнях 

тлумачення змісту категорії «кредит» 

вирізняються розмаїттям, дискусійністю та 

відсутністю уніфікованого підходу до 

розуміння даного інституту. Загалом, під 

кредитом розуміють економічну категорію, що 

відображає систему відносин між суб’єктами 

господарювання щодо надання та отримання 

позики в грошовій чи товарній формі на умовах 

повернення, строковості та платності [5, с. 235]. 

У чинному законодавстві представлені 

легальні дефініції банківського кредиту/банківської 

операції, які також не вирізняються 

однозначністю та єдиним розумінням. 

Так, нормативне визначення банківського 

кредиту представлено у ст. 2 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність»: «… банківський 

кредит - будь-яке зобов'язання банку надати 

певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке 

зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-

яке продовження строку погашення боргу, яке 

надано в обмін на зобов'язання боржника щодо 

повернення заборгованої суми, а також на 

зобов'язання на сплату процентів та інших зборів 

з такої суми …» [6]. Не заперечуючи 

економічної суті кредиту, аналіз даного 

визначення дає підстави говорити, що 

законодавець розглядає банківський кредит як 

зобов’язальні (кредитні) правовідносини. Такі 

зобов’язання банку виникають на підставі 

кредитного договору (ст. 1054 Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України)), за яким 

банк (кредитодавець) зобов'язується надати 

грошові кошти (кредит) позичальникові у 

розмірі та на умовах, встановлених договором, а 

позичальник зобов'язується повернути кредит та 

сплатити проценти [7]. Отже, з юридичної точки 

зору, відносини, що виникають під час надання 

кредитної послуги є договірними, зміст яких 

становить відстрочка виконання зобов’язання за 

відплатним договором або переданні кредитором 

грошей чи інших речей, визначених родовими 

ознаками, за плату на умовах повернення їхнього 

еквіваленту у певний строк. 

Дещо по-іншому трактується поняття 

«банківський кредит» у Господарському кодексі 

України (далі – ГК України) та Положенні про 

визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими 

операціями (далі - Положення) де 

використовується термін «кредитна операція». 

За ч. 1 ст. 345 ГК України кредитні операції 

полягають у розміщенні банками від свого 

імені, на власних умовах та на власний ризик 

залучених коштів юридичних осіб 

(позичальників) та громадян [8].  

Більш широке трактування даного виду 

банківської послуги представлено у п. 18 ч. 5 

Положення: « …  кредитна операція - вид 

активних банківських операцій, пов'язаних із 

розміщенням залучених банком коштів таким 

шляхом: надання їх у тимчасове користування 

або прийняття зобов'язань про надання певної 

суми коштів; надання гарантій, порук, 

акредитивів, акцептів, авалів; розміщення 

депозитів; проведення факторингових 

операцій та операцій фінансового лізингу; 

видача кредитів у формі врахування векселів, 

у формі операцій зворотного репо; будь-якого 

продовження строку погашення боргу, яке 

надано в обмін на зобов'язання боржника 

щодо повернення заборгованої суми, а також 

на зобов'язання щодо сплати процентів та 

інших зборів за такою сумою (відстрочення 

платежу); розстрочення платежу за продані 

банком активи…» [9]. 

В представлених вище визначеннях 

законодавець розглядає кредитну операцію, в 

першу чергу, як дії з розміщення грошових 

коштів. Такий неоднозначний підхід до 

трактування однієї тієї ж банківської послуги в 

чинному законодавстві лише є додатковим 

аргументом щодо необхідності унормування 

понятійно-термінологічну апарату у 

досліджуваній сфері суспільних відносин.  

З огляду на вищевикладене, вбачається 

слушною позиція Н. Поляка, який 

систематизувавши різні науково-теоретичні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n33
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концепції щодо тлумачення поняття «кредит» 

виокремив два підходи до визначення сутності 

кредиту: 1) вузькому - як сума коштів, що 

отримує позичальник від кредитора; 2) широкому - 

як сукупність суспільних правовідносин, що 

виникають, здійснюються та припиняються в 

процесі надання залучених раніше кредитором 

коштів у борг позичальнику [10, с. 186]. 

Про існування двох доктринальних підходів 

до розуміння економічної природи кредитної 

послуги та її співвідношення з кредитним 

продуктом і кредитною операцією йдеться в 

публікації С. Волосович. У межах першого 

підходу кредитна послуга та кредит певною 

мірою ототожнюються. Другий  науково-

теоретичний підхід науковиця узагальнює 

наступним чином: «…кредитна послуга є 

продуктом, виробленим персоналом кредитної 

установи для продажу….» [11, с. 78]. 

На нашу думку, така оцінка кредитної 

послуги є дещо однобічною,  оскільки 

висвітлює лише економічну природу такої 

послуги. Вбачається, що кредитна послуга має 

складну комплексу економіко-правову природу.  

Беззаперечним є той факт, що кредит - це 

економічний інструмент, але він знаходить своє 

юридичне оформлення у формі кредитного 

договору. Формулюючи авторське визначення 

кредитні послуги як діяльності фінансових 

посередників із здійснення кредитних операцій 

з фінансовими активами в інтересах споживача-

позичальника, С. Волосович слушно називає 

основні ознаки такої послуги, а саме – це дії, 

спрямовані на задоволення інтересів замовника 

послуги. Саме про ці ознаки послуги як дія, що 

виконується для задоволення чиїх-небудь 

потреб йдеться в етимологічних словниках.  

Отож, для розуміння складної природи 

кредитної послуги, окрім трактування поняття 

«кредит» доцільно коротко охарактеризувати 

поняття «послуга». Хоча в чинному 

законодавстві послуга розглядається як об’єкт 

правовідносин, чітке тлумачення поняття 

«послуга» в ньому відсутнє. 

Доктринальні підходи до розуміння 

послуги свідчать про те, що дана правова 

категорія характеризується через здійснення 

активних дій, які не мають матеріального 

результату, але мають корисний ефект. На 

підставі аналізу наукових дефініцій поняття 

«послуга» І. Світлак визначає послугу як дію 

(діяльність), яка здійснюється одним 

учасником договірних відносин на замовлення 

іншого, спрямована на одержання корисного 

результату, як правило, не пов’язаного зі 

створенням матеріального блага [12, с. 34]. 

Таким чином, кредитну послугу, що 

надається комерційними банками в загальному 

розумінні слід розглядати як дію банку щодо  

передачі грошей. Порядок надання кредитної 

послуги визначається кредитними стандартами 

(внутрішні нормативи та критерії, якими керується 

банк у своїй кредитній політиці) та кредитні 

умовами (терміни та умови надання кредиту, 

узгоджені між банком та позичальником). 

Серед критеріїв, якими керується банк при 

наданні кредитної послуги важливе місце 

посідає принцип прийнятності забезпечення 

кредитної послуги, що застосовується з метою 

захисту інтересів банку та недопущення 

збитків від неповернення боргу внаслідок 

неплатоспроможності позичальника. Дотримання 

критерію забезпеченості пов’язано із 

можливістю настання ризику можливості 

звернення стягнення, тобто ризику виникнення 

втрат через неможливість звернення стягнення 

на забезпечення. Порядок розрахунку розміру 

такого кредитного ризику передбачений у 

розділі Х «Критерії та принципи прийнятності 

забезпечення за кредитними операціями з 

метою зменшення кредитного ризику» 

Положення [9], де також закріплені 

фундаментальні принципи: 1) принцип 

безперешкодного стягнення; 2) принцип 

справедливої оцінки; 3) принцип збереження; 

4) принцип наявності; 5) принцип належного 

захисту банком своїх інтересів як кредитора. 

Така зміна сприятиме створенню банками 

належного запасу капіталу для покриття 

можливих втрат у випадку погіршення якості 

портфеля споживчих незабезпечених кредитів. 

Якість цього портфеля дуже залежить від зміни 

макроекономічних умов, а ця особливість може 

недооцінюватися банками під час визначення 

очікуваних збитків за такими кредитами. 

Серед реальних заходів НБУ, що спрямовані  

на зменшення проблемної заборгованості та 

захисту прав кредиторів, запровадження 

підвищених ваг ризику, збільшення стійкості 

банків до потенційних кризових явищ стало 

затвердження постанови Правління НБУ «Про 

внесення змін до Інструкції про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні» [13], 

якою запроваджені підвищені ваги ризику для 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_11012021_1
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_11012021_1
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_11012021_1
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незабезпечених споживчих кредитів банків. 

Мова йде про створення банками належного 

запасу капіталу для покриття можливих втрат у 

випадку погіршення якості портфеля споживчих 

незабезпечених кредитів, відповідно, 

збільшиться частка незабезпечених споживчих 

кредитів, які банки фінансуватимуть не 

депозитами вкладників, а власним капіталом. 

Висновки та пропозиції. В економічній та 

юридичній літературі, чинному законодавстві 

відсутній уніфікований підхід до визначення 

суті кредитної послуги. Такий стан правової 

невизначеності у розумінні сутності кредитної 

послуги негативно впливає на процеси 

модернізації національного законодавства. 

Вважаємо, що відносини які виникають з 

надання банками кредитної послуги виникають 

на підставі кредитного договору мають складну 

(комплексну) економіко-правову природу, що 

обґрунтовується, по-перше, тим, що кредит – це 

економічний інструмент, по-друге, відносини 

при наданні кредиту набувають правової 

регламентації та юридичного оформлення у 

вигляді кредитного договору. 

При оцінці ризику виникнення втрат через 

неможливість звернення стягнення на 

забезпечення необхідно враховувати загальну 

можливість позичальників повернути 

позичковий капітал. Вбачається цілком 

справедливим, що при наданні кредитної 

послуги забезпечення має прийматися лише 

для підтримки кредитів і не може стати 

заміною спроможності клієнта виконувати 

свої зобов’язання. 
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Кравчук Анна Сергеевна 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КРЕДИТНОГО УСЛУГИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В статье на основании обзора действующего законодательства и доктринальных научно-теоретических подходов, 

представленных в современной экономической и юридической литературе, исследуется понятийно-

терминологический аппарат в банковской сфере, в частности раскрываются понятия «кредит», «услуги», 

«банковские услуги», «кредитная услуга», «кредитная операция» По результатам проведенного сравнительно-

правового анализа специальных нормативно-правовых актов по определению понятия «кредитная услуга» и 

основаниям возникновения отношений по предоставлению кредитной услуги аргументирован вывод о сложной 

(комплексной) экономико-правовой природе кредитной услуги, предоставляемой банками. Доказана 

целесообразность выделения двух подходов к пониманию природы кредитной услуги – юридического и 

экономического. 

Ключевые слова: кредит, услуга, банковские услуги, банковский кредит, кредитная операция, кредитная услуга, 

кредитный договор. 
 

Anna Kravchuk 

THE ECONOMIC AND LEGAL NATURE OF CREDIT SERVICE: CURRENT PROBLEMS OF SECURING 

CREDIT OBLIGATIONS 

Based on the review of current legislation and doctrinal scientific and theoretical approaches presented in the modern 

economic and legal literature, the article examines the conceptual and terminological apparatus in the banking sphere, in 

particular reveals the concepts of "credit", "services", "banking services", "credit service".  The results of conducted 

comparative legal analysis of special normative-legal acts on definition of "credit service" and grounds of origin of relations 

on providing of credit service proves the conclusion about complicated (complex) economical and legal nature of credit 

service provided by banks.  The expediency of identifying two approaches to understanding the nature of credit service - legal 

and economic. 

Key words: credit, service, banking services, bank credit, credit transaction, credit service, credit agreement. 

 

 


