
Кредит – мої права та 

обов’язки

Урок з фінансової грамотності для 

учнів середньої та старшої школи



Тема уроку

 те, в яких випадках варто використовувати кредит;

 види кредитних продуктів;

 як правильно оформлювати кредитний договір, на що 

обов’язково потрібно звернути увагу під час його підписання; 

 як захистити свої права у разі їх порушення з боку фінансової 

установи, в якій оформлено кредит.
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Тема: "Кредит – мої права та обов’язки"

Сьогодні поговоримо про…



Що таке кредит?

Кредит (від лат. сredere – "довіряти") –

це кошти й матеріальні цінності, що 

надаються кредитодавцем у користування 

позичальнику на певний строк за певну 

плату. 
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Кредитодавець – той, хто надає 

позику, позичальник – той, хто 

отримує позику. 



Споживчий кредит
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Споживчий кредит – грошова позика для особистих потреб 

приватної особи (для потреб не пов’язаних з підприємницькою 

діяльніcтю).



Види кредитів
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товарні (розстрочки) –
безпосередньо пов’язані з 
торгівлею й призначені для 
купівлі будь-яких товарів з 
виплатою вартості товару 
частинами.

За призначенням:

грошові (кредити готівкою) –

для кредитування фізичних 

осіб без певного цільового 

призначення.



Види кредитів
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За терміном виплати:

 довгострокові – понад 3 роки

 середньострокові – від 1 до 3 

років

 короткострокові – до 1 року. 



Види кредитів
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Кредитодавці - банки та небанківські фінансові установи (кредитні 

спілки, ломбарди, мікрофінансові компанії):

 банки – надають цільові та нецільові 

кредити на короткий чи довгий термін;

 кредитні спілки – кредити без 

цільового призначення, переважно для 

членів спілки;

 ломбарди – забезпечені кредити на 

невеликі суми під заставу цінних речей;

 мікрофінансові компанії –

незабезпечені кредити на короткий 

термін від 1 дня до 1 року.



Перегляд відео

8

https://www.youtube.com/watch?v=SsbZiu8oAwc

https://www.youtube.com/watch?v=SsbZiu8oAwc


Де можна дізнатися про вартість кредиту?
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Інформація про вартість кредиту є:

 в істотних умовах кредиту, які 

фінансові установи публікують на своїх 

сайтах; 

 у паспорті кредиту, який можна 

попросити у менеджера фінансової 

установи;

 в кредитному договорі.



Кредитний калькулятор
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https://talan.bank.gov.ua/korysne/calc/calc-credit



Погашення кредиту
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Класична схема погашення боргу

передбачає нарахування відсотків на

залишок тіла кредиту.

Ануїтетна схема передбачає погашення

кредиту рівними частинами упродовж усього

терміну погашення кредиту.

Особливість таких сплат у тому, що на

початку фін. установа закладає у них

здебільшого відсотки за користування

кредитом і лише ближче до кінця строку –

тіло кредиту.

Схеми погашення кредиту



Реальна вартість кредиту
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 номінальна річна процентна 

ставка;

 комісії кредитодавця (наприклад, 

юридичне оформлення угоди);

 додаткові платежі (за послуги 

державних реєстраторів, нотаріусів).

У загальну вартість кредиту входить:



Сплата за кредитом

 Реструктуризація – це зміна умов 
кредитного договору на лояльніші для 
позичальника з урахуванням його
фінансового стану, що дає можливість
сплачувати за кредитом.

 Кредитні канікули – це перенесення
сплати боргу на інший термін, тобто це
відтермінування здійснення платежів за 
кредитом.
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Зміна умов сплати за кредитом

Якщо банк, в якому оформлений кредит, 
збанкрутував, необхідно сплачувати кредит 
у розмірах та у строки, які вказані у 
кредитному договорі.



Врегулювання простроченої заборгованості
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Це мають право робити:

 кредитор – юридична особа, яка надала в позику 

гроші іншій особі (позичальнику);

 новий кредитор – юридична особа, якій кредитор 

передає своє право вимоги боргу;

 колекторська компанія – юридична особа, 

включена до реєстру колекторських компаній, яка 

має право здійснювати врегулювання простроченої 

заборгованості.

Хто має право здійснювати врегулювання простроченої 

заборгованості?

#ЗнайСвоїПрава_Кредити



Захист прав споживачів фінансових послуг
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1. Звернутися до фінансової установи, з 

письмовою скаргою на дії її працівників.

2. Звернутися до Національного банку 

України.

3. У разі погроз – звернутися до 

Національної поліції України.

Якщо фінансова установа порушила права 

споживача фінансових послуг необхідно:



Наслідки невиконання позичальником умов кредитного 

договору

 позов до суду щодо стягнення 

заборгованості;

 погіршення вашої кредитної історії;

 відмова надалі у наданні кредитів.
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Наслідки невиконання позичальником умов кредитного договору:



Кредитна історія

Кредитна історія – це досьє про всі поточні 

та сплачені кредити позичальника, яке 

містить інформацію про те, наскільки 

сумлінно та вчасно погашалася 

заборгованість. 
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Кредитна історія відображає 

дисципліну погашення кредитів 

позичальником та містить 

інформацію щодо поручительства. 



Кредитна історія

 Статус надійного позичальника.

 Отримання нових споживчих кредитів.

 Отримання кредиту на розвиток власної справи.
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Чому важливо мати позитивну кредитну історію?




