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А.В. Гру зін ская, 
кан ды дат эка на міч ных на вук, да цэнт ка фед ры бан каў скай спра вы БДЭУ

КРЫТЭРЫІВЫБАРУРАЦЫЯНАЛЬНАЙФОРМЫКРЭДЫТУ

Пра ктыч нае ра шэн не пра бле мы ўдас ка-
на лен ня крэ ды та ван ня пат ра буе ўзва-

жа най ацэн кі іс ну ю чых і рас пра цоў кі но вых 
ме та да ла гіч ных ас ноў кі ра ван ня пра цэ сам 
крэ ды та ван ня на ба зе пад бо ру ра цы я наль-
ных форм крэ ды таў. У эн цык ла пе дыі дадзеная 
фор ма прад стаў ле на як пры ста са ван не, сро-
дак ад люс тра ван ня, узор [1, с. 157]. Г.М. Та ра-
са ва пры во дзіць фі ла соф скае аз на чэн не фор-
мы крэ ды ту як унут ра най ар га ні за цыі яго змес ту 
[2, с. 310].

Па на шым мер ка ван ні, фор ма крэ ды ту 
вы яў ляе кан крэт нае пра яўлен не ві даў крэ ды ту. 
Та кім чы нам, сіс тэ ма крэ ды та ван ня – гэ та пры-
ла да, ар га ні за цый ная струк ту ра эка на міч ных 
ад но сін, сфар мі ра ва ная зы хо дзя чы са змес ту 
гэ тай пры ла ды, а фор ма – ад люс тра ван не 
(аба лон ка) змес ту сіс тэ мы. У пац вяр джэн не 
мож на пры вес ці мер ка ван не Н.І. Ва лен ца вай, 
што «фор мы крэ ды ту – гэ та най больш агуль-
нае пра яўленне пе ра раз мер ка валь най фун кцыі 
крэ ды ту…» [3, с.11], якая з’яў ля ец ца эле мен там 
сіс тэ мы крэ ды та ван ня і вы яў ляе яе змест.

Не аб ход насць аз на чэн ня фор мы крэ ды ту 
як ін стру мен та рыя ме ха ніз му крэ ды та ван ня 
за клю ча ец ца ў тым, што яна апіс вае змест 
сі стэ мы крэ ды та ван ня, які на кі ра ва ны на па вы-
шэн не эфек тыў нас ці фун кцы я на ван ня сіс тэ мы 
пры фар мі ра ван ні крэ дыт ных ад но сін з ін шы мі 
эка на міч ны мі ка тэ го ры я мі.

Да дзе ныя раз ва гі і раз гле джа ныя мер ка-
ван ні эка на міс таў даз во лі лі даць аз на чэн не 
фор мы крэ ды ту. Фор ма крэ ды ту – гэ та знеш-
нее пра яўлен не крэ дыт ных ад но сін, якое ахоп-
лі вае іх сут насць і ар га ні за цыю. Ад роз нен нем 
да дзе на га аз на чэн ня з’яў ля ец ца тое, што фор-
ма крэ ды ту выз на ча ец ца сіс тэ май крэ ды та-
ван ня, якая, у сваю чар гу, на ас но ве сут нас ці 
фар мі руе ар га ні за цый ную струк ту ру ме ха ніз ма 
крэ ды та ван ня.

З ін ша га бо ку, ме ха нізм крэ ды та ван ня не 
змя ня ец ца пад уп лы вам ар га ні за цый на-пра ва-
вых форм ажыц цяў лен ня крэ дыт ных апе ра цый, 
якія з’яў ля юц ца ін стру мен та ры ем ме ха ніз ма. 
Ме ха нізм сам іх змя няе, выз на ча ю чы ра цы я-
наль ныя фор мы крэ ды та ван ня, па коль кі дзей ні-
чае на ас но ве ры нач ных пры нцы паў плат нас ці 
і зва рот нас ці. Та му фор ма крэ ды ту, па вод ле 
аз на чэн ня, выс ту пае той плат фор май, ка рэк ці-
ру ю чы якую ме ха нізм крэ ды та ван ня мо жа вы бу-
доў ваць крэ дыт ныя ўза е ма ад но сі ны ў тым або 
ін шым кі рун ку. Пра па на ва нае аз на чэн не даз ва-

ляе прад ста віць фор му крэ ды ту як на бор асоб-
ных пат ра ба ван няў, якія выз на ча юць па ра дак 
(пас ля доў насць) ка рыс тан ня крэ ды там. 

Эле мен ты, якія фар мі ру юць фор му крэ-
ды ту. Фор ма крэ ды ту фар мі руе най больш 
ра цы я наль ны па ра дак крэ ды та ван ня ў кож ным 
асоб ным вы пад ку. У гэ тай су вя зі мэ таз год на ў 
якас ці эле мен таў, якія фар мі ру юць фор му крэ-
ды ту, пры знаць нас туп ныя: па ра дак вы лу чэн ня 
і па га шэн ня крэ ды таў; аб’ек ты крэ ды та ван ня 
(ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці, вы дат кі); па ра дак 
рэ гу ля ван ня па ме ру крэ ды ту, спо саб кан тро лю 
за пра віль нас цю вы ка рыс тан ня крэ ды таў; 
рэ жым удзе лу ўлас ных гра шо вых срод каў прад-
пры ем стваў на ад ным уз роў ні з крэ дыт ны мі.

Вы лу ча ная на ас но ве гэ тых эле мен таў 
фор ма крэ ды ту выз на чае пла ця жы крэ ды та-
ат ры маль ні ка па крэ ды це (іх ве лі чы ня, пе ры я-
дыч насць і тэр мі ны вып ла ты), а зна чыць, лік-
від насць бан ка і рэн та бель насць прад пры ем-
ства. Гэ та зна чыць, фор ма крэ ды ту прад’яў ляе 
па тра ба ван ні да крэ ды та ат ры маль ні ка ра біць 
пла цеж у ад па вед нас ці з яго маг чы мас ця мі.

Кры тэ рыі вы ба ру фор мы крэ ды ту ме ха ніз-
мам крэ ды та ван ня. Сцвяр джэн не, што ме ха-
нізм, зы хо дзя чы з бя гу чых ін та рэ саў, на ла джвае 
фор мы крэ ды ту, а фор ма вы бі рае той або ін шы 
па ра дак крэ ды та ван ня, за пат ра ба ва ла аз на-
чэн ня нас туп ных кры тэ ры яў вы ба ру фор мы 
крэ ды ту ме ха ніз мам крэ ды та ван ня: стан фі нан-
са ва га рын ку; іс ну ю чыя крэ дыт ныя рэ сур сы (іх 
дас тат ко васць); умо вы гас па да ран ня і фі нан са-
вай струк ту ры прад пры ем ства; пат рэб насць у 
фі нан са ван ні; вы дат кі на крэ дыт; ча ка е мая маг-
чы масць зап ла ціць за крэ дыт (крэ ды таз доль-
насць); мяр ку е мы вы нік ад вы ка рыс тан ня крэ-
ды ту (выт вор ча-эка на міч ны ўплыў крэ ды ту).

Вы бар фор мы з да па мо гай пра па на ва ных 
кры тэ ры яў даз ва ляе ме ха ніз му крэ ды та ван ня 
выз на чаць крэ дыт ныя ад но сі ны ў тым або 
ін шым кі рун ку.

Удак лад не ная кла сі фі ка цыя форм крэ-
ды ту. Да паў нен не вя до мых кла сі фі ка цый [4, 
с. 76, 208; 6, с. 115, 370; 7, с. 10; 8, с. 34; 9, 
с. 13] мэ таз год на пра вес ці фор ма мі крэ ды ту, 
якія ад роз ні ва юць крэ дыт ныя ад но сі ны ў за леж-
нас ці ад нас туп ных фак та раў: ста дый уз наў-
лен ня, аб слу гоў ва е мых крэ ды там; ві даў па га-
шэн ня; за бяс пе ча нас ці; плат нас ці за вы ка рыс-
тан не крэ ды ту; тэр мі но вас ці; га лі но вай скі ра-
ва нас ці; ва лю ты крэ ды ту; пра ва во га ста ту су 
крэ ды та ат ры маль ні ка.
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Па коль кі струк ту ра крэ ды ту ўклю чае та кія 
ха рак та рыс ты кі, як суб’ект і аб’ект крэ ды та-
ван ня (крэ дыт ны кошт), больш пры маль най 
уяў ля ец ца пра па на ва ная кла сі фі ка цыя форм 
крэ ды таў, якая скам бі на ва на на ас но ве вы кла-
дзе ных у эка на міч най лі та ра ту ры кла сі фі ка-
цый і раз гля да ец ца ў за леж нас ці ад ха рак та ру 
шэ ра гу кры тэ ры яў:

1. У за леж нас ці ад за па зы ча на га кош ту:
 y гра шо вая. Гра шо вая фор ма з’яў ля ец ца 

ас ноў най, па коль кі гро шы з’яў ля юц ца ўсе-
а гуль ным эк ві ва лен там пры аб ме не та вар-
ных кош таў;

 y та вар ная. Та вар ная фор ма гіс та рыч на 
па пя рэд ні чае гра шо вай і мяр куе эк ві ва-
лен тны аб мен та ва раў. У наш час та вар-
ная фор ма вы ка рыс тоў ва ец ца пры про-
да жы та ва раў у рас тэр мі ноў ку пла ця жу, пры 
арэн дзе ма ё мас ці (у тым лі ку лі зінг), пра кат 
рэ чаў;

 y та вар на-гра шо вая. Пры та вар на-гра шо-
вай фор ме крэ дыт ад на ча со ва фун кцы я-
нуе ў та вар най і гра шо вай фор мах. Нап рык-
лад, на быц цё да ра го га аб ста ля ван ня пат ра-
буе не толь кі лі зін га вай фор мы крэ ды ту, але 
і гра шо вай для ўста ноўкі і на лад кі тэх ні кі;

 y зме ша ная. Пры зме ша най фор ме крэ дыт 
вы да ец ца гра шы ма, а вяр та ец ца та ва рам, 
або на ад ва рот. Пер шае час та вы ка рыс тоў-
ва ец ца ў эка но мі цы кра ін, якія раз ві ва юц ца. 
Дру гое ха рак тэр на для ўнут ра най эка но мі кі, 
дзе про даж та ва раў у рас тэр мі ноў ку пла ця-
жоў суп ра ва джа ец ца пас ту по вым вяр тан-
нем крэ ды ту ў гра шо вай фор ме.

2. У за леж нас ці ад суб’ек та крэ ды ту (крэ ды-
то ра і крэ ды та ат ры маль ні ка), гэ та зна чыць ад 
та го, хто з’яў ля ец ца крэ ды то рам, а хто крэ ды та-
ат ры маль ні кам:

 y бан каў ская. Бан каў ская звы чай на большая 
па аб’ёме, па коль кі вы да ча крэ ды таў здзяйс-
ня ец ца ў ас ноў ным за кошт пры цяг ну тых 
срод каў, што з’яў ля ец ца ас ноў най за да чай 
бан каў. Яе асаб лі вас ці: банк апе ры руе не 
столь кі сва ім ка пі та лам, коль кі пры цяг ну ты мі 
рэ сур са мі; банк па дае ча со ва-воль ны ка пі-
тал; банк па дае не про ста гра шо выя срод кі, 
а гро шы як ка пі тал. Гэ та аз на чае, што крэ-
ды та ат ры маль нік па ві нен так вы ка рыс таць 
ат ры ма ныя срод кі, каб вяр нуць доўг і ат ры-
маць пры бы так, хоць бы для вып ла ты пра-
цэн таў;

 y гас па дар чая. Гас па дар чая фор ма (ка мер-
цый ная, дзе суб’ек та мі крэ дыт ных угод з’яў-
ля юц ца прад пры ем ствы, фір мы, кам па ніі) 
ха рак та ры зу ец ца ка рот кі мі тэр мі на мі па да-
ван ня крэ ды ту. У ас но ве ка мер цый на га 
крэ ды ту ля жыць ад тэр мі ноў ка прад аўцом 
ап ла ты та ва ра ў аб мен на вэк саль. Ад нак 

ка мер цый ны крэ дыт гэ та не толь кі рэ ак цыя 
на па зы ко вае аба вя заль ніц тва, а ган длё вы 
крэ дыт. Гэ та зна чыць тое, што ўтва ры-
ла ся на ба зе асаб лі вых умоў про да жу та ва-
раў. Ка мер цый ны крэ дыт – гэ та ву зей шае 
па няц це, чым гас па дар чы. Гас па дар чы крэ-
дыт вы да ец ца ў та вар най і гра шо вай фор-
мах. Асаб лі вас ці гас па дар чай (ка мер цый-
най) фор мы: у якас ці кры ні цы выс ту па юць 
як за ня тыя, так і не за ня тыя (воль ныя) ка пі-
та лы; пры гас па дар чым та вар ным крэ ды це 
ад тэр мі ноў ка ап ла ты слу жыць пра ця гам 
пра цэ су рэ а лі за цыі прад укцыі, па зы ча ец ца 
не ча со ва вар тасць, якая ча со ва выз ва лі-
ла ся, а та вар ны эк ві ва лент, па коль кі ўлас-
насць на аб’ект пе ра хо дзіць ад прад аўца да 
па куп ні ка і пла та за ад тэр мі ноў ку ўва хо дзіць 
у вар тасць та ва ру; пры гас па дар чым гра шо-
вым крэ ды це кры ні цай крэ ды ту выс ту па юць 
воль ныя гра шо выя срод кі. Улас насць на 
крэ дыт ную вар тасць не пе ра хо дзіць ад крэ-
ды то ра да крэ ды та ат ры маль ні ка, яна зна-
хо дзіц ца ў крэ ды та ат ры маль ні ка ў ча со вым 
ка рыс тан ні. Пла та за ка рыс тан не крэ ды там 
ад бы ва ец ца ў ад кры тай фор ме па стаў цы 
пра цэн та;

 y дзяр жаў ная. Пры дзяр жаў най фор ме крэ-
ды ту крэ ды то рам выс ту пае дзяр жа ва, якая 
вы дае крэ дыт роз ным суб’ек там. Гэ та не 
дзяр жаў ная па зы ка, дзе дзяр жа ва выс ту пае 
па зы чаль ні кам шля хам раз мя шчэн ня сва іх 
аба вя заль ніц тваў (час цей ў выг ля дзе аб лі-
га цый). Дзяр жаў ны крэ дыт мае аб ме жа ва-
нае ўжы ван не, час цей за ўсё вы да ец ца праз 
бан кі, а так са ма ў сфе ры між на род ных эка-
на міч ных ад но сін (та ды ста но віц ца між на-
род най фор май);

 y між на род ная. Між на род ная фор ма па каз-
вае пры на леж насць ад на го з удзель ні каў да 
ін шай кра і ны;

 y гра ма дзян ская (удзель ні ча юць асоб ныя гра-
ма дзя не, пры ват ныя асо бы). Гра ма дзян ская 
фор ма зас на ва на на ўдзе ле ў крэ дыт ным 
па гад нен ні ў якас ці крэ ды то ра асоб ных гра-
ма дзян, пры ват ных асоб. Ва ўза е ма ад но сі-
нах пры ват ных асоб ад ной з ад ной да дзе-
ная фор ма но сіць сяб роў скі ха рак тар: менш 
стаў ка; за мест крэ дыт най да мо вы па зы ко-
вая рас піс ка; тэр мін но сіць умоў ны ха рак-
тар.

3. У за леж нас ці ад аб’ек та крэ ды ту: 
3.1. Па рэ чыў на-ма тэ ры яль най фор ме:

 y крэ ды та ван не аб’ек та, які мае ма тэ ры яль на-
рэ чыў ную фор му;

 y крэ ды та ван не аб’ек та, які не мае ма тэ ры-
яль на-рэ чыў най фор мы (пад раз рыў у пла-
цеж ным аба ра чэн ні для бя гу чых пла ця-
жоў па вып ла це зар пла ты, па дат каў, стра-
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ха ван ня, а так са ма, ка лі крэ дыт пак ры вае 
не да хоп гра шо вых срод каў).
3.2. Па ві ду ка пі та лу: у ас ноў ны ка пі тал; у 

аба рот ны ка пі тал.
3.3. Па пе ры я дыч нас ці пат рэб нас ці ў крэ-

ды це: се зон ны (пе ры я дыч ны); для за да валь-
нен ня ад на ча со вай пат рэб нас ці ў гра шах.

4. У за леж нас ці ад мэ та вых пат рэб нас цей 
крэ ды та ат ры маль ні ка: 

 y прад укцый ная. Прад укцый ная фор ма мае 
асаб лі васць вы ка рыс тан ня ат ры ма ных ад 
крэ ды то ра срод каў на мэ ты выт вор час ці 
і зва ро ту, гэ та зна чыць на прад укцый ныя 
мэ ты;

 y спа жы вец кая. Спа жы вец кая фор ма вы ка-
рыс тоў ва ец ца крэ ды та ат ры маль ні ка мі на 
мэ ты спа жы ван ня. Крэ дыт у гэ тым вы пад ку 
не на кі ра ва ны на ства рэн не но вай вар тас ці, 
а мае мэ ту за да во ліць спа жы вец кія пат рэ бы 
крэ ды та ат ры маль ні ка.

5. У за леж нас ці ад пры яры тэ ту:
5.1. Па на яў нас ці пас рэд ні каў:

 y пра мая. Пра мая фор ма звя за на з не пас рэд-
най вы да чай вы ка рыс таль ні ку крэ ды ту без 
апас род ка ва ных звё наў;

 y ус кос ная. Ус кос ная фор ма мяр куе, што 
бя рэц ца для крэ ды та ван ня ін шых суб’ек таў. 
Нап рык лад, не толь кі для на быц ця і про-
да жу та ва раў, але для крэ ды та ван ня гра-
ма дзян пад та ва ры з рас тэр мі ноў кай пла-
ця жу: крэ ды та ван не на рых тоў чых ар га ні-
за цый у час тцы аван саў здат чы кам пад 
бу ду чы ўра джай сель гас пра дук цыі. Ус кос-
ныя спа жыў цы – гра ма дзя не, якія ўзя лі крэ-
дыт у ганд лё вай ар га ні за цыі на куп лю та ва-
раў у крэ дыт.
5.2. Па сту пе ні ад кры тас ці: ві да воч ная (пад 

за га дзя абу моў ле ныя мэ ты); уто е ная (якая 
з’яві ла ся ў па чат ку раз віц ця крэ дыт ных ад но сін, 
нап рык лад, та вар ны крэ дыт пад зак лад ма ё-
мас ці).

5.3. Па су час нас ці (на віз не): ста рая (ліх вяр-
ская пла та за па зы ко выя срод кі, мо жа ма дэр-
ні за вац ца і пры маць су час ныя ры сы); но вая 
(на прык лад, лі зінг).

5.4. Па час та це вы ка рыс тан ня: ас ноў ная 
(нап рык лад, гра шо вая); да дат ко вая (нап рык-
лад, та вар ная).

5.5. Па сту пе ні раз віц ця: раз ві тая (нап рык-
лад, бан каў скі крэ дыт); не раз ві тая (нап рык лад, 
лам бар дны крэ дыт, які не ад па вя дае су час на му 
ўзроў ню ад но сін).

6. У за леж нас ці ад ста дый уз наў лен ня, 
аб слу гоў ва е мых крэ ды там (на якіх за ра джа-
юц ца пат рэб нас ці ў да дат ко вых срод ках): 

 y крэ дыт на ста дыі аб ме ну, дзе ў боль шай 
сту пе ні вы яў ля ец ца раз рыў у ап лат ным аба-
ра чэн ні; 

 y крэ дыт на ста дыі ўзнаў лен ня для на быц ця 
срод каў выт вор час ці, раз лі каў па зар пла це, 
з бю джэт ны мі ар га ні за цы я мі, на спа жы вец-
кія пат рэ бы на сель ніц тву.

7. У за леж нас ці ад ві ду па га шэн ня: 
 y раў на мер на па га ша е мыя (су ма доў гу і пра-

цэн ты га сяц ца роў ны мі до ля мі); 
 y ану і тэт ныя (су ма доў гу і пра цэн таў скла-

да юць ад ноль ка вую ве лі чы ню ва ўсе пе ры-
я ды ка рыс тан ня крэ ды там (па га шэн не роў-
ны мі су ма мі)); 

 y тэр мі но выя (па га шэн не крэ ды ту па за кан-
чэн ні яго тэр мі ну); 

 y у рас тэр мі ноў ку (га сяц ца час тко вы мі пла-
ця жа мі).

8. У за леж нас ці ад за бяс пе ча нас ці:
8.1. Па фор мах за бес пя чэн ня: з вы ка рыс-

тан нем га ран тыі; з вы ка рыс тан нем да ру чаль-
ніц тва; з вы ка рыс тан нем стра ха ван ня; з вы ка-
рыс тан нем зак ла ду; з вы ка рыс тан нем га ран-
тый на га дэ па зі ту.

8.2. Па поў нас ці за бес пя чэн ня: дас тат ко вае; 
не дас тат ко вае; без за бес пя чэн ня.

8.3. Па ха рак та ры крэ ды та ван ня: пра мое 
пад пэў ны аб’ект; ус кос нае на пак рыц цё раз-
ры ву ў ап лат ным аба ра чэн ні.

9. У за леж нас ці ад аплаты за вы ка рыс тан не 
крэ ды там:

9.1. Па ве лі чы ні пла ты: да ра гі (у па раў нан ні 
з рын ачнай стаў кай); тан ны (у па раў нан ні з рын-
ачнай стаў кай).

9.2. Па на яў нас ці пла ты: плат ны; бяс-
плат ны (ка лі пры ка мер цый ным крэ ды це 
ад тэр мі ноў ка пла ця жу мо жа не суп ра ва-
джац ца спаг нан нем пра цэн та. Ра зам з тым, 
пра цэнт ус кос на ўва хо дзіць у кошт та го пра-
дукту, па якім бу дзе зраб ле на ад тэр мі ноў ка 
яго пла ты).

10. У за леж нас ці ад тэр мі но вас ці: 
 y ка рот ка тэр мі но вы; 
 y ся рэд не тэр мі но вы; 
 y доў га тэр мі но вы.

11. У за леж нас ці ад га лі но вай скі ра ва нас ці 
(пры на леж нас ці): 

 y пра мыс ло вы; 
 y сельс ка гас па дар чы; 
 y ган длё вы.

12. У за леж нас ці ад ва лю ты крэ ды ту: 
 y у на цы я наль най ва лю це; 
 y у за меж най ва лю це.

13. У за леж нас ці ад пра ва во га ста ту су крэ-
ды та ат ры маль ні ка: 

 y юры дыч ныя асо бы; 
 y фі зіч ныя асо бы; 
 y ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі.
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Пра па на ва ная кла сі фі ка цыя пац вяр джае, 
што ў чыс тым выг ля дзе форм крэ ды ту не іс нуе. 
Кож ная з іх да паў няе ін шую, наб лі жа ю чы ся да 
ад па вед на га ўзроў ню раз віц ця та вар на-гра шо-
вых ад но сін.

Ап ты мі за цыі форм крэ ды таў не аб ход на 
да ся гаць шля хам ска ра чэн ня ча су па між аван-
са ван нем вар тас ці і яе зва ро там і ўста наўліваць 
фор му, якая спры яе зме не мо ман ту ру ху срод-
каў па ра хун ках.

Прад пры ем ствам пра па ноў ва ец ца вы бі раць 
фор му крэ ды ту з вя лі кай коль кас цю пе ры я даў 
спі сан ня пра цэн таў, па коль кі, чым час цей спіс-
ва юць су мы пра цэн таў з ас тат ку за па зы ча нас ці, 
тым менш з пе ры я ду да пе ры я ду ба за (ас та так) 
на лі чэн ня пра цэн таў і тым менш су ма за пат ра-
ба ва ных бан кам пра цэн таў па крэ дыт ным доў гу, 
што вы гад на для крэ ды та ат ры маль ні ка. Ад нак 
у да дзе ным вы пад ку пра тэр мі на ва ная за па зы-
ча насць, якая зас та ец ца на ра хун ку, па вя лі-
чыць су му за пат ра ба ва ных бан кам пра цэн таў з 
пры чы ны вя лі кай коль кас ці пе ры я даў на лі чэн ня 
пра цэн таў і іх ка пі та лі за цыі. 

Для бан ка вы гад на фор ма крэ ды ту, пры 
якой крэ дыт ныя ўкла дан ні ро бяць за пе ры яд 
больш аба ра чэн няў, у вы ні ку ча го банк ат рым-
лі вае больш пра цэн тных пры быт каў. У гэ тай 
су вя зі да ўза е ма вы гад най для крэ ды то ра і крэ-
ды та ат ры маль ні ка фор ме пра па ноў ва ец ца 
ад нес ці ка рот ка тэр мі но вую крэ дыт ную лі нію.

Ад кры тая крэ дыт ная лі нія на ка рот кі тэр-
мін пры на яў нас ці доў га тэр мі но ва га крэ дыт на га 
рэ сур су за бяс печ вае бан ку ат ры ман не боль-
шай су мы пра цэн таў па крэ ды тах. Крэ дыт ная 
лі нія, ад кры тая на 1 ме сяц, мяр куе, што крэ ды-
та ат ры маль нік на пра ця гу ме ся ца выкарыстае 
крэ ды т, а зна чыць, ут во рыц ца крэ дыт ная за па-
зы ча насць на ра хун ку па ўлі ку крэ дыт най за па-
зы ча нас ці, на якую бу дуць на лі ча ны пра цэн ты 
і ат ры ма ны бан кам пра цэн тны пры бы так. Крэ-
дыт ная лі нія, ад кры тая на 1 год, мяр куе, што 
крэ ды та ат ры маль нік мо жа ска рыс тац ца крэ-
ды там або яго час ткай і ўтва рыць крэ дыт-
ную за па зы ча насць праз, нап рык лад, 11 ме ся-
цаў. Стаў ка пра цэн та бу дзе на лі ча ная на тэр-
мін 1 ме сяц (12-11=1) і су ма пра цэн таў па га да-
вой крэ дыт най лі ніі скла дзе та кую ж ве лі чы ню, 
што і па крэ дыт най лі ніі ад кры тай на 1 ме сяц. У 
гэ тым вы пад ку банк за 1 год мае ры зы ку ат ры-
маць та кую ж су му пра цэн таў, якую мож на 
ат ры маць за 1 ме сяц. Гэ тым абу моў ле на ня вы-
гад насць для бан ка доў га тэр мі но вай крэ дыт най 
лі ніі. 

Та му бан ку вар та ўжы ваць драб нен не тэр-
мі наў крэ ды та ван ня па роз ных крэ ды та ат ры-
маль ні ках, пры якім не за пат ра ба ва ная ад ным 
крэ ды та ат ры маль ні кам на пра ця гу 11 ме ся цаў 
су ма крэ ды ту на кі роў ва ец ца ін шым крэ ды та ат-

ры маль ні кам. Гэ та дае бан ку маг чы масць кож-
ны ме сяц вы да ваць крэ ды ты і ат рым лі ваць па 
іх пра цэн тны пры бы так.

Нас туп ствы ад па ру шэн ня лік від нас ці з-за 
не ад па вед нас ці тэр мі ну пры цяг ну та га і раз ме-
шча на га ў крэ ды ты рэ сур су кам пен су юц ца маг-
чы мас цю ат ры ман ня бан кам пра цэн тна га пры-
быт ку па крэ ды тах на пра ця гу ўся го го да. 

Не да хо пам ка рот ка тэр мі но вай крэ дыт-
най лі ніі для крэ ды та ат ры маль ні ка мо жа стаць 
па вы ша ны пра цэнт бан ка, ка лі ў сі ту а цыі за па-
т ра ба ва нас ці крэ ды таў банк ім кнец ца ўста ля-
ваць па вы ша ны пра цэнт па ка рот ка тэр мі но вых 
крэ ды тах і зра біць за пе ры яд як ма га больш 
аба ра чэн няў ка рот ка тэр мі но вых крэ дыт ных 
ук ла дан няў («вы да дзе на-зга ша на»), па коль кі 
бан ку вы гад ней час цей вы да ваць дроб ны мі 
су ма мі пад вя лі кі пра цэнт, чым рэд ка пад мен-
шы пра цэнт. У вы ні ку вар тасць ка рот ка тэр мі но-
вых крэ ды таў ча сам вы шэй за вар тасць доў га-
тэр мі но вых крэ ды таў.

Не да хо пам ка рот ка тэр мі но вай крэ дыт най 
лі ніі для бан ка з’яў ля ец ца драб нен не тэр мі наў 
крэ ды та ван ня па роз ных крэ ды та ат ры маль ні-
ках, якое не дае бан ку да дат ко вых ка пі та лі за-
ва ных пра цэн тных пры быт каў, як бы ло б, ка лі 
б крэ дыт ная за па зы ча насць ад на го крэ ды та ат-
ры маль ні ка пе ра хо дзі ла на нас туп ны тэр мін і 
ка пі та лі за ва ла ся з ме ся ца ў ме сяц. Та му, з пун-
кта гле джан ня ка пі та лі за цыі, крэ дыт ная лі нія на 
1 год для бан ка з’яў ля ец ца больш вы гад най, 
чым крэ дыт ная лі нія на 0,5 го да з паў тор най 
вы да чай яшчэ на 0,5 го да, па коль кі пры крэ дыт-
най лі ніі з паў тор най вы да чай рас па да ец ца тэр-
мін ка пі та лі за цыі – за кан чва ец ца адзін транш і 
па чы на ец ца ін шы. 

У гэ тым вы пад ку кам пра міс най для крэ-
ды то ра і крэ ды та ат ры маль ні ка фор май крэ-
ды ту вар та лі чыць крэ дыт ную лі нію з паў тор най 
вы да чай но вай час ткі крэ ды ту пры ўмо ве па га-
шэн ня па пя рэд няй час ткі, а не ўсёй крэ дыт най 
за па зы ча нас ці. Та кая фор ма крэ ды ту даз ва-
ляе крэ ды та ат ры маль ні ку пад трым лі ваць лі міт 
за па зы ча нас ці на да пу шчаль ным уз роў ні пры 
мі ні маль ных пра цэн тных вып ла тах, а бан ку не 
пе ра ры ваць тэр мін ка пі та лі за цыі.

Та кім чы нам, пад час дас ле да ван няў аў та-
рам:

 y пра па на ва на аз на чэн не фор мы крэ-
ды ту як ка тэ го рыі, якая вы каз вае знеш няе 
праяўлен не крэ дыт ных ад но сін, выз на ча ных 
сіс тэ май крэ ды та ван ня і вы ка рыс тоў ва е май 
для фар мі ра ван ня ар га ні за цый най струк-
ту ры ме ха ніз ма крэ ды та ван ня праз сцвяр-
джэн не фор мы як на бо ру асоб ных пат ра-
ба ван няў, што выз на ча юць ра цы я наль ны 
па ра дак (пас ля доў насць) ка рыс тан ня крэ-
ды там у кож ным пэў ным вы пад ку;
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 y вызначана ком плек сная ха рак та рыс ты ка 
форм крэ ды ту на ас но ве ўста наўлення: эле-
мен таў, якія фар мі ру юць фор му крэ ды ту, 
што па він ны быць рас цэ не ны як ас но ва для 
прад’яў лен ня пат ра ба ван няў да крэ ды та ат-
ры маль ні ка; кры тэ ры яў вы ба ру ме ха ніз мам 
крэ ды та ван ня ра цы я наль най фор мы крэ-
ды ту, якая пад ля гае на ла джван ню па рад-
 ку крэ ды та ван ня, ад па вед на га іс ну ю чым 
умо вам і ін та рэ сам удзель ні каў крэ дыт ных 
ад но сін; удак лад не най кла сі фі ка цыі форм 
крэ ды ту, што даз ва ляе раз нас та іць пе ра-
лік форм, наб лі жа ю чы іх да ад па вед на га 
ўзроў ню раз віц ця та вар на-гра шо вых ад но-
сін;

 y у вы ні ку ком плек снай ха рак та рыс ты кі форм 
крэ ды ту пра па на ва на з мэ тай ус танаўлення 
ра цы я наль на га для бан ка і крэ ды та ат ры-
маль ні ка па рад ку крэ ды та ван ня вы бі раць 
фор му крэ ды ту, якая прад угле джвае драб-
нен не пра цэн тна га пе ры я ду па тэр мі нах 
крэ ды та ван ня, гэ та зна чыць з вя лі кай коль-
кас цю пе ры я даў спі сан ня пра цэн таў, што 
даз ва ляе бан ку не пе ра ры ваць тэр мін ка пі-
та лі за цыі, а крэ ды та ат ры маль ні кам пад-
трым лі ваць лі міт за па зы ча нас ці на да пу-
шчаль ным уз роў ні пры мі ні маль ных пра-
цэнт ных вып ла тах.
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Summary

Forms of the credit as a set of the separate require-
ments determining the order of crediting are submit-
ted. The complex characteristic of forms of the credit is 
given, allowing to reveal most rational of them. Lacks 
and advantages of separate forms of the credit are 
shown at management of credit relations.
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