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Інтерактивний урок за методикою Street Law
на тему:

«Мікрокредити та кредити: як не опинитися у борговій ямі»

Мікрокредит (мікропозика,  мініпозика)  –  це  відносно  невелика
грошова позика без забезпечення заставою, що видається на короткий
термін готівкою в касі або онлайн, на карту будь-якого банку.

Кредии́т –  кошти чи  інші  матеріальні  цінності,  які
надаються кредитором у користування позичальнику на
певний строк та під відсоток.

Кредити поділяють на фінансовий, товарний і кредит під цінні папери,
які засвідчують відносини позики. Мікрокредит по іншому називають –
позика до зарплати. За кордоном такі кредити відомі під назвою “Pay
Day  Loan”,  що  буквально  означає  кредит  до  дня  виплати  зарплати.
Сума  такого  кредиту  приблизно  рівна  місячному  доходу,  а  термін
кредитування зазвичай не перевищує тридцять днів.

Основні ознаки мікрокредитів такі:
 Мікрокредити доступні для людей з поганою кредитною історією і

низьким кредитним рейтингом.
 Позичити  можна  невелику  суму  до  зарплати,  деякі  компанії

позичають до трьох місяців
 Процентна ставка дуже висока і нараховують проценти щодня
 Мікропозика  надається  без  довідки  про  доходи,  з  документів

достатньо лише паспорта та коду (ІПН)

Мікрокредити  існували  завжди,  але  раніше  гроші  позичали  лише
готівкою.  З  розвитком  цифрових  технологій  фінансові  компанії
створили  автоматичні  сервіси  кредитування  і  почали  працювати  в
інтернеті. Отримати позику стало набагато простіше – гроші надходять
на карту вже через 10-20 хвилин

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ у мікрокредитуванні
Переваги:

 без паперова форма (електронний договір);
 позика видається миттєво і тільки за паспортом;
 не потрібні довідки про дохід та інші документи;
 в більшості випадків відсутня необхідність в поручителем;
 МФО не перевіряється кредитна історія клієнта;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80


 на  невелику  суму,  відсутня  необхідність  в  наданні  застави  за
отримання кредиту. Гроші до зарплати видаються без будь-якого
забезпечення.

Недоліки:
 надмірно високі  процентні ставки, які часто перевищують 300%

або 600% річних (!)
 в  більшості  випадків  у  багатьох  клієнтів  спостерігається

залежність  від  такого  роду  позикових  коштів,  тобто  кожен
наступний кредит береться за погашення попереднього;

 при простроченні суми боргу МФО звертаються до колекторів, які
наполегливо  вимагають  оплати  боргу  іноді  вдаючись  до
протизаконних дій.

НАСЛІДКИ НЕСПЛАТИ
Мікрокредиту (ів) або що буде, якщо не платити за взятий мікропозик?

Мікрокредити як  зазначалося  вище,  надаються в  невеликій  сумі  для
задоволення певних фінансових проблем протягом короткого часу, але
як показує практика люди не встигають за цей короткий час погасити
кредит, а тому, беруть новий для погашення попереднього і так кілька
разів  по  колу,  поки  не  утвориться  величезна  сума  боргу  і  особа
втратить фізичну і практичну можливість подолати фінансову кабалу,
через не підйомні штрафні санкції за несвоєчасну сплату зобов'язання,
позбутися  від  наявного  мікрокредиту  (ів)  часом  буває  не  дуже-то  і
просто. Через що у багатьох виникають логічні запитання, що робити,
якщо  багато  позик?  Адже  починають  переслідувати  колектори.  І  чи
можна уникнути оплату позики в цілому або штрафів за них?
Отже, відповідаю на ці питання, наступним чином.

Як  випливає  з  ч.1  ст.509  Цивільного  кодексу  України  (ЦКУ)  -
Зобов'язанням  є  правовідношення,  в  якому  одна  сторона  (боржник)
зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію
(передати майно, виконати роботу, надати послугу,  сплатити гроші і
т.п.) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а
кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Ст.625 ЦКУ зазначає, що Боржник не звільняється від відповідальності
за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Більше того,
Боржник,  який  прострочив  виконання  грошового  зобов'язання,  на
вимогу  кредитора  зобов'язаний  сплатити  суму  боргу  з  урахуванням
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три
проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не
встановлений договором або законом.

Тобто, простіше кажучи, -  взяли кредит і  користувалися їм - значить
платити обов'язково і нікуди не подітися!



Також,  не  потрібно  забувати  і  про  штрафні  санкції,  а  також  про
процентну ставку за користування коштами, що є платою за цю дію.

Отже, позбутися від зобов'язання по оплаті за користування коштами
МФО - неможливо, різниця тільки в сумі, чим довше особа користується
ними, тим більше вона представляє.

НА СКІЛЬКИ НЕБЕЗПЕЧНІ КОЛЕКТОРИ ?! А ЇХ ЗАГРОЗИ РЕАЛЬНІ?
Колектори в Україні діють найчастіше в формі фінансових компаній на
підставі  Цивільного,  Господарського  кодексу,  Законів  України  «Про
банки і банківську діяльність» та «Про фінансові послуги» та інші.

Вони на підставі придбаного в МФО договору факторингу, доручення
тощо мають право зателефонувати боржнику і ввічливо попросити його
сплатити цей борг, відповідно чинного законодавства, але на практиці
все  виглядає  інакше.  Вони  нескінченно  дзвонять,  набридають  і  не
тільки боржникові,  а  й особам, зазначеним в договорі поручителями,
приходять  і  вимагають  оплати  боргу,  загрожують,  а  іноді  можуть
застосувати навіть фізичну силу.  У  відповідь,  на скільки це законно,
можу пояснити, що найчастіше колектори діють вкрай незаконно і їх дії
в залежності від ситуацій і наслідків можна розцінювати від банального
хуліганства,  за  статтею  КоАП  до  злочинів  (нанесення  тілесних
ушкоджень,  вимагання  та  інш.,  відповідно  до  статей  Кримінального
кодексу України). 

Отже, якщо колектори погрожують розправою вам або вашим родичам,
або  знайомим,  то  рекомендую звернутися  до  професійного  адвоката
(юриста) в цій області, який складе стратегію дій захисту від подібних
незаконних  дій.  Або  звернутися  відразу в  поліцію.  Але тихо сидіти і
терпіти їх знущання не потрібно, адже їх мета перетворити ваше життя
на пекло.

ШЛЯХИ по спрощенню виплати боргів
 Цивільний і  господарський процесуальний кодекс передбачають

розстрочку чи відстрочку суми боргу, тому, якщо сума боргу сягне
критичної  точки  -  необхідно  просити  кредитора  про  це,
зафіксувавши все письмово;

 Сплачувати  необхідно  спочатку  тіло  кредиту,  а  потім  штрафні
санкції;

 Дуже важливо, уважно читати договір перед укладенням, якщо
не надали його повний текст просити надати повністю і без цього
не підписувати;

 Стежити за терміном настання сплати суми боргу та не допускати
його прострочення.



Топ  5  Мікрокредитів(з  якими  потрібно  бути  максимально
обережним):
1.Швидкогроші.
2.Moneyveo.
3.MILOAN.
4.Ваша готівочка.
5.CreditPlus.

Додаток
Методика уроку «Мікрокредити та кредити: як не опинитися у

борговій ямі»

Необхідне устаткування: фліпчарт, проектор, ноутбук 
(інтерактивна дошка)

У ході урока використовуюється презентація, буклети – 
роздаткові матеріали, кольорові стікери, маркери.  

 Цільова аудиторія урока учні та учениці 10-11 класів 
 Час уроку 45 хв.
 У результаті проведення уроку учасники:

Повинні знати:
- що таке кредит та мікрокредит
- переваги та недоліки мікрокредитування 
- як правильно оформити мікрокредит

 Повинні вміти:
- виокремлювати ознаки кредитів 
- використовувати інструменти мікрокредитування
- пояснити іншим що можна і що заборонено робити при оформленні 
кредитів 

Хід уроку:
1. Підготовчий етап 
1.1. Організаційні моменти

 Знайомство з учасниками (15 хв)
1.2. Підготовка до сприймання матеріалу/актуалізація опорних 

знань, умінь, навичок (5 хв)
1.3. Мотивація навчальної діяльності (5 хв)

 Оголошення представленої теми та очікування від уроку 



2. Основний етап
2.1. Викладання нового матеріалу (10 хв)
2.2. Систематизація та узагальнення нових знань та вмінь (5 хв)

3. Заключний етап.
3.1 Підбиття підсумків уроку (5 хв)

Інтерактивні методи
1. Вправа «Знайомство»: тренери паропонують кожному учаснику 

написати ім’я на папері та намалювати свій портрет лівою рукою, 
або якийсь символ (емблему), яка виражає сутність, переконання, 
захоплення людини. Потім представлення себе 1 хв.

1. Викладення основного матеріалу: відео на тему уроку та 
презентація  PowerPoint   

2. Інтерактивне обговорення матеріалу
3. Рольова гра «Мікрокредит»

Зміст гри – напрацювати навички спілкування з організацією, вмінь 
ставити правильні питання, робота з кредитними документами.
а) розподіл ролей: лектори відіграють роль особи, яка хоче взяти 
мікрокредит представника мікрокредитної організації. 
б) у певні моменти під час  гри  ставляться “паузи” і обговорюються 
ситуація, яка склалася
4. Рефлексія: що було цікаво, що є корисним з отриманою інформації; 
«кошик у дорогу» - що я візьму з собою від цього уроку.
5. По завершенню уроку учасники отримують роз даткові матеріали – 
буклети.

https://office.live.com/start/powerpoint.aspx?omkt=uk-UA


Мікрокредити
 або як не опинитися у 
“борговій ямі”

Матеріал підготували студенти клініцисти ЮК “Право і Практика” 
БНАУ, 2021 р.



• Мікрокредит (мікропозика, мініпозика) – це відносно 
невелика грошова позика без забезпечення заставою, 
що видається на короткий термін готівкою в касі або 
онлайн, на карту будь-якого банку.



Основні ознаки 
мікрокредитів

Мікрокредити доступні для 
людей з поганою кредитною 
історією і низьким кредитним 
рейтингом

Позичити можна невелику 
суму до зарплати, деякі 
компанії позичають до 
трьох місяців

Процентна ставка дуже висока і 
нараховують проценти щодня

Мікропозика надається без довідки 
про доходи, з документів достатньо 
лише паспорта та коду (ІПН)





Якими бувають мікрокредити?
1. Готівкова позика до зарплати під 

відсотки від знайомого чи незнайомого 
приватного інвестора відноситься до 

найперших мікрокредитів

2. Позика від ломбарду – це мікрокредит 
під заставу цінного майна. Ломбарди 

вимагають платити комісію (відсотки) за 
кожний день зберігання грошей

3. Мікрофінансові компанії 
видають кредити на карту онлайн і 
позичають гроші без забезпечення 

заставою

4. Мікрокредити P2P – спосіб 
рівноправного кредитування, коли одна 
особа позичає гроші іншій готівкою або 

через спеціальну веб-платформу, яка 
виступає посередником

5. До мікрокредитів також можна 
віднести невеликі позики на порівняно 

довгий термін до одного року, якщо сума 
не перевищує місячну зарплату.



Можливості чи ризики?

• Мікрокредити відносяться до ризикових 
кредитів, тому що кошти можна позичити 
без забезпечення і без будь-яких документів, 
що підтверджують доходи. Процентні 
ставки за мікрокредитами найвищі через 
підвищений рівень ризику і значну частку 
недобросовісних позичальників, які 
прострочують платежі або не повертають 
кредити.



Переваги та недоліки
Кошти можна отримати дуже швидко, на розгляд заявки потрібно декілька хвилин

У людей, що мають погану кредитну історію, є шанси взяти гроші в кредит онлайн

Багато компаній пропонують перший кредит на карту без відсотків

Постійні клієнти з хорошим рейтингом отримують знижки і можуть взяти мікрокредит 
під 0,3%-0,5% на день

За прострочення чи пролонгацію нараховуються штрафи та підвищені відсотки

При першому зверненні більшість компаній позичають невеликі суми 3000-7000 грн.

Термін кредитування занадто короткий, а номінальні відсоткові ставки дуже високі.
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МІКРОКРЕДИТ 

Я К  Н Е  З Б И Р А Т И  П О Т І М  

К Р И Х Т И  З  П І Д Л О Г И
КОЛИ НЕ МОЖНА

АБО

 

 

КОЛИ  МОЖНА ?

- ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ АВТО ЧИ

ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

 (НАПРИКЛАД, ХОЛОДИЛЬНИК)

 

- НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИТРАТИ

- ПОВСЯКДЕННІ ПОТРЕБИ (КУПІВЛЯ)

 

- ПЕРЕКРЕДИТУВАННЯ
 

- ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

ПРАВИЛО №1

НЕ БРАТИ МІКРОКРЕДИТИ!

ПРАВИЛО №2

РУЙНУЙ ПРАВИЛА, А МИ

ДОПОМОЖЕМО! 

У  Б У Д Ь  Я К І Й  Н Е З Р О З У М І Л І Й
С И Т У А Ц І Ї  -  ЗВЕРТАЙСЯ  ДО  НАС !

КОНТАКТИ

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА 

"ПРАВО І ПРАКТИКА" БНАУ



ПОЗИКА ДО ЗАРПЛАТИ ПІД
ВІДСОТКИ
ПОЗИКА ВІД ЛОМБАРДУ (У
ЯКОСТІ ЗАСТАВИ - ЦІННЕ
МАЙНО)

КРЕДИТ НА КАРТУ ОНЛАЙН
БЕЗ ЗАСТАВИ
МІКРОКРЕДИТИ Р2Р СПОСІБ
РІВНОПРАВНОГО
КРЕДИТУВАННЯ, КОЛИ ОДНА
ОСОБА ПОЗИЧАЄ ГРОШІ
ІНШІЙ ГОТІВКОЮ АБО ЧЕРЕЗ
СПЕЦІАЛЬНУ ВЕБ-

ПЛАТФОРМУ, ЯКА ВИСТУПАЄ
ПОСЕРЕДНИКОМ
НЕВЕЛИКІ ПОЗИКИ НА 

 ДОВГИЙ ТЕРМІН (ДО 1 РОКУ),

ЯКЩО СУМА НЕ ПЕРЕВИЩУЄ
МІСЯЧНУ ЗАРПЛАТУ.

1.

2.

3.

4.

5.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З
ПОГАНОЮ КРЕДИТНОЮ
ІСТОРІЄЮ
НЕВЕЛИКА СУМА НА
КОРОТКИЙ ТЕРМІН (ЯК
ПРАВИЛО, ДО 3-Х МІСЯЦІВ)

ВИСОКА ВІДСОТКОВА
СТАВКА ТА ЩОДЕННЕ
НАРАХУВАННЯ ВІДСОКТІВ.

ПОТРІБЕН ЛИШЕ ПАСПОРТ І
КОД (ІПН)

НЕВЕЛИКА ГРОШОВА СУМА, 

ЯКУ ВИДАЄ МІКРОКРЕДИТНА
ОРГАНІЗАЦІЯ У ЯКОСТІ

ПОЗИКИ 

БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАСТАВОЮ 

НА КОРОТКИЙ ТЕРМІН.

МІКРОКРЕДИТ        ОЗНАКИ          ЯКІ  БУВАЮТЬ ?

МІКРОКРЕДИТИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО
РИЗИКОВИХ КРЕДИТІВ, ТОМУ ЩО
КОШТИ МОЖНА ПОЗИЧИТИ БЕЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
ДОХОДИ.

 

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА
МІКРОКРЕДИТАМИ НАЙВИЩІ ЧЕРЕЗ
ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ РИЗИКУ І ЗНАЧНУ
ЧАСТКУ НЕДОБРОСОВІСНИХ
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ ПРОСТРОЧУЮТЬ
ПЛАТЕЖІ АБО НЕ ПОВЕРТАЮТЬ КРЕДИТИ.

ЧОМУ  ЦЕ  ПОГАНО ?


