
Як підготуватись 
до отримання кредиту

 Визначтесь, що ви очікуєте від банку;
 З’ясуйте, чи працює банк із сегментом МСП (малі 

та середні підприємства);
 Наявність зручної системи клієнт-банк;

 Зверніть увагу на банківські тарифи для МСП;
 Чи є поблизу відділення банку?
 Які види фінансування для МСП надає банк?

ОБЕРІТЬ БАНК

ПІДГОТУЙТЕСЬ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ «ЗНАЙ СВОГО КЛІЄНТА»

 Установчі/реєстраційні документи позичальника 
та (бенефіціарних) власників бізнесу;

 Засвідчені копії паспортів власників та керівників 
бізнесу, ІНН;

 Структура бізнес-групи (якщо компанія має пов’я-
заних осіб);

 Загальна інформація про бізнес, контрагентів, 
ринки збуту, формування цін тощо.

ВИЗНАЧТЕСЬ ІЗ ВИДОМ ФІНАНСУВАННЯ

 Поповнення обігових коштів:

• Строк кредиту на обігові потреби має відповідати 
строку фінансового обігу;

• Строковий кредит — для фінансування конкретної 
цілі, надається одноразово;

• Кредитна лінія — зручний інструмент фінансування 
обігового капіталу, який надається траншами;

• Револьверна кредитна лінія — отримання/пога-
шення траншів у межах ліміту, дає змогу економити 
на відсотках; 

• Факторинг — беззаставний вид фінансування заку-
півель або продажу товарів чи послуг з відстрочен-
ням платежу;

• Овердрафт — кредитний ліміт на поточний рахунок, 
встановлюється як % від суми середньомісячних 
надходжень на рахунок;

• Кредит під депозит – один із способів фінансування 
власником своєї компанії.

 Інвестиційне фінансування:

• Інвестиційний кредит — довгостроковий кредит для 
придбання основних засобів;

• Лізинг — вид фінансування купівлі основних засобів, 
коли власність на предмет лізингу передається в 
кінці строку дії договору (фінансовий лізинг) або не 
передається (оперативний лізинг);

• Під час ухвалення рішення щодо виду інвестицій-
ного фінансування варто порівняти їхні переваги і 
вартість.

 Якщо інвестиційне фінансування:

• Власний внесок — від 20% від загальної суми інвес-
тиційного проєкту;

• Наявність бізнес-плану та прогнозного кеш-фло;
• На початку користування може бути період без по-

гашення тіла кредиту;
• Договори з постачальником (копії);
• Документи щодо об’єкту інвестиції (копії).
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ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН З ІНШИМИ БАНКАМИ:

 Довідки з інших банків про наявність заборговано-
сті за кредитом та стан обслуговування боргу; 

 Aбо: довідка про відсутність заборгованості за 
кредитами та стан обслуговування боргу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ

 Товари в обігу/готова продукція/обладнання/
майнові права/нерухомість;

 Особиста порука власників бізнесу;
 Установчі документи заставодавця (якщо це не по-

зичальник);

 Правоустановчі документи на заставу;
 Рішення уповноваженого органу заставодавця 

про передачу застави;
 Технічний паспорт та інші документи згідно з пере-

ліком банку.

ЯК ОБРАТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Яку заставу банк визначає як ліквідну 

Ліквідна застава — це застава, яка має попит на ринку і 
яку легко можна реалізувати. Усі об’єкти застави повин-
ні мати належним чином оформлені документи на право 
власності цим об’єктом. 

 Які види застави зазвичай неприйнятні  
 для банків  

• Комп’ютерна та офісна техніка зі строком випуску 
понад 3 роки, оскільки така техніка швидко мораль-
но застаріває; 

• автотранспорт зі значним автопробігом та строком 
користування понад 10 років; 

• специфічне обладнання, яке навряд може бути ви-
користане кимось іншим; 

• нерухомість, яка розташована на території інших 
власників або має залежні від них комунікації; 

• нерухомість без оформленої належним чином зе-
мельної ділянки; 

• інші нестандартні види застави, перелік яких може 
відрізнятися у різних банках. 

 Підходи до оцінки застави банком 

Оцінка застави зазвичай здійснюється за внутрішніми 
правилами банків. Деякі банки беруть до уваги звіти не-
залежних оцінювачів, акредитованих банком. Термін дії 
звіту про оцінку становить від 1 до 6 місяців.  
 

 Перевірка банком наявності застави 

Здійснюється банком або уповноваженою особою 
банку до ухвалення рішення про кредитування та за-
звичай напередодні підписання кредитної угоди. Потім, 
залежно від виду застави, такі перевірки можуть бути 
щокварталу, що пів року або раз на рік. 
 

 Нотаріальне посвідчення застави 

Деякі види застави потребують нотаріального засвід-
чення, перелік таких видів застави визначений Цивіль-
ним кодексом України та законами «Про заставу» та 
«Про іпотеку». 
 

 Страхування застави

Страхування предмету застави на весь період дії дого-
вору в акредитованій банком СК.

ВИЗНАЧТЕСЬ З УМОВАМИ ФІНАНСУВАННЯ

 Валюта кредиту (кредит в іноземній валюті можли-
во отримати, лише якщо є надходження у валюті в 
обсязі, достатньому для погашення кредиту і %);

 Відсоткова ставка — уточніть номінальну % ставку 
та порахуйте ефективну (з урахуванням усіх до-
даткових сплат);

 Визначтесь, яку ставку застосовувати — фіксовану 
чи плаваючу;

 Оберіть графік погашення — звичайний чи ануїтет-
ний.



Як банк оцінює можливість 
надання кредиту?

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

 Позичальник чітко має розуміти,  
 для чого потрібен кредит (що саме він купує,  
 у якого продавця, навіщо)  

Визначитися із цільовим використанням коштів та необ-
хідністю в кредиті до походу в банк. Ви маєте чітко розу-
міти, на що будуть витрачені кредитні кошти.  

 Фальсифікація фінансових документів  
 (розбіжності у фінансовій звітності,  
 розбіжності розшифровок з даними  
 офіційної звітності, які клієнт не може  
 чітко пояснити)  

Звітність, що надається банку, має відповідати звітно-
сті, яка надається в органи статистики. Розшифровки 
статей звітності мають збігатися з фінальними даними у 
звітах.  

 Наявність потенційного позичальника  
 в чорних списках із фінансового моніторингу  

Під час звернення в банк по кредит клієнт має знати, чи 
були в нього в будь-яких банках невирішені проблеми з 
фінансовим моніторингом, у разі наявності таких про-
блем вірогідна відмова банку в наданні кредиту.  

 Кредитна історія компанії/її засновників/керівників 

Рекомендується врегулювати всі прострочені борги і 
переконатися, що немає неврегульованих. Доцільно 
зробити запит у бюро кредитних історій (будь-яка лю-
дина на платній основі може це здійснити, найактивніші 
в Україні – ПВБКІ, УБКІ, МБКІ). 

 Кримінальні/судові справи, факти недобросовісної  
 участі в тендерах, факти шахрайства,  
 кримінальна відповідальність  

• Перевірити Єдиний державний реєстр судових рі-
шень (за кодом ЄДРПОУ компанії/компаній Групи), 
у випадку наявності судових процесів — мати від-
повіді для банку щодо їхньої історії та перспектив 
вирішення; 

• Податкову заборгованість можна перевірити на 
сайті ДПС України. 

 Шахрайська діяльність у основних  
 контрагентів потенційного позичальника  
 (це ризик потенційного неповернення) 

Перевірити Єдиний державний реєстр судових рішень 
за кодом ЄДРПОУ основних контрагентів, у випадку на-
явності судових тяжб – мати відповіді для банку щодо 
їхньої історії та перспектив вирішення. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

 Розрахунок фінансової кредитоспроможності  
 компанії здійснюється на підставі офіційної  
 статзвітності компанії, яка подається  
 до органів статистики  

Якщо управлінська звітність компанії відрізняється від 
офіційної, така інформація для деяких банків важлива, 
але ці дані компанія має опосередковано підтвердити. 
Наприклад, якщо, згідно з управлінською звітністю, ком-
панія прибуткова, а за офіційною — збиткова, має бути 
підтвердження того, куди цей прибуток направлено. 
 

 Сума запитуваного кредиту має відповідати  
 обсягу виручки  

Зазвичай, банки не готові надавати фінансування, якщо 
сума кредитів становить понад 50% річної виручки. 

Водночас, є певна залежність від виду діяльності ком-
панії та строків отриманих кредитів. Що більший строк 
— то меншим може бути значення цього співвідношення. 
 

 Кредитне навантаження компанії: співвідношення  
 обсягу операційного доходу+амортизація (EBITDA)  
 до загальної суми кредитів (включно з гарантіями  
 й отриманими акредитивами) 

Зазвичай, банки допускають значення цього показни-
ка не більше 3. Це означає, що операційний дохід, який 
генерує компанія, дає змогу погасити всі її кредити за 3 
роки. Водночас, що менше значення цього показника, то 
більше бажання банку надати кошти такій компанії. Та-
кож варто зауважити, що для деяких компаній значення 
показника може бути й більшим, якщо її кредитний порт-
фель становлять довгострокові (понад 3 роки) кредити. 



 Диверсифікація постачальників  
 і покупців  

Банки вважають ризикованою діяльність, якщо компанія 
співпрацює з одним покупцем або одним постачальни-
ком товарів/послуг. Зазвичай, прийнятною для банку 
є концентрація менше 50% на одному контрагенті. Що 
менша концентрація, то менша залежність від дій по-
стачальників і покупців для компанії.

 Достатня капіталізація бізнесу  

Співвідношення суми власного капіталу компанії до її 
загальних активів показує можливість компанії проти-
стояти негативним непередбачуваним обставинам у 
бізнесі. Зазвичай, достатньо капіталізованою компані-
єю вважається компанія з рівнем власного капіталу по-
над 20%. Але є певні винятки — наприклад, для торгових 
компаній це значення може бути меншим, зважаючи на 
специфіку бізнесу таких компаній. 

 

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ 

• Офіційна (статистична) фін. звітність кожної окремо 
компанії групи (для юридичної особи: баланс, ф.2; 
для підприємця: декларація про доходи); 

• Розшифровки статей звітності;

• Управлінська/Консолідована звітність щодо групи 
компаній;

• Довідки про залишки і рух по рахунках з інших бан-
ків. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 Сталість бізнесу, бізнес-моделі  

Оцінюється як стійкість бізнесу до коливань бізнес-се-
редовища, так і до всіх складових бізнес- середови-
ща — екологічної, соціальної та управлінської стійкості. 
Сталий розвиток — це практики, які дають змогу бізнесу 
довгостроково функціонувати і водночас створювати 
необхідні умови для розвитку в майбутньому. 

 Кваліфікація і досвід роботи  
 в галузі топменеджменту компанії̈ 

Банк враховує як досвід роботи менеджменту в галузі, 
так і освіту, і термін роботи в компанії. Також, до уваги 

береться кваліфікація і досвід засновників компанії-по-
зичальника, їхня участь у менеджменті компанією. Важ-
ливими показниками є вік топменеджменту і політика 
заміщення/вирощення кадрів. 

 Наявність короткострокового  
 і середньострокового планування  

Вплив цього критерію дуже часто недооцінюють під-
приємці. Проте критерій наявності планування в ком-
панії дає банку уявлення про те, наскільки довгостро-
кові перспективи існування та розвитку вашого бізнесу 
і наскільки ви як менеджер обізнані в усіх питаннях пер-
спектив розвитку бізнесу. 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР. НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

Прочитайте весь договір перед підписанням, а також 
усі документи, на які є посилання у договорі (стандартні 
умови договорів можуть бути розміщені на сайті банку і 
не включатись у форму договору, що надається для під-
писання);
Перевірте до підписання кредитної документації:

 Суму;
 Строк кредиту і графік погашення;
 Відсоткову ставку й умови її перегляду, графік 

сплати відсотків;
 Комісії за відкриття кредитного ліміту та за корис-

тування кредитом;

 Developed by Financed by

 Умови кредитної вибірки (як буде надаватись кре-
дит – одноразовим платежем, траншами, перера-
хуванням коштів на рахунок позичальника чи на-
пряму сплата отримувачам за контрактами)

 Цільове використання кредиту;
 Умови погашення кредиту (рахунки та строки по-

гашення кредиту і відсотків);
 Забезпечення кредиту (зазвичай договори поруки 

та/або застави підписуються одночасно з кредит-
ним договором);

 Права та обов’язки сторін. Зверніть увагу на кове-
нанти та умови дефолту.


