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ВСТУП
У сучасних умовах товарний кредит стає одним з ос�

новних інструментів просування товарів. Торгівельні ком�
панії з метою збільшення обсягів продажу, залучення но�
вих контрагентів та утримання зайнятих позицій на ринку
використовують товарне кредитування, як центральний
інструмент для досягнення зазначених вище цілей. В кри�
зових умовах, які характерні для сучасного стану економі�
ки Україні, до застосування відносин, що базуються та то�
варному кредиті, вдаються не тільки підприємства торгівлі,
але і ті, що належать до інших галузей економіки.

Кредитні відносини між господарюючими суб'єкта�
ми в умовах жорсткої конкурентної боротьби та мінли�
вого зовнішнього середовища значно ускладнюються.
Стрімкий розвиток боргових відносин між підприєм�
ствами обумовлює актуальність обраного дослідження.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Доцільність прийняття тих чи інших управлінських

рішень, у тому числі й при товарному кредитуванні,
можливе лише за умови врахування економічної сут�
ності товарного кредиту та практичних особливостей
його застосування. В практиці застосування товарного
кредиту важливим також є поєднання особливостей
податкового обліку та економічних передумов виник�
нення зазначених відносин.

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ
Слід відзначити, що проблемам наукового обгрун�

тування обсягів товарного кредитування присвячені
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праці таких науковців, як В. Скіцько, Ю. Макаренко,
М. Пістунов, І. Воробйова. В рамках своїх досліджень
зазначені автори приділяють увагу певним вузьким ділян�
кам означеної проблематики. Так, В. Скіцько [1] розгля�
дає надання товарних кредитів з позицій математичного
моделювання та основними напрямками його досліджень
є прогнозна оцінка показників діяльності підприємств в
сфері товарного кредитування. В аналогічних напрямках
розгортають свої дослідження Ю. Макаренко та М.
Пістунов, які основну увагу приділяють нормуванню роз�
міру комерційного кредиту [3]. Наукова цінність здо�
бутків вищезазначених авторів є безперечною. Поряд з
цим, на наш погляд, недостатнім є висвітлення законо�
давчих норм, що регулюють кредитні відносини, та еко�
номічних передумов товарного кредитування.

Дослідження О. Сметанко [2] та О. Жураківської [4]
характеризуються теоретико�практичною спрямовані�
стю. О. Журавською докладніше розкриті правові та
облікові аспекти товарного кредитування, але не дос�
татньо уваги приділено економічній сутності товарно�
го кредиту.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є поглиблення наукових уявлень щодо

економічної сутності товарного кредиту та визначення
особливостей його надання.

У відповідності з визначеною метою, поставлені на�
ступні завдання дослідження:

— провести критичний аналіз нормативно�правової
база регулювання товарного кредиту в Україні;
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— розглянути погляди науковців щодо економічної
сутності товарного кредиту та визначити особливості
його надання;

— запропонувати власне визначення товарного кре�
диту.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У податковому кодексі України товарний кредит

визначається як "…товари (роботи, послуги), що пере�
даються резидентом або нерезидентом у власність юри�
дичних чи фізичних осіб на умовах договору, що перед�
бачає відстрочення остаточних розрахунків на визначе�
ний строк та під процент. Товарний кредит передбачає
передачу права власності на товари (роботи, послуги)
покупцеві (замовникові) у момент підписання договору
або в момент фізичного отримання товарів (робіт, по�
слуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу
погашення заборгованості" [6].

Якщо звернутися до закону України "Про оподат�
кування прибутку підприємств", що втратив силу, то
можна констатувати, що визначення "товарного кре�
диту" у зазначеному законі та у податковому кодексі
України майже ідентичні. В податковому кодексі това�
ри доповнені роботами та послугами.

У законодавстві Російської Федерації є відокремлен�
ня понять товарний кредит та комерційний кредит. Щодо
товарного кредиту його визначення майже ідентичне виз�
наченню у вітчизняному законодавстві. А відповідно до
ст. 823 Цивільного кодексу Російської Федерації [7] по�
ряд з відстрочкою або розстрочкою оплати товарів, робіт,
послуг під комерційним кредитом також розуміється
надання авансу, попередньої оплати.

У зв'язку з набранням чинності нового Цивільного
кодексу України з 01.01.2004 р. [8] можна говорити про
те, що операції товарного кредитування отримали більш
фундаментальну правову базу. Так, слід нагадати, що в
старому Цивільному кодексі України операціям товар�
ного кредитування була присвячена лише ст. 240 "Про�
даж товарів в кредит", норми якої застосовувалися до
продажу роздрібними торгівельними підприємствами
громадянам з розстроченням платежу товарів тривало�
го користування.

У Цивільному кодексі України (ст. 694), що діє з
01.01.2004 р., товарний кредит трактується як різновид
договору купівлі�продажу. Особливістю такого догово�
ру є те, що покупець розраховується за отриманий то�
вар не відразу, а з відстроченням платежу.

Слід зазначити, що Цивільний кодекс України роз�
різняє два різновиду договору купівлі�продажу в кре�
дит: з відстрочкою та з розстрочкою платежу. Відстроч�
ка передбачає, що весь платіж за товар повинен бути
здійснений покупцем повністю через / протягом певно�
го строку після передачі товару. Розстрочка ж включає
в себе декілька періодичних платежів. У зв'язку з цим
слід зазначити, що рівномірність періодів платежів та
їх пропорційність певній базі ніяк не регламентується у
діючому Цивільному кодексі.

Нагадаємо, що з відстрочкою або розстрочкою пла�
тежу можуть постачатися не тільки товари, але й нада�
ватися послуги (виконуватися роботи). Такий висновок
можна зробити з ч. 1 ст. 1057 Цивільного кодексу, що
присвячена комерційному кредиту, різновидом якого є
товарний кредит: "Договором, виконання якого пов'я�
зано з передачею у власність іншій стороні грошових
коштів або речей, визначених родовими ознаками, може
передбачатися надання кредиту у якості авансу, попе�
редньої оплати, відстрочки або розстрочки оплати то�
варів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше
не встановлене законом".

Таким чином, комерційний кредит припускає надан�
ня відстрочки оплати не тільки по відношенню до то�
варів, але й по відношенню до робіт та послуг.

Зазначимо, що на думку деяких правознавців ч. 1 ст.
1057 Цивільного кодексу сформульована не досить вда�

ло: спочатку говориться про грошові кошти та речі, виз�
начені родовими ознаками, а потім згадуються роботи
та послуги [9].

З положень Цивільного кодексу України можна зро�
бити висновок, що термін "товарний кредит" тлумачить�
ся в ньому у вузькому значенні як різновид "комер�
ційного кредиту" при продажу товарів на умовах від�
строчки (розстрочки) платежу. Саме цим цивільно�пра�
вове розуміння товарного кредиту відрізняється від по�
даткового. Відповідно до податкового законодавства
товарний кредит має більш широке значення та охоп�
лює комерційний кредит.

Відповідно ч. 5 ст. 694 Цивільного кодексу догово�
ром товарного кредитування можуть бути передбачені
два види відсотків:

1. За вартість послуги, пов'язаної з відстрочкою
платежу за наданий товар;

2. За прострочення платежу. Такі відсотки є платою
за користування чужими грошовими коштами (ст. 536
Цивільного кодексу). Іншими словами, такі відсотки
представляють собою фінансові санкції.

Відповідно Цивільного кодексу України, договір
товарного кредитування може бути і безвідсотковим,
адже абз. 2 ч. 5 ст. 694 Цивільного кодексу передбачає,
що договір може, а не повинен передбачати сплату
відсотків. Цим товарний кредит в Цивільному кодексі
відрізняється від товарного кредиту, визначеного в по�
датковому кодексі України.

Абзац 1 ч. 5 ст. 694 Цивільного кодексу встановлює
правила сплати відсотків на прострочену суму, ана�
логічні встановленим в ч. 1 ст. 536 Цивільного кодексу:
"За користування чужими грошовими коштами борж�
ник зобов'язаний сплачувати відсотки, якщо інше не
встановлено договором між фізичними особами".
Розмір відсотків може встановлюватися договором, за�
коном або іншим актом цивільного законодавства (ч. 2
ст. 536 Цивільного кодексу України).

Щодо моменту переходу права власності на товар по
договору товарного кредитування, діє загальне правило:
право власності переходить в момент передачі такого
товару, якщо інше не встановлене договором або зако�
ном. Таким чином, у договорі товарного кредитування
може бути передбачено, наприклад, що право власності
на товар переходить до покупця після погашення забор�
гованості за поставлений товар. Одночасно слід зверну�
ти увагу, що відповідно до п. 14.1.245 податкового кодексу
України, товарний кредит передбачає перехід права влас�
ності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (за�
мовнику) в момент підписання договору або в момент
фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким по�
купцем (замовником) незалежно від часу погашення за�
боргованості. Таке протиріччя в нормативних актах, на
нашу думку, може викликати податкові спори. Для запо�
бігання цьому має сенс порадити господарюючим суб�
'єктам при проектуванні договорів товарного кредиту�
вання синхронізувати їх норми з нормами податкового
законодавства, а саме податкового кодексу України.

У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" фінансова послуга — операції з
фінансовими активами, що здійснюються в інтересах
третіх осіб за власний рахунок, або за рахунок цих осіб,
а у випадках, передбачених законодавством, — і за ра�
хунок залучених у інших осіб фінансових активів, з ме�
тою отримання прибутку або збереження реальної вар�
тості фінансових активів [10].

Таке визначення фінансової послуги може природ�
но викликати питання: чи є операції товарного креди�
тування фінансовими послугами?

При вирішенні цього питання слід зазначити: не�
від'ємною ознакою фінансової послуги є мета здійснен�
ня відповідної операції (отримання прибутку або збе�
реження реальної вартості фінансових активів). Таким
чином, на перший погляд наявність відсотків, передба�
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чених договором товарного кредитування, формально
відповідає меті "прибутковості" фінансової послуги.

На нашу думку, з точки зору юридичної форми, не
має підстав кваліфікувати операції товарного кредиту�
вання як фінансові послуги. Фінансова послуга — це
операція з фінансовими активами, які відповідно до п. 4
ч. 1 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та дер�
жавне регулювання ринків фінансових послуг" [10] виз�
начаються як: грошові кошти, цінні папери, боргові зо�
бов'язання та право вимоги боргу, не віднесені до цінних
паперів. Товарний же кредит оперує товарами та послу�
гами по відстроченню платежу.

Крім того, комерційне кредитування (на відміну від
договору позики) відбувається не по самостійному до�
говору, а у виконання обов'язків по реалізації товарів,
виконанню робіт або наданню послуг, зокрема, для то�
варного кредитування — шляхом надання відстрочки
оплати товарів.

Слід зазначити, що навіть визнання товарного креди�
тування фінансовою послугою особливих проблем для
діяльності підприємств у правових межах не створить. Ч.
4 ст. 5 Закону України "Про фінансові послуги та держав�
не регулювання ринків фінансових послуг" встановлено,
що законодавством визначаються можливість та порядок
надання окремих фінансових послуг юридичними особа�
ми, які не мають статусу фінансової установи. У даному
контексті слід звернути увагу на ст. 1057 "Комерційний
кредит" Цивільного кодексу України, яка допускає кре�
дитування одного підприємства іншим. Саме цим комерц�
ійний кредит відрізняється від кредитного договору, в яко�
му у якості позичальника виступають банки або інші фінан�
сові установи (ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України).
Таким чином, в договорі комерційного кредиту суб'єктно�
му складу сторін жорсткі вимоги не пред'являються: та�
кий кредит може бути наданий любою особою.

Вітчизняний дослідник І. О. Бланк дає наступне виз�
начення товарного кредиту: "… являє собою форму оп�
тової реалізації продукції її продавцем на умовах
відстрочки платежу, якщо така відстрочка перевищує
звичайні строки банківських розрахунків" [11, с. 335].
Також слід зазначити, що в науковому та практичному
середовищі терміни "товарний кредит" та "комерційний
кредит" ототожнюються та є синонімами. Приставкою
"комерційний" робиться наголос на те, що кредит ви�
ник (виникає) в результаті здійснення продажу товару
продавцем покупцю.

Товарний кредит передбачає передання права влас�
ності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (за�
мовнику) у момент підписання договору або в момент
фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким по�
купцем (замовником), незалежно від часу погашення
заборгованості.

Найпоширенішим визначенням товарного (комер�
ційного) кредиту є наступне: це кредит, що надається од�
ним функціонуючим підприємцем іншому у вигляді про�
дажу товарів з відстрочкою платежу та під зобов'язання
боржника (покупця) погасити у певний строк як суму ос�
новного боргу, так і відсотки, що нараховуються [12].

Слід зазначити деякий недолік в такому визначенні
саме товарного кредиту. Безумовно, товарний (комер�
ційний) кредит, особливо в сучасних умовах, має плат�
ну основу. Однак плата за його використання може бути
й не у вигляді відсотків, що нараховуються, а мати більш
завуальований (не доступний для спостереження бор�
жником) вигляд — включатися в вартість товару. Таким
чином, нарахування відсотків за використання відстроч�
ки платежу не набуло значного поширення в ко�
мерційній практиці. Також теоретично не слід усувати
можливість надання відстрочки платежу (товарного
кредиту) навіть без вимоги кредитора (завуальованої
або відкритої) заплатити за її використання. Характер
боргових відносин багато в чому може залежати від
міжгосподарських зв'язків, угод між постачальником
(підрядником) і покупцем (замовником).

Особливістю товарного (комерційного) кредиту вва�
жається те, що позика не є головною ціллю. Вона су�
проводжує акт купівлі�продажу товарів, сприяючи
швидкому виконанню процедури реалізації. З точки
зору покупця товарний (комерційний) кредит може роз�
глядатися як так зване спонтанне фінансування та
відносно дешевий спосіб отримання коштів, що не по�
требує забезпечення [13]. Таким чином, в залежності від
певних умов, у товарному (комерційному) кредиті може
бути зацікавлений як продавець (підрядник), так і по�
купець (замовник) [14].

Товарний (комерційний) кредит володіє ознаками,
які відрізняють його від інших видів кредиту. Так, кре�
диторами і позичальниками при комерційному креди�
туванні є виробничі або торгівельні підприємства, тоб�
то не фінансово�кредитні організації, основною діяль�
ністю яких є надання кредитів. Об'єктом кредитування
є поточна виробничо�торгівельна діяльність. При цьо�
му відбувається вливання  в оборотний капітал пози�
чальника в натуральній формі.

Але не можна не відзначити внутрішнього протирі�
ччя у розвитку товарного кредитування. Це обумовле�
не тим, що, з одного боку, цей вид кредиту базується на
русі позичкового капіталу у вигляді товарів та визначе�
ний їм, а з іншого — є однією із форм кредиту взагалі та
віддзеркалює загальний стан його розвитку [15].

Товарний (комерційний) кредит у більшості випадків
дуже тісним чином пов'язаний з банківським та транс�
формується у нього. Так, банки проводять акцептуван�
ня, облік та переоблік комерційних векселів, приймають
їх у заставу, проводять факторингові операції, опосе�
редкованим чином кредитують інвестування обігових
коштів підприємства у дебіторську заборгованість, тим
самим рефінансуючи останню для підприємства.

Західні економісти та аналітики відокремлюють такі
основні складові операції з реалізації продукції:

— умови надання комерційного кредиту (кількість
гарантів, строк);

— методи платежу (форми розрахунків, часткова
сплата або разом, тощо);

— можливість відхилення об'єму товарів у кожній
партії від замовленої кількості [16].

Всі ці елементи і є основними передумовами органі�
зації механізму товарного кредитування.

Пропозиція і попит товарного (комерційного) кре�
диту обумовлені кругообігом промислового та торгівель�
ного капіталу. Товарний кредит надається як додаткова
послуга, передбачена договором купівлі�продажу. Сто�
рони товарного кредитування вільні у визначенні ціни
кредиту, яка встановлюється найчастіше у вигляді зни�
жок за прискорені терміни оплати товару. У цьому поля�
гає одна з переваг товарного кредиту в порівнянні з бан�
ківським: плата за банківський кредит у більшості зале�
жить від ситуації на грошовому ринку, від рівня ставки
рефінансування і, зазвичай, банківський кредит набага�
то дорожчий у порівнянні з товарним (комерційним) кре�
дитом [17]. У той же час товарний кредит при порушенні
розрахунково�платіжної дисципліни може перетворити�
ся в недобровільне, вимушене кредитування, що негатив�
но впливатиме на всю економіку в цілому.

Український вчений В.П. Козлов [17] вважає, що за�
кінчення торгівельної (комерційної) операції збігаєть�
ся  початком кредитної , яка у свою чергу буде завер�
шена при погашенні підприємством�позичальником за�
боргованості по позиці. На нашу думку, кредитна опе�
рація починається одночасно з торгівельною, а в дея�
ких випадках і в загалі до неї. Так, навіть прийняття
рішення надавати відстрочку платежу певному покуп�
цю можна вважати початком кредитної операції.

У сучасних умовах товарне (комерційне) кредиту�
вання є головним фінансовим інструментом збуту про�
дукції в оптовій ланці. Проте властива комерційному
кредиту загроза порушення ланцюгової платіжної за�
лежності в процесі купівлі�продажу товару обумовлює
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Рис. 1. Матриця дебіторів підприємства

пошук додаткових інструментів рефінансування забор�
гованості.

У теперішній час практично на всіх світових ринках
переважаючою є тенденція до збільшення строків реа�
лізації товарів, причому не тільки в фазах кризи та деп�
ресії, але й під час оживлення та підйому [18].

Поряд з розвитком прямого продажу продукції без�
посереднім виробником зростає значення гуртових по�
середників, що сприяє накопиченню великих товарних
запасів у різноманітних торгівельних ланках.

В останній час прискорено розвивається торгівля
споживчими товарами, котра все більш впливає на тор�
гівлю в цілому, на виробничий процес та на розвиток
кардинальних зв'язків між виробниками та споживача�
ми. Все це обумовило рівень та форми розвитку товар�
ного (комерційного) кредиту у 80�х роках ХХ століття,
в тому числі і в зовнішній торгівлі.

Зростання світового зовнішньоторгового обороту,
збільшення часу реалізації товарів, зріст числа посеред�
ників, форсування виробництва та реалізації товарів —
все це призвело до необхідності для підприємств збіль�
шення обсягів продажу товарів у кредит.

Виділяють п'ять основних способів надання товар�
ного кредиту [17]:

— вексельний спосіб;
— знижка при умові оплати в певний строк;
— сезонний кредит;
— відкритий рахунок;
— консигнація (комісія).
При вексельному способі після поставки товару про�

давець виставляє тратту на покупця, котрий, отримав�
ши комерційні документи, акцептує її, тобто дає згоду
на сплату в зазначений строк.

Другий спосіб — знижка при умові оплати в певний
строк. Цей спосіб передбачає умову: якщо платіж буде
зроблений покупцем на протязі обумовленого контрак�
том періоду після виписки рахунку, то із ціни буде ви�
рахувана знижка. В іншому випадку, вся сума повинна
бути сплачена в обумовлений строк. Даний спосіб є дуже
розповсюдженим. Одним із його варіантів є застосуван�
ня системи гнучких знижок, при якій розмір знижки
варіює в залежності від періоду, в який відбувається по�
гашення боргу покупцем.

Спосіб сезонного кредитування дозволяє організо�
вувати оптовому покупцю необхідний запас товарів пе�
ред піком сезонних продажів та відстрочити платіж ви�
робнику до кінця розпродажу. Головна перевага при
цьому способі для виробника — можливість випуску
продукції без додаткових витрат на складування, збер�
ігання, тощо.

Відповідно договору про відкритий рахунок, що
приймається сторонами, покупець може робити періо�
дичну закупівлю без звернення за кредитом у кожному
окремому випадку. Звичайний порядок здійснення уго�

ди такий: коли покупець замовляє товар, він негай�
но відвантажується, а платіж за нього відбуваєть�
ся в обумовлені строки після отримання рахунку.

Консигнація (комісія) — спосіб, при котрому
роздрібний (оптовий) торговець може отримати
товарно�матеріальні цінності без зобов'язання
погасити борг в певні строки. Якщо товар буде
проданий, буде здійснений і платіж виробнику, а
якщо ні, то роздрібний (оптовий) торговець може
повернути товар виробнику без сплати неустой�
ки. Консигнація частіше застосовується при реа�
лізації нових, нетипових товарів, попит на які важ�
ко розрахувати.

Слід зазначити, що деякі елементи сезонного
кредиту та відкритого рахунку можуть інсталю�
ватися в інші способи комерційного кредитуван�
ня. Таким чином, можлива більш широка варіація
похідних видів товарного кредитування. Основ�
ним критерієм, відповідно до якого відбувається
дроблення товарного кредиту на окремі способи

та підвиди в практичних ситуаціях, є вигідність його
умов для продавця (або покупця).

Таким чином, можна зробити висновок, що вибір
способу товарного кредитування залежить від таких
основних факторів, як особливості ринку даних товарів
та впливовість продавця (покупця) товарів.

Відповідно до цього для окремо взятого підприєм�
ства можна скласти матрицю дебіторів з огляду на впли�
вовість дебіторів, що аналізуються, та ступінь вигідності
обраного виду та умов товарного кредитування для
підприємства (рис. 1).

Поняття "кредит" має тісний зв'язок з поняттям "де�
біторської заборгованості", але їх ототожнення не при�
пустиме. Так, виникнення дебіторської заборгованості
є наслідком проведення кредитної операції. Як і з по�
няттям кредиту, в спеціальній економічній літературі не
має єдності щодо визначення сутності поняття "дебі�
торська заборгованість".

Також потребує визначення поняття "товарний кре�
дит". Проаналізувавши та систематизувавши сучасні
погляди науковців на борг, кредит, проаналізувавши
нормативно�правову базу, ми пропонуємо наступне ви�
значення товарного кредиту: комплекс організаційно�
економічних та фінансових відносин, що виникають у
процесі реалізації товарів (робіт, послуг) та/або їх пе�
реміщення по торгівельному ланцюгу, починаються в
момент прийняття рішення про реалізацію товарів
(робіт, послуг) з відстрочкою платежу та закінчуються
повним погашенням заборгованості дебітором.

ВИСНОВКИ
Проведений критичний аналіз нормативно�правової

бази регулювання товарного кредиту в Україні дав змогу
визначити певні ключові моменти законодавчого регу�
лювання, які рекомендується враховувати суб'єктам
господарювання в практиці надання товарних кредитів.
З'ясовано, що товарний (комерційний) кредит припус�
кає надання відстрочки оплати на тільки по відношен�
ню до товарів, але й по відношенню до робіт та послуг.
Встановлено існування протиріччя у Цивільному кодексі
України та Податковому кодексі України щодо момен�
ту переходу права власності на товар по договору то�
варного кредитування, що може привести до виникнен�
ня податкових спорів між суб'єктами господарювання
та контролюючими органами. Для запобігання цьому
рекомендується господарюючим суб'єктам при проек�
туванні договорів товарного кредитування синхронізу�
вати їх норми з нормами податкового кодексу України.

Вибір способу товарного кредитування залежить від
таких основних факторів, як особливості ринку даних
товарів та впливовість продавця (покупця) товарів.
Відповідно до цього для окремо взятого підприємства
рекомендується аналізувати склад дебіторів з огляду на
впливовість дебіторів, що аналізуються, та ступінь ви�
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гідності обраного виду та умов товарного кредитуван�
ня для підприємства.

Запропоноване наступне визначення товарного кре�
диту: комплекс організаційно�економічних та фінансо�
вих відносин, що виникають в процесі реалізації товарів
(робіт, послуг) та/або їх переміщення по торгівельно�
му ланцюгу, починаються в момент прийняття рішення
про реалізацію товарів (робіт, послуг) з відстрочкою
платежу та закінчуються повним погашенням заборго�
ваності дебітором.
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