
Порівняння надання позики мікрофінансовими 

організаціями

Джерело: http://finstaff.com.ua/catalog/mfo-ukrainy.html

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Мета роботи: поглиблення теоретичних засад 
функціонування мікрофінансових організацій в Україні та 
розробка практичних рекомендацій їх розвитку в 
сучасних умовах.
Об’єкт дослідження: діяльність мікрофінансових 
організацій в Україні в сучасних соціально-економічних 
умовах.
Предмет дослідження: економічні відносини, що 
виникають в процесі кредитування населення 
мікрофінансовими організаціями.

Завдання дослідження:
1. Провести аналіз особливостей розвитку
мікрофінансових організацій в Україні в сучасних умовах.
2. Дослідити динаміку обсягів мікрофінансових послуг та 
наслідки, які вони несуть для населення.
3. Вивчити аспект впливу мікрокредитів на добробут
населення і зв’язок із рівнем фінансової грамотності
громадян.
4. З урахуванням зарубіжного досвіду сформулювати
рекомендації щодо удосконалення діяльності
мікрофінансових організацій в нашій державі.

МІКРОФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
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Методи дослідження: абстрактно-логічний; методи
емпіричного дослідження; графічний.

Висновки та результати
1 .Дослідження сутності поняття мікрофінансування й основних
характеристик даного процесу показало неоднозначний вплив
цього
фінансового інструменту на фінансове становище позичальників.
2. Аналіз особливостей діяльності мікрофінансових організацій в
Україні виявив магістральну спрямованість цих інститутів,
головним чином, на отримання фінансової ефективності, а
досягнення соціального ефекту є другорядним.
3. Ринок мікрофінансових послуг сьогодні досить демонструє
зростання як в розвинутих країнах так і країнах, що розвиваються.
4. Для посилення ролі мікрофінансування у забезпеченні високого
соціального (зменшення бідності громадян) та економічного
(отримання доходу) ефекту потрібна державна підтримка
мікрофінансування. За результатами дослідження досвіду
успішних практик країн світу, зокрема, Польщі, доцільно
використання підходів до уніфікованості маркетингу,
запровадження стандартизації продуктів та процедур, уведення
єдиних програмних продуктів для позичальників, а також системи
взаємних гарантій мікрофінансових організацій та держави.

Частота позики в рік
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Назва

МФО
Сума % ставка

Час 

прийняття

рішення

Термін

позики

(днів)

Вік

Moneyveo до 30000 грн 0,01% в день 8 хв. 125 від 18 років

MyCredit до 15000 грн 0,01% в день 15 хв. 64 від 18 років

CreditKasa до 20000 грн 0,01 % в день 8 хв. 27 від 21 року

CreditPlus до 15000 грн 0,01 % в день 15 хв. 30 від 18 років

Miloan до 15000 грн 0,01 % в день 15 хв. 30 від 18 років

AlexCredit до 12000 грн 0,01 % в день 10 хв. 30 від 18 років

Cashpoint до 10000 грн 0,01 % в день 15 хв 15 від 18 років

KF.ua до 31000 грн 1 % в день 15 хв 180 від 18 років

CCloan до 15000 грн 0,01 % в день 10 хв. 30 від 18 років

«Швидко

Гроші»
до 30000 грн 1,2 % в день 20 хв. 70 від 18 років


