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ВСТУП

Наскільки ефективними є зміни в законодавчій та нормативній базі для 
покращення ставлення фінансових установ до споживачів? 

Це запитання з’явилося на порядку денному вже давно і залишається 
відкритим у багатьох країнах, в тому числі в Україні. При цьому, регулято-
рам, учасникам ринку та споживачам зрозуміло одне: будь-які реформи та 
законодавчі зміни є неефективними, якщо існує розрив між нормативними 
актами щодо ринкової поведінки та обов’язками у сфері захисту прав спо-
живачів, з одного боку, і практикою роботи фінансових установ – з іншого. 

Відповідно, одним із інструментів, за допомогою яких регулятори та за-
цікавлені особи ідентифікують такі прогалини та спостерігають за ними, є 
метод «таємного покупця». Ця методика дає можливість дослідникам на 
власному досвіді дізнатися про те, що відбувається під час продажу фінан-
сових продуктів. 

Закон заповнює прогалини у регулюван-
ні споживчого кредитування, що існува-
ли раніше, і, зокрема, встановлює правила 
щодо таких питань:

– оманлива реклама (Закон запроваджує 
заборону реклами безпроцентних кре-
дитів або «кредитів всім», та вимагає чітко-
го зазначення реальної річної процентної 
ставки, якщо в рекламі містяться будь-які 
дані, що стосуються витрат за кредитом);

– надання кредитодавцем інформа-
ції до і під час укладення договору 
(Закон запроваджує паспорт споживчого  
кредиту – обов’язкова письмова інформа-
ція, яка має відповідати договору);

– обов’язкова оцінка кредитоспромож-
ності позичальника;

– незаконні умови договорів (наприклад, 
Закон забороняє односторонню зміну 
умов договору або вимогу укласти договір 
страхування із конкретною страховою 
компанією);

– відповідальність позичальника (обме-
ження по сумі пені та штрафів).

Одним із основних напрямів діяльності 
Проекту USAID «Трансформація фінан-
сового сектору» є впровадження кращих 
світових практик споживчого кредитуван-
ня та захист прав споживачів. Прийняття 
Закону «Про споживче кредитування» 
(«Закон про споживче кредитування» або 
«Закон») (набрав чинності 10 червня 2017 
року) є значною подією в законодавчому 
регулюванні цієї сфери та важливим першим 
кроком у вирішенні проблем у цьому сег-
менті кредитування.

Проект вирішив здійснювати моніто-
ринг впровадження Закону про споживче 
кредитування, починаючи із дослідження 
поточної практики на ринку споживчого 
кредитування до набрання чинності Зако-
ном. Результати першої хвилі дослідження, 
проведеного компанією «GfK Ukraine», було 
презентовано Проектом у вересні 2017 
року*. 

Другу хвилю дослідження було про-
ведено в грудні 2017 року – лютому 2018 

*Див. Звіт «Споживче кредитування в Україні: правові гарантії та поточна практика», опублікований Проектом у вересні 2017 року, доступний 
за посиланням https://drive.google.com/file/d/0BxncKOjammyLODhENmEzQUF5c0E/view?usp=sharing
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року. ЇЇ метою було проаналізувати дотри-
мання фінансовими установами ключових 
норм Закону (після того, як Закон діяв уже 
6 місяців) та визначити його вплив на стан 
рекламування фінансових послуг та роз-
криття інформації, а також на поведінку 
фінансових установ та споживачів. Нижче 
викладені основні результати цього до-
слідження. 

Проект планує провести третю (фіналь-
ну) хвилю дослідження в червні 2018 року, 
через 1 рік після набрання чинності Законом 
про споживче кредитування. Ця хвиля має 
дозволити нам ще точніше зрозуміти роз-
біжності між Законом та практиками фінан-
сових установ.

Отже, наскільки глибокими є розбіж-
ності між нормами Закону (щодо рекла-
ми, розкриття переддоговірної інформації, 
договорів, порядку відмови від договору, 
дострокового повернення) та фактичною 
практикою фінансових установ? Виходячи 
з результатів нашого дослідження, за пів-
року після вступу Закону в дію розбіжності 
залишаються глибокими та вкоріненими в 
практиці роботи банків та небанківських 
фінансових установ (НБФУ) України. Так, 
дещо змінилося на краще. Але залишають-
ся серйозні розбіжності між нормативними 
актами, які здаються ефективними на папері, 
та фактичною практикою. Зазначимо лише 
деякі з них: 

(1) реклама безпроцентних кредитів за-
боронена, але й досі зустрічається; 

(2) реальна річна процентна ставка та 
загальна вартість кредиту для споживача не 
зазначаються в документації в письмовому 
вигляді та неправильно вказуються усно; 

(3) поширеною залишається забороне-
на практика нав’язування страхових полісів, 
коли позичальники не мають можливості ви-
брати страхову компанію.

3



1. КАБІНЕТНЕ ДОСЛІДЖЕН-
НЯ РЕКЛАМИ: було зібрано та проаналі-
зовано, з точки зору відповідності вимогам 
Закону, 415 рекламних матеріалів. Джерела, 
в яких відбувався збір рекламних матеріалів: 
телебачення, преса, зовнішня реклама, Інтер-
нет, листівки та буклети, рекламні матеріали 
у відділеннях фінансових установ, магазинах 
техніки та електроніки, автосалонах.

2. MYSTERY SHOPPING (візити 
методом «таємного покупця»): спеціаль-
но навчені співробітники компанії «GfK 
Ukraine» здійснили візити до відділень фінан-
сових установ* під виглядом осіб, які хочуть 
отримати споживчий кредит. Було відібра-
но фінансові установи: з різним розміром 
активів; державні / приватні українські / з 
іноземним капіталом; які надають різні типи 
кредитних продуктів. Фізичні візити було 
зроблено в містах Київ, Львів, Одеса, Хар-
ків, Дніпро, Запоріжжя, і певні консультації 

*  Здійснювалися візити до банків, кредитних спілок та фінансових компаній.

ДРУГА ХВИЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СКЛАДАЛАСЯ З ТАКИХ ЧАСТИН:

також здійснено он-лайн. Візити методом 
«таємного покупця» включали в себе 147 
консультацій, які не завершилися укладен-
ням договору; та 20 консультацій («візити 
повного циклу»), у результаті яких було 
укладено договори про споживчий кредит. 
У випадках, коли було укладено договір, 
таємні покупці намагалися або достроково 
повернути кредит, або відмовитися від до-
говору протягом 14-денного «охолоджу-
вального періоду», який дозволяється Зако-
ном. Середня сума, яка позичалась «таємним 
покупцем», становила приблизно 5100 грн., 
і більшість кредитів були строком на один 
рік. Результати візитів було проаналізовано 
з точки зору дотримання чинного законо-
давства, зокрема, щодо того, чи надавалися 
паспорти та проекти договорів, чи включали 
такі паспорти необхідну інформацію, яку ін-
формацію консультанти надавали усно, і чи 
відповідала така усна інформація письмовій 
та законодавству. 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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3. КАБІНЕТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ДОГОВОРІВ: аналіз відповідності перед-
договірній інформації, змісту та відповід-
ності чинному законодавству проектів до-
говорів та укладених договорів, отриманих 
«таємними покупцями» під час відвідування 
відділень банків та НБФУ. Загалом, було про-
аналізовано 52 договори. 

4. КАБІНЕТНЕ ПОРІВНЯННЯ 
БАНКІВ ТА НБФУ: аналіз того, чи існу-
ють суттєві відмінності між практиками кре-
дитування банків та НБФУ. Відзначимо, що 
більшість НБФУ кредитують на умовах, які 
не підпадають під дію Закону про споживче 
кредитування (тобто, на строк менше од-
ного місяця чи на суму менше однієї міні-
мальної заробітної плати). Наскільки це було 
можливо, дані стосовно таких НБФУ були 
виключені з відповідного аналізу (наприклад, 
з аналізу рекламних матеріалів).
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Подібно до результатів першої хвилі 
у червні, 72% рекламних матеріалів взагалі 
не містять фінансової інформації. Це не 
є порушенням Закону; однак, такі рекламні 
матеріали не є інформативними для 
позичальника. Замість надання інформації 
щодо вартості кредиту, кредитодавці 
роблять акцент на простоті та швидкості 
отримання кредиту та/або подальшого 
обслуговування кредиту. 

Часто рекламні матеріали не вказують найважливішої для спо-
живача інформації – реальної річної процентної ставки – та не 
зрозумілі з точки зору вартості кредиту. Банки та НБФУ ще не 
привели рекламу у відповідність до вимог Закону про споживче 
кредитування. 

РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

Із позитивного, рівень розкриття 
реальної річної процентної ставки 
покращився в цій хвилі дослідження, 
порівняно з тим, що було зафіксовано до 
набрання чинності Законом. Раніше таку 
інформацію взагалі не можна було знайти в 
рекламі. Зараз 18,1% рекламних матеріалів, 
які містили дані щодо вартості кредиту, 
зазначали реальну річну процентну 
ставку та два інші елементи стандартної 
інформації, які вимагаються Законом 

РЕКЛАМА СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
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та максимальну суму
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безпроцентних кредитів

26.4% 28% 25.8% 0% 18.1% 8.8% 10.4%

64.7%



(максимальний строк та максимальна сума 
кредиту). Однак, близько 82% рекламних 
матеріалів не містили одного чи більше 
елементів стандартної інформації, і, як 
правило, вони не містили реальної річної 
процентної ставки.

Реклама «безпроцентних» кредитів 
все ще «на підйомі»: 10,4% всіх рекламних 
матеріалів порушували заборону, 
встановлену Законом, щодо реклами 
кредиту як безпроцентного, під нуль 
процентів чи містили іншу аналогічну за 
змістом та сутністю інформацію (наприклад, 
ставку, дуже близьку до нуля). Кредитодавці 
збільшили обсяги такої реклами порівняно 
з даними першої хвилі, що демонструє 
потребу у більш активному контролі за 
виконанням Закону.

2 хвиля

Вартість кредиту

1 хвиля 2 хвиля1 хвиля 2 хвиля1 хвиля 2 хвиля1 хвиля

Максимальний строк
та максимальну суму

Реальну річну
процентну ставку 

Реклама 
безпроцентних кредитів

26.4% 28% 25.8% 0% 18.1% 8.8% 10.4%

64.7%
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Рівень письмового розкриття інформа-
ції про кредит продовжує бути надзвичайно 
низьким. Тільки у 15% візитів потенційному 
позичальнику надали паспорт споживчо-
го кредиту на етапі первинної консультації. 
Закон вимагає, щоб фінансові установи нада-
вали позичальникам, до укладення договору, 
інформацію, необхідну для порівняння різ-
них кредитних пропозицій. У більшості ви-
падків інформація в паспорті була неповною. 
Тільки під час 2,4% візитів позичальник зали-
шав відділення після первинної консультації 

щодо кредиту з повною письмовою ін-
формацією, що вимагається Законом. Най-
частіше в паспортах була відсутня інформа-
ція щодо реальної річної процентної ставки, 
орієнтовної загальної вартості кредиту та 
порядку повернення кредиту та сплати про-
центів. Таким чином, позичальники все ще 
не мають змоги порівнювати різні пропо-
зиції та приймати повністю поінформовані 
рішення щодо умов кредиту та своїх прав 
та обов’язків.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

ВЗАЄМОДІЯ СПОЖИВАЧА  
З ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ  
НА ПЕРЕДДОГОВІРНОМУ ЕТАПІ

Рівень письмового інформування позичальників все ще надзви-
чайно низький та не відповідає законодавству. До паспортів спо-
живчого кредиту не завжди включаються найважливіші елементи 
кредиту, такі як вартість та графік платежів. Фінансові установи 
продовжують відмовляти споживачам у можливості взяти із со-
бою проект договору для ознайомлення до його підписання. Усні 
консультації є порівняно інформативними, але таку інформацію, як 
реальна річна процентна ставка, не надають у більшості випадків.
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Таємні покупці кажуть:
Щодо паспорту кредиту було 

наголошено, що він буде наданий разом 
з договором. На момент першого 
візиту замість паспорту кредиту мені 
був наданий флаєр»

«Під час консультації консультант 
повідомила, що я зможу подивитись 
паспорт безпосередньо при 
оформленні кредиту. При підписанні 
документів консультант спочатку не 
хотіла надавати паспорт кредиту 
мені з собою, сказала, що це банківський 
документ, можна лише подивитись

УМОВИ ДОГОВОРІВ: РОЗ’ЯСНЕННЯ
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Консультанти часто надають інформацію щодо процедур відмови від 
договору та дострокового повернення, яка не відповідає Закону:

На прохання повідомити, що значить інформація у паспорті кредиту про 
те, що споживач має право відмовитись від договору протягом 14 днів - відпові-
сти не змогла, її колега пояснила це так: після того як приймається позитивне 
рішення по кредиту, ви можете оформити його протягом 14 днів, якщо пізніше - 
то заново потрібно заповнювати заявку»

«Консультант сказала, що дострокове погашення можливо тільки після 
закінчення 7 або 14-ти днів, а інший консультант уточнив, що можливо погаси-
ти і раніше, але не бажано

Лише в 22% візитів консультант, на 
прохання позичальника, дозволив йому 
взяти копію проекту договору з со-
бою. Цей показник демонструє незнач-
не покращення, порівняно з візитами 
першої хвилі.

Рівень усної інформації, наданої 
позичальнику консультантом, був 
оцінений «таємними покупцями», які 
взяли участь у цій хвилі дослідження, 
порівняно краще, ніж за результатами 
першої хвилі

99% 97%
реальна річна

процентна ставка
інформація щодо порядку

повернення кредиту
та сплати процентів

право достроково
повернути кредит

24%

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ НАЙКРАЩЕ РОЗ’ЯСНЮЮТЬ НАЙГІРШЕ



10% укладених договорів не містять 
деякі з умов, що вимагаються ст. 12  
Закону про споживче кредитування. У них 
були відсутні такі найважливіші умови, як ін-
формація щодо реальної річної процентної 

ставки, загальної вартості кредиту для спожи-
вача або графік платежів. Відповідно, згідно з 
Цивільним кодексом України, такі договори 
можуть бути визнані неукладеними, оскільки 
вони не містять певні обов’язкові умови. 

* Пункт 4 статті 11 Закону «Про захист прав споживачів», який 
застосовувався на той час, забороняв кредитодавцям встановлювати 
у договорі будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які 
не є послугою; законодавство не вимагало зазначати реальну річну 
процентну ставку.

** Закон про споживче кредитування дозволяє кредитодавцям 
встановлювати платежі за додаткові послуги кредитодавця (у тому 

числі за ведення рахунків), за умови, що вони чітко визначені в договорі 
та включені до розрахунку реальної річної процентної ставки.

*** Кредитодавці не були зобов’язані слідувати конкретній 
черговості погашення вимог кредитодавця у разі недостатності суми 
здійсненого платежу.

**** Закон запровадив обов’язкову черговість погашення 
вимог кредитодавця. 

2 хвиля1 хвиля

Застосування комісій за видачу та обслуговування споживчого кредиту
та відсутність, внаслідок цього, інформації про реальну процентну ставку *

Ускладнення черговості погашення вимог кредитодавця ***

Право кредитодавця вимагати дострокового погашення боргу в разі незгоди
позичальника із пропозицією збільшити платежі за кредитним договором

Порушення права позичальника на дострокове повернення кредиту

Право кредитодавця в односторонньому порядку змінювати умови договору

Вимога до позичальника укласти інший договір із третьою стороною, визначеною кредитодавцем

Розгляд спорів у третейському суді

Право кредитодавця розкривати банківську таємницю та персональні дані

Відсутність інформації щодо 
реальної річної процентної ставки **

Надання кредитодавцю права самостійно
визначати черговість погашення вимог **** 

63% 10%

55%

54%

58%

50%

38%

44%

54% 72%

38% 23%

26% 23%

58% 38%
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АНАЛІЗ ДОГОВОРІВ  
ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

Відповідність договорів про споживчий кредит законодавству 
покращилася з певних питань, особливо в частині зазначення ре-
альної річної процентної ставки. Однак, частина договорів не 
містять інформації, що вимагається законодавством, або мають 
умови, що йому суперечать.
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ЯК ЗМІНИЛАСЯ СИТУАЦІЯ ІЗ НЕЗАКОННИМИ, НЕСПРАВЕДЛИВИМИ  
ТА РИЗИКОВАНИМИ УМОВАМИ МІЖ 1 ТА 2 ХВИЛЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 



Таблиця демонструє результати нашо-
го порівняльного аналізу положень дого-
ворів, що можуть розглядатися як порушен-
ня законодавства, як несправедливі умови 
в договорах згідно зі ст.11 та 18 Закону 
України «Про захист прав споживачів», та 
як такі, які створюють певні ризики для по-
зичальника. До таблиці включені результати 
аналізу 24 проектів договорів, отриманих 
під час першої хвилі, та 52 проектів та укла-
дених договорів, отриманих під час другої 
хвилі дослідження. 

1. Практика стягнення досить знач-
них комісій за надання та обслуговування 
кредиту (порівняно з відносно низькими 
номінальними процентними ставками) 
продовжується. Зараз Закон про споживче 
кредитування вимагає, щоб усі такі комісії 
були чітко визначені в договорі та включені 
до розрахунку реальної річної процентної 
ставки. Тому можна вважати, що ситуація 
покращилася, оскільки більшість кредито-
давців дотримується вимог щодо включен-
ня до договору інформації щодо реальної 
річної процентної ставки.

2, 3. Відносно незначні покращення 
було зафіксовано стосовно дотримання 
норм Закону «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових 
послуг», які забороняють кредитодавцю 
вимагати дострокового погашення у разі 
незгоди позичальника із пропозицією кре-
дитодавця збільшити процентну ставку або 
інший платіж. Також незначні покращення 
було відзначено щодо дотримання права 
позичальника повністю або частково до-
строково повернути споживчий кредит. 
Однак, більш ніж третина договорів досі 
містять умови, які порушують право пози-
чальника на дострокове повернення креди-
ту, такі, як, наприклад, 500 грн. мінімальної 
суми дострокового повернення.

4. Хоча Закон про споживче креди-
тування зараз прямо забороняє односто-

ронню зміну будь-яких умов договору (а 
не тільки розмірів платежів, як було раніше), 
кредитодавці продовжують практику на-
дання собі таких прав. 

5. Вбачається, що набрання чинності 
Законом не покращило ситуацію щодо 
додаткових послуг, що вимагаються кре-
дитодавцями як обов’язкова умова для на-
дання кредиту. Незважаючи на відповідну 
заборону Закону про споживче кредитуван-
ня, більш ніж дві третини проектів та укла-
дених договорів, які вимагали отримання 
додаткових послуг зі страхування, не нада-
вали позичальнику вибір серед щонаймен-
ше трьох страхових компаній (конкретна 
страхова компанія була відразу визначена в 
договорі). 

6.  Хоча Закон про споживче креди-
тування запровадив певну черговість по-
гашення вимог кредитодавця у разі недо-
статності суми здійсненого платежу для 
виконання зобов’язання за договором, май-
же чверть договорів містять положення, 
які дозволяють кредитодавцю самостійно 
визначати черговість погашення вимог.

7. Покладаючись на суперечливу су-
дову практику, кредитодавці продовжують 
включати в свої договори третейське за-
стереження. Відповідно, є ризик того, що 
спір між кредитодавцем та позичальником 
не буде розглянутий справедливо та об’єк-
тивно третейським судом, створеним, фак-
тично, самим кредитодавцем чи асоціацією 
фінансових установ. 

8.  Покращення було зафіксовано 
щодо застосування положень, які дозволя-
ють кредитодавцям розкривати інформа-
цію, що складає банківську таємницю або 
відноситься до персональних даних пози-
чальника, у широкому або фактично необ-
меженому колі випадків. Хоча такі положен-
ня залишаються досить поширеними.
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АНАЛІЗ ВІЗИТІВ  
ПОВНОГО ЦИКЛУ

Частіше всього, практики і процедури кредитування, з якими 
безпосередньо стикалися наші «таємні покупці», не відповідали 
вимогам законодавства на всіх етапах процесу – починаючи з ін-
формації, яка має надаватися споживачу до укладення договору, 
і якої або не було надано, або вона була неправильною, до про-
цедури відмови від договору, право на яку заперечувалося кре-
дитодавцем. 

12

АНАЛІЗ ВІЗИТІВ ПОВНОГО ЦИКЛУ

Страхування без вибору
страхової компанії

Відмінності між письмовою
інформацією та усними 

консультаціями

Відмінності між паспортом
і договором

Нав’язали додатковий
кредитний ліміт

Не отримали паспорт Вимушені були сплатити
додаткові платежі при

достроковому поверненні
(відмові від договору)

% кредитів
зі страхуванням % всіх візитів % паспортів

% позичальників % позичальників % позичальників

100%

1

70%

2

44%

3

20%

4

10%

5

10%

6
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Навіть у тих випадках, коли позичальнику «дозволяли» здійснити 
процедуру відмови від договору протягом 14 днів, досить часто 
консультанти не обізнані з тим, як має відбуватися ця процедура  – 

Менеджер відділення не знав процедуру «відмови від договору», тому 
довелося відвідувати відділення декілька разів.

1. У всіх 12 випадках кредитів із 
обов’язковим страхуванням позичальнику 
НЕ дали можливості вибрати страхову 
компанію. У переважній більшості випад-
ків клієнту відразу повідомляли, що є тільки 
одна страхова компанія. В інших випадках 
повідомляли, що страхові компанії будуть 
запропоновані при укладенні договору, а 
потім клієнту роздруковували на підпис до-
говір з уже включеною до нього інформа-
цією про конкретну страхову компанію та її 
умовами страхування.

2. Під час 70% візитів повного циклу 
інформація щодо важливих питань, яка 
надавалася консультантом усно, відріз-
нялася від інформації в паспорті спо-
живчого кредиту або в договорі. Тобто, 
у більшості випадків, консультанти фінансо-
вих установ, свідомо чи ні, вводили в оману 
таємних покупців щодо умов кредиту або 
певних прав, які мають позичальники. Такі 
відмінності були зафіксовані найчастіше з 
таких питань: 

- консультант сказав, що послуга стра-
хування є обов’язковою, тоді як в паспорті 
було зазначено, що ні (половина кредитів 
із страхуванням). Слід відзначити, що пози-
чальнику буде важко скористатися наданим 
Законом правом вимагати, щоб договір було 
приведено у відповідність з інформацією у 
паспорті, оскільки кредитодавці будуть заяв-
ляти про те, що це була опція страхування, 
«добровільно» обрана клієнтом;

- нижчу реальну річну процентну 
ставку було заявлено під час консультації, 
аніж та, яку вказано у паспорті (договорі) 
(тільки 35% консультантів усно зазначили 

правильну реальну річну процентну ставку);

- позичальнику відмовили у здійсненні 
процедури відмови від договору про спо-
живчий кредит протягом 14 днів, хоча в па-
спортах/договорах було зазначено, що така 
відмова дозволяється (35% всіх візитів).

3. Щодо 44% паспортів було 
зафіксовано істотні відмінності між 
інформацією в паспорті споживчого 
кредиту та договорі. Зокрема, в половині 
випадків кредитів зі страхуванням у 
паспорті послугу страхування (здоров’я 
чи життя позичальника) не було зазначено 
як обов’язкову додаткову послугу, але 
позичальника «змусили» укласти договір 
страхування як частину договору про 
споживчий кредит або окремо. 

4. Подібно до «примусового» стра-
хування, під час 20% візитів повного 
циклу позичальнику «нав’язали» або «на-
полегливо рекомендували» додатковий 
кредитний ліміт, про який він не запиту-
вав.

5. Всупереч Закону, під час 10% 
візитів повного циклу позичальник 
не отримав паспорт кредиту (ні під 
час первинної консультації, ні на етапі 
укладення договору). 

6. Загалом, позичальників не змушу-
вали сплачувати якісь додаткові комісії чи 
платежі, пов’язані із відмовою (достроко-
вим погашенням), окрім 10% випадків, які 
порушували Закон, коли проценти стягну-
ли за повний місяць, хоча клієнт користу-
вався кредитом декілька днів.



У таблицях вище наведена інформація 
щодо вартості споживчих кредитів. Інфор-
мацію взято з договорів, що були укладені 
під час візитів повного циклу. Таблиці де-
монструють, що тільки два банки (обидва 
з яких є з іноземним капіталом та входять 
до десятки банків, що мають найбільші чисті 
активи станом на січень 2018 року) були го-
тові надати особистий кредит «на будь-які 
цілі» з реальною річною процентною став-
кою нижче 45%. Шість банків кредитували за 

ставками в діапазоні від 45% до 100%, тоді 
як ще вісім банків кредитували за ставками, 
що перевищували 100% (при цьому реальна 
річна процентна ставка одного банку стано-
вила майже 200%). 

Жодна з НБФУ не кредитувала за став-
ками нижче 100%, і вартість половини та-
ких кредитів була надзвичайно високою (1 
364,80% та 1 620,35%). Фактично, це є єди-

БАНКИ

НБФУ

Номінальна 
процентна 
ставка

0% 0,00001% 0,01% 0,01% 0,12% 9,99% 12% 13% 15% 15% 19,99% 22,99% 28% 39,9% 55,99% 82%

Реальна річна 
процентна 
ставка**

79% 46,1% 87,94% 132,86% 199,29% 127,68% 98,17% 165,13% 87,34% 109,9% 109,25% 102,29% 31,89% 41,26% 72,83% 122,95%

Номінальна 
процентна 
ставка

11,99% 11,99%
399,93% на перші 5 двотижневих періодів;

1,53% на наступні періоди
574,84% на перші 2 двотижневі періоди; 

2,17% на наступні періоди

Реальна річна 
процентна 
ставка***

106,91% 118,17% 1 364,80% 1 620,35%

ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ  
ТА ПОРІВНЯННЯ БАНКІВ ТА НБФУ

Процентні ставки за споживчими кредитами «на будь-які потреби»*  
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Номінальна 
процентна 
ставка

0% 0,00001% 0,01% 0,01% 0,12% 9,99% 12% 13% 15% 15% 19,99% 22,99% 28% 39,9% 55,99% 82%

Реальна річна 
процентна 
ставка**

79% 46,1% 87,94% 132,86% 199,29% 127,68% 98,17% 165,13% 87,34% 109,9% 109,25% 102,29% 31,89% 41,26% 72,83% 122,95%

Номінальна 
процентна 
ставка

11,99% 11,99%
399,93% на перші 5 двотижневих періодів;

1,53% на наступні періоди
574,84% на перші 2 двотижневі періоди; 

2,17% на наступні періоди

Реальна річна 
процентна 
ставка***

106,91% 118,17% 1 364,80% 1 620,35%

  * Таблиці подано для інформаційних цілей, та 
вони не мають за мету порівняти різні кредитні 
продукти. Переважна більшість кредитів, що були 
позичені «таємними покупцями» під час візитів 
повного циклу, були на суму від 4 000 до 6 000 грн., і 
строком або на 6, або на 12 місяців.

  ** Слід відзначити, що облікова ставка НБУ 
становила 17% станом на 26 квітня 2018 року; 
6-місячний UIRD в грн. (Український індекс ставок 
за депозитами фізичних осіб) становив 14,51%, а 
12-місячний UIRD в грн. становив 14,28% згідно з 
даними НБУ.

  *** Хоча не існує еквіваленту облікової ставки 
НБУ або UIRD для ринку НБФУ, відзначимо, 
що середня процентна ставка за гривневими 
кредитами українських банків для юридичних осіб 
(що, потенційно, може включати НБФУ, які бажають 
залучити фінансування) становила 16,7% станом на 
24 квітня 2018 року згідно з даними НБУ.
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ною істотною відмінністю, зафіксованою у 
практиках кредитування НБФУ та банків (з 
інших питань, таких як, наприклад, практики 
страхування або наявність у договорах по-
ложень, що можуть розглядатися як пору-
шення законодавства, істотні відмінності не 
були помічені).

Слід зазначити, що «спред» між 
номінальними та реальними річними про-

центними ставками вбачається досить висо-
ким (інколи більше 100%) внаслідок значних 
місячних комісій, які стягуються кредитодав-
цями. Такі комісії становили від 2,0% до 6,0% 
в розрахунку від суми первинно наданого 
кредиту, а не непогашеної суми кредиту. 
Тільки декілька фінансових установ не стя-
гують, як ми бачимо, такі комісії, і тому в них 
реальні річні процентні ставки є, як правило, 
набагато нижчими ніж середні.



Фінансові установи мали більше ніж 
один рік для приведення своїх документів та 
процедур у відповідність до вимог Закону та 
для запровадження відповідних змін у своїх 
практиках кредитування (6 місяців сплинуло 
між прийняттям Закону та набранням ним 
чинності, і ще 8 місяців пройшло між набран-
ням чинності Законом та завершенням дру-
гої хвилі дослідження в лютому 2018 року). 
Тим не менше, результати першої та другої 
хвиль дослідження впевнено демонструють 
низький рівень дотримання норм Закону на 
практиці.

Наші візити повного циклу показують, 
що всі етапи процесу споживчого кредиту-
вання мають бути переглянуті та покращені 
фінансовими установами. Це стосується і 
реклами, і розкриття інформації, і умов дого-
ворів, і реальної вартості кредиту. При цьо-
му, певні практики кредитування є грубими 
порушеннями законодавства, і вони мають 
бути переглянуті якнайшвидше. Зокрема, 
порушення у практиці страхування виклика-
ють, напевно, найбільше занепокоєння. «На 
папері» все виглядає добре: на сайті фінан-

сової установи можна знайти перелік так 
званих «погоджених» страхових компаній, у 
якому буде три чи більше страховиків. Але 
насправді, споживач позбавлений права ви-
бору страхової компанії. Це питання важли-
ве як з точки зору захисту прав споживачів, 
так і з точки зору питання обмеження кон-
куренції на ринку страхових послуг. Фінан-
совим установам вкрай необхідно перегля-
нути свої практики у цій сфері.

Тож чому продовжує існувати ця прак-
тика недотримання вимог законодавства на 
ринку споживчого кредитування? 

Однією причиною цього є те, що ре-
гулятори фінансового сектору не мають до-
статніх повноважень із правозастосування 
(включаючи право накладати штрафи) для 
забезпечення належної ринкової поведінки 
фінансових установ. 

Другою причиною є те, що групи чи 
асоціації із захисту прав споживачів є слаб-
кими (в Україні немає «гучного голосу спо-
живача»). 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ  
ТА ВИСНОВКИ

Наші остаточні рекомендації будуть надані за результатами 
третьої хвилі дослідження в червні цього року, яка оцінюватиме 
дотримання фінансовими установами норм Закону після першої 
річниці його дії. Водночас, засновуючись на результатах поточ-
ної хвилі, ми б хотіли зробити такі висновки.
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Третім фактором є те, що «організа-
ційна культура» фінансових установ чинить 
сильний спротив змінам. Кредитодавці, як 
вбачається, зосереджують свою увагу на 
«витратах на комплаєнс» та недотриманні 
«прав кредиторів», а не на бізнес-моделі, яка 
ставить споживача та задоволеність клієнта 
у центр процесу.

Четвертим фактором є відсутність 
лідерства у споживчому кредитуванні. Біль-
шість банків та фінансових установ, як уяв-
ляється, зробили дуже мало для того, щоб 
змінити свої практики з метою дотримання 
Закону. Увага асоціацій фінансових установ 
переважно зосереджується на питаннях за-
хисту інтересів їх учасників. Відзначимо, що 
частка кредитів фізичним особам у загально-
му кредитному портфелі українських банків 
складала тільки 16,4% станом на 1 березня 
2018 року згідно із даними НБУ. Відповідний 
показник для Польщі становив 64,3% станом 
на 31 грудня 2017 року. Це відображає істо-
ричний факт, що ринок споживчого креди-
тування ніколи не був добре розвиненим в 
Україні, і що фінансові установи не розгляда-
ли його як пріоритетний.
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ЩО Ж МОЖЕ БУТИ ЗРОБЛЕНО?

  * Прийнято в першому читанні, очікує повторного другого читання у Верховній Раді України
  ** Очікує першого читання у Верховній Раді України
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Фінансові установи повинні скласти та імплементувати секто-
ральні Кодекси поведінки (учасниками яких були б, потенційно, 
банки, НБФУ, що займаються споживчим кредитуванням, 
та страхові компанії), які б визначали правила споживчого кре-
дитування. Зокрема, ці правила б забороняли практику «спряму-
вання» споживачів до «зручних» страховиків. 

Особливу увагу слід приділити навчанню співробітників та кон-
сультантів банків для забезпечення того, щоб інформація, яку 
вони надають споживачам, була точною та відповідала законо-
давству. Відповідно, фінансовим установам доцільно розглянути 
можливість проведення тренінгів, тестування для співробітників 
тощо, а також можливість встановлення додаткових механізмів 
контролю (наприклад, використання внутрішніх «таємних 
покупців»). 

Інший важливий крок – прийняття законопроекту «Про устано-
ву фінансового омбудсмена» №8055** – запровадить інститут 
фінансового омбудсмена як альтернативний та неупереджений 
канал розгляду спорів між споживачами та фінансовими устано-
вами.

Регулятори повинні отримати належні повноваження. Важливим 
для правозастосування Закону про споживче кредитування є 
прийняття законопроекту №2456-д «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту 
прав споживачів фінансових послуг»*, оскільки він надає регуля-
торам фінансового сектору відповідні інструменти правозастосу-
вання, включаючи штрафи за ненадання інформації, що має бути 
надана до укладення договору.

Фінансовим установам слід розробити «модельні» договори 
про споживчий кредит, які б відповідали чинному законодав-
ству, та використовувати такі договори для перевірки своєї 
договірної бази.
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