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Словник термінів 

Mystery shopping (візити методом «таємного покупця») - метод маркетингових 
досліджень, що являє собою відвідування торгової точки (у цьому випадку - відділень 
фінансових установ) з певною легендою (у цьому випадку - від імені позичальника, який хоче 
отримати кредит) з метою оцінки якості консультації за встановленими параметрами / 
стандартами. 

ВВП – валовий внутрішній продукт. 

Держпродспоживслужба – Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. 

Договір – договір про надання споживчого кредиту. 

Закон про захист споживачів – Закон України «Про захист прав споживачів». 

Закон про споживче кредитування – Закон України «Про споживче кредитування». 

Закон про фінпослуги – Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг». 

Індекс доцільності користування банківськими кредитними продуктами – обчислюється 
аналогічно до індексу споживчих настроїв на базі відповіді на питання, чи зараз хороший або 
поганий час для того, щоб брати кредит у банку (розраховується як відсоток позитивних 
відповідей мінус відсоток негативних відповідей плюс 100, щоб уникнути від’ємних значень). 

Індекс доцільності робити великі покупки – одна із складових індексу споживчих настроїв 
(див. визначення), що базується на оцінках респондентів щодо доцільності робити великі 
покупки. 

Індекс реальної заробітної плати – відображає зростання рівня заробітної плати відносно 
рівня інфляції, розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної 
плати "нетто" на індекс споживчих цін. 

Індекс споживчих настроїв – визначається на підставі вибіркового обстеження домашніх 
господарств країни. Опитування включає питання з метою оцінки респондентами їх 
поточного добробуту та очікувань, а також поточні оцінки та очікування розвитку економіки. 
Значення індексу обчислюють, базуючись на п’яти складових, таким способом: від частки 
позитивних відповідей віднімають частку негативних і до цієї різниці додають 100, щоб 
уникнути від’ємних значень. 

МФК – Міжнародна фінансова корпорація. 

Нацкомфiнпослуг – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг. 

НБУ – Національний банк України. 

НБФУ – небанківські фінансові установи. 

Постанова НБУ № 168 – Постанова Правління НБУ «Про затвердження Правил надання 
банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» 
від 10.05.2007 № 168. 

ЦКУ – Цивільний кодекс України. 
  



- 5 - 

Вступ 
 

Одним із основних напрямів діяльності 
Проекту USAID «Трансформація фінансового 
сектору» (USAID/FST) є споживче 
кредитування та захист прав споживачів. 
Протягом останніх 25 років споживчий сегмент 
фінансового ринку значним чином ігнорувався 
в Україні. Акцент робився на корпоративні 
кредити, які часто були кредитуванням 
інсайдерів та афілійованих осіб, а не 
справжніми кредитами для бізнесу. На 
сьогодні споживчі кредити складають близько 
17% від загального кредитного портфеля 
фінансових установ в Україні. Для порівняння, 
у Польщі на кінець грудня 2014 року кредити 
домогосподарств складали 59% від усіх 
кредитів. Більше того, у Польщі частка 
корпоративних кредитів як відсоток від усіх 
кредитів систематично зменшувалась - із 
84,2% у грудні 1996 року до 41% у грудні 2014 
року. Україні необхідно здійснити подібний 
перехід, разом із відновленням після 
фінансової кризи, другої за менш ніж 
десятирічний період.  

Розвиток надійного ринку споживчого 
кредитування в Україні є серйозним викликом. 
Частково це пов'язано з тим, що низький 
рівень доходу на душу населення в Україні 
(2 186 доларів США у 2016 році порівняно з 
4 030 доларами США у 2013 році до 
політичної/фінансової кризи) обмежує кількість 
потенційних споживачів-позичальників. Більше 
того, опитування громадської думки 
послідовно демонструють, що «пересічний» 
українець має низький рівень фінансової 
грамотності і до того ж не сприймає позики та 
кредити. 73% українців заявляють, що кредит 
можна брати тільки в разі крайньої 
необхідності або «не можна брати ні за яких 
умов». Недовіра до фінансових установ у 
цілому і до банків, зокрема, посилює цю 
тенденцію. Зрозуміло, що вкорінені звички і 
ставлення з боку українських позичальників 
доведеться змінити. 

Зі свого боку, кредитодавці - банки та НБФУ - 
також стикаються з низкою перешкод. 
Українські фінансові установи, зазвичай, не 
надавали особливого значення споживчому 
кредитуванню і не достатньо знайомі зі 
стратегіями та практичними підходами, 
необхідними для розвитку цього ринку. Серед 
кредитодавців поширеним також є уявлення, 
що позичальники не погашатимуть свої борги, 
що призводить до наявності обтяжливих умов 
у кредитних договорах і стягнення винагороди 
за високий ризик, замаскованої під комісійні 
або високі процентні ставки. Дійсно, сегмент 
споживчого кредитування в Україні рясніє 
численними прикладами оманливої реклами, 

недобросовісної практики та «асиметричних» 
умов кредитування. Поширеними є скарги та 
перестороги про договори з банками. І 
нарешті, немає прийнятної, нейтральної та 
недорогої системи арбітражу для вирішення 
спорів між фінансовими установами та 
позичальниками.  

Необхідно змінювати ставлення та практику з 
обох боків: як з боку кредитодавців, так і з боку 
позичальників. На це потрібен час. Прийняття 
Закону про споживче кредитування (прийнято 
Верховною Радою України 15 листопада 2016 
року, набрав чинності 10 червня 2017 року) є 
важливим першим кроком у вирішенні 
проблем на цьому ринку кредитування. 
Встановлюючи нові стандарти розкриття 
інформації та викорінюючи оманливу практику, 
він може кардинально змінити відносини між 
споживачами та фінансовими установами. 

У бізнесі існує мудрий вислів: «Те, що 
вимірюється, те робиться». Занадто часто 
Ахіллесовою п’ятою законодавства в Україні є 
брак правозастосування. Відповідно, проект 
USAID/FST вирішив здійснювати моніторинг 
впровадження Закону про споживче 
кредитування, починаючи із дослідження 
поточного стану споживчого кредитування до 
набрання чинності цим Законом.  

Дослідження, що проводиться дослідницькою 

фірмою GfK Ukraine, складається з трьох 
хвиль. Перша хвиля дослідження була 
проведена до 20 червня 2017 року. Другу 
хвилю дослідження буде проведено у грудні 
2017, а третю – у червні 2018 року. Кожна 
хвиля дослідження включає такі частини: 
кабінетне дослідження реклами та кредитних 
договорів; контрольні візити методом 
«таємного покупця» (фактичні візити до 
фінансових установ підготовленими 
дослідниками, які позиціонували себе як 
позичальники) та кількісне опитування 
населення щодо ефективності каналів 
вирішення спорів споживачів усіх фінансових 
послуг. Методології різних аспектів цього 
дослідження надаються у додатку до цього 
звіту. 

У цьому звіті наведено результати першого 
дослідження поточної практики на ринку 
споживчого кредитування. Під час другої та 
третьої хвиль дослідження основну увагу буде 
зосереджено на оцінці дотримання 
фінансовими установами норм нового Закону 
про споживче кредитування – для визначення 
його впливу на стан рекламування фінансових 
послуг та розкриття інформації, а також на 
поведінку фінансових установ та споживачів 
фінансових послуг. 
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1 Основні результати дослідження  

1.1. Реклама споживчих кредитів 

Рекламні матеріали не вказують 
найважливішої для споживача інформації - 
реальної річної процентної ставки – та 
незрозумілі з точки зору вартості 
кредиту. Банкам та НБФУ доведеться 
попрацювати для приведення реклами у 
відповідність до вимог нового Закону про 
споживче кредитування, адже жодний 
досліджений рекламний матеріал не містив 
належної фінансової інформації, яка б 
відповідала таким вимогам. 

Найбільше рекламують кредити банки та 
фінансові компанії (майже порівну, з точки 
зору обсягу рекламних матеріалів); 
ломбарди та кредитні спілки рекламують 
свої послуги значно рідше. Третина всіх 
рекламних матеріалів – готівкові кредити. 
Інтернет, зовнішня реклама та роздаткові 
матеріали є основними каналами 
поширення. 

73.6% рекламних матеріалів взагалі не 
містять фінансової інформації. На таку 

рекламу не будуть поширюватися вимоги нового Закону щодо зазначення стандартної 
інформації1. 

У рекламі, яка містить фінансову інформацію, реальна річна процентна ставка не зазначена, 
а вартість кредиту вказується по-різному та заплутано. Така реклама не вказує стандартну 
інформацію, що буде вимагатися новим Законом. Відповідно, зрозумілість інформації про 
вартість кредиту в рекламі була оцінена невисоко (на середній бал 3.52 із 7). 

Реклама безпроцентних кредитів не є поширеною (8.8% випадків). Однак, при зверненні до 
фінансових установ консультанти часто пропонували такий кредит таємним покупцям. 

Із позитивного, рівень візуального оформлення інформації в рекламі є досить хорошим – 
більше 80% реклами має однаковий розмір шрифту та відображена в основному тексті, без 
додаткових зносок, обмежувальних умов тощо.  

1.2. Взаємодія споживача з фінансовою установою на переддоговірному етапі: 
результати дослідження методом таємного покупця 

Рівень письмового інформування позичальників є надзвичайно низьким та не відповідає 
законодавству (діючому на той час та новому Закону про споживче кредитування). Не 
завжди надаються навіть найважливіші елементи кредиту, такі як вартість та графік 
платежів. Споживачі загалом не мають можливості наперед прочитати проект договору. 

Рівень письмового розкриття інформації про кредит є надзвичайно низьким. У 68% візитів 
потенційному позичальнику не надавалася жодна письмова інформація. Коли ж письмова 
інформація надавалася, не було жодного випадку, щоб ця інформація була у повному обсязі 
згідно із чинним на момент дослідження законодавством. Лише в 15% візитів консультант, на 
прохання позичальника, дозволив йому взяти копію проекту договору зі собою (це стає 
обов’язковим згідно з новим Законом). 

Із позитивного, рівень інформування консультантами в усній формі був оцінений таємними 
покупцями як досить високий. Таємному позичальнику усно повідомляли про основні умови 
кредиту, без додаткових запитань, більше ніж у 80% випадків; у більш ніж половині візитів 

                                                      
1 Відповідно до Закону про споживче кредитування стандартна інформація не буде вимагатися для рекламних 
матеріалів, які не містять процентної ставки або будь-якої інформації стосовно загальних витрат за кредитом. 

Рекламні матеріали 
 

 

рекламних матеріалів взагалі 
не містять фінансової 
інформації 

73.6% 

рекламних матеріалів 
стосувались безпроцентних 
кредитів 

8.8% 

рекламних матеріалів мають 
однаковий розмір шрифту і 
без додаткових зносок  

>80% 
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також усно повідомляли про додаткові та 
супутні послуги. Найгірше інформували 
позичальників про додаткові права та 
обов’язки, як-от: право відмови від договору 
(54%) та наслідки прострочення платежів за 
кредитом (35%). Загалом, таємні покупці 
залишилися задоволеними рівнем 
зрозумілості наданих усних консультацій, 
оцінивши роботу консультантів фінансових 
установ на середній бал 8.36 із 10. 

Хоча консультанти зазначали, що оцінка 
кредитоспроможності буде здійснюватися (під 
час 84% візитів до фінансових установ), 
інформацією про рівень доходу цікавилися 
лише у 41% випадків. Фінансові компанії та 
ломбарди запитували менше документів, ніж 
інші фінансові установи, та були менше 
зацікавлені у проведенні оцінки 
кредитоспроможності. Відповідно, схвалення 
заявки на кредит відбувалося у таких 
установах значно швидше. 

 

1.3. Аналіз проектів договорів споживчого кредиту  

Якість кредитних договорів та їх 
відповідність законодавству залишає 
бажати кращого. Частина договорів не 
містять інформації, що вимагається 
законодавством, або мають умови, що йому 
суперечать.  

33% проаналізованих проектів договорів не 
містять детального розпису сукупної вартості 
кредиту; 17% - не містять графіка платежів; та 
54% - містять умови, якими порушується 
право позичальника на дострокове 
повернення кредиту.  

Більше половини договорів містять 
несправедливі умови, визначені такими 
Законом про захист споживачів, особливо 
умови, якими нав’язуються додаткові послуги 
та надається право кредитодавцю в 
односторонньому порядку змінювати будь-які 
умови договору. Поширеною умовою в 
договорах (58%) є право кредитодавця 
розкривати банківську таємницю та 
персональні дані позичальника в 
необмеженому колі випадків.  

 
1.4. Механізми подання скарг споживачами: результати опитування населення 
щодо обізнаності, досвіду, очікувань 

Українські споживачі фінансових послуг погано обізнані з механізмами вирішення спорів. У 
більшості випадків єдиним каналом, який вони використовують, є звернення до самої 
фінансової установи. При цьому, українці вкрай зневірені щодо можливостей вирішення 
спорів будь-якими каналами - наявними чи потенційно новими – та схиляються до того, 
щоб залишатися пасивними. 

Обмін інформацією 
 

 

Кредитні договори 
 

 

68% 

У 68% візитів потенційному 
позичальнику не надавалася 
жодна письмова інформація 

>80% 

Більше ніж у 80% випадків 
таємному позичальнику усно 
повідомляли про основні 
умови кредиту 

Інформацією про рівень 
доходу цікавилися лише у 

близько 41% випадків 41% 
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детального розпису сукупної 
вартості кредиту 

33% 

17% 
договорів не містять графіка 
платежів 

54% 
договорів містять умови, 
якими порушується право 
позичальника на дострокове 
повернення кредиту 
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45% опитаних споживачів взагалі не знали, 
куди звертатися у випадку виникнення 
конфліктної ситуації.  

Консультанти фінансових установ є більш 
обізнаними щодо каналів вирішення спорів, 
але все ще недостатньо. 20% консультантів 
не знали, що відповісти таємному покупцю 
(або не бажали), на питання, куди можна 
звернутися у разі виникнення спірної ситуації. 
Із тих консультантів, що відповіли, 66% 
радили потенційному клієнту звертатися до 
самої фінансової установи.  

Лише 11% опитаних заявили про те, що вони 
(або їх родичі/знайомі) мали досвід 
конфліктних ситуацій з фінансовою 
установою. Для вирішення вони зверталися 
або до фінансової установи (56%) або не 
зверталися нікуди (23%). 

Очікування населення України щодо 
можливих каналів вирішення спорів є 
надзвичайно низькими: 78% опитаних не 
бажають ні до кого звертатися. Споживачі, які 
мали досвід вирішення спорів через наявні 
канали, також надавали таку негативну відповідь.  

1.5. Подальші кроки 

Це дослідження поточного стану ринку споживчого кредитування стане основою для 
порівняння майбутніх результатів другої та третьої хвиль дослідження. Правдива реклама, 
письмове розкриття інформації та справедливі договори, що відповідають законодавству, є 
тими цеглинами, на яких можуть бути збудовані відносини взаємоповаги та взаємовигоди 
між споживачами та фінансовими установами. Чи зміняться у відповідь на новий Закон про 
споживче кредитування наявні практики, погляди та поведінка банків та споживачів? Це буде 
важливим критерієм для оцінки перспектив ринку споживчого кредитування та рівня 
впевненості у фінансовій системі.  

Для забезпечення впровадження Закону про споживче кредитування на практиці ми повинні 
мати ефективний захист прав споживачів та правозастосування. На сьогодні, жодний 
державний чи недержавний орган/організація в Україні не має повноважень здійснювати 
захист прав споживачів фінансових послуг. Україні не вистачає і ефективних механізмів 
вирішення спорів. У випадку виникнення спору споживач не має жодного іншого варіанту, 
окрім як йти до суду. Однак, це займає багато часу: в середньому, судовий процес в Україні 
триває один рік. Крім того, рівень довіри до судів є надзвичайно низьким. Відповідно, 
наступним значним кроком з точки зору захисту прав споживачів має стати запровадження 
ефективних інституцій у сфері регулювання споживчого кредитування.  

З цієї точки зору, 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». Цей законопроект 
передбачає конкретні санкції за порушення прав споживачів, такі як надання споживачу 
неповної чи недостовірної інформації, ненадання примірнику договору, неповідомлення 
споживача про зміну процентної ставки тощо. Згідно з цим законопроектом регулятори 
фінансового сектору будуть виконувати функцію захисту прав споживачів, кожний у своїй 
сфері компетенції. Інший важливий законопроект – закон про фінансового омбудсмена – 
запровадить інститут фінансового омбудсмена як альтернативний та неупереджений канал 
розгляду спорів між споживачами та фінансовими установами.  

Вирішення спорів 
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2 Огляд ринку споживчого кредитування в Україні  

Відносно слабкі економічні показники України є наслідком неповного переходу на ринкову 
економіку після розпаду Радянського Союзу, а також несприятливого ділового клімату. 
Періодичні кризи за останні 25 років призвели до того, що доходи громадян України 
становлять лише 20% від середнього показника в ЄС (оцінюється на основі ВВП на душу 
населення, з точки зору паритету купівельної спроможності). У результаті, за останнє 
десятиріччя економіка зовсім не зростала, а середньорічне зростання за останні два 
десятиріччя становило лише 0,8%. Рівень зайнятості населення падав у останні роки, і 
багато молодих та кваліфікованих фахівців емігрували до європейських країн.  

Крім того, макроекономічні проблеми, політичні заворушення та військовий конфлікт на сході 
Україні призвели до жорсткої економічної та фінансової кризи у 2014-2015 роках (у 2015 році 
ВВП зменшився на 9,8%, а у 2014 році – на 6,5%), причому обсяг випуску продукції за 
дванадцять місяців скоротився на одну чверть. Навіть до нещодавньої кризи зростання було 
дуже нестійким і частково залежало від коливань на ціни на товари, не пов’язані з нафтою. 
Слабка політика, непослідовність у проведенні реформ, відсутність верховенства права та 
корупція призвели до неухильного збільшення дисбалансу. З 2016 року спостерігається 
відновлення економічного зростання на рівні 2,3%. Для досягнення рівня сусідніх 
європейських країн та підвищення доходу на душу населення, який, за розрахунками, 
становить 2 186 дол. США у 2016 році порівняно із 3 891 дол. США у 2008 році (до 
економічної кризи) та з 4 030 дол. США у 2013 році (до політичної кризи), Україні потрібне 
набагато більш швидке, стійке економічне зростання. 

Спостерігалося сповільнення інфляції з 24,9% у 2014 році та 43,3% у 2015 році до 12,4% у 
2016 році (грудень до грудня). До кінця 2017 року загальна інфляція прогнозується на рівні 
близько 10%, дещо вище, ніж прогнозувалося раніше. Це спричинено підвищенням 
мінімальної заробітної плати у січні 2017 року (за розрахунками, підвищення мінімальної 
заробітної плати призведе до збільшення інфляції у 2017 році на 2%). Хоча зростання цін 
залишається досить високим, його зниження може дозволити споживачам більш впевнено 
планувати великі витрати та брати нові кредити, якщо кредитодавці запропонують нижчі, 
більш прийнятні процентні ставки.  

Завдяки виходу з банківської кризи, після введення тимчасової адміністрації у майже 90 
банках та націоналізації Приватбанку, відновлено певну стабільність у фінансовій системі. 
Це може підвищити довіру населення до банківського сектору та надати можливість банкам 
відновити кредитування та сприяти новому економічному зростанню.  

У 2016 році спостерігалося невелике зростання реальної заробітної плати (9.9%) після 
різкого падіння на майже 30% (-14,7% у 2014 році та -15,9% у 2015 році) і повернення до 
рівня 2013 року в червні 2017 року. Окрім цього, з 1 січня 2017 року виріс розмір мінімальної 
заробітної плати та склав 3200 грн. Зростання доходів населення безумовно позитивно 
впливає на платоспроможність потенційних позичальників, що, у свою чергу, підвищує як 
бажання населення брати кредити, так і готовність фінансових установ їх надавати. Але слід 
зазначити, що індекс споживчих настроїв GfK2 демонстрував дуже помірну позитивну 
динаміку, склавши лише 59,43 у червні 2017 року. Індекс доцільності робити великі покупки 
був нижчим та становив лише 57. Низький рівень споживчих 
настроїв означає стриманість споживачів у бажанні 
відновлювати споживання та, відповідно, брати для цього 
кредити, незважаючи навіть на покращення об’єктивних 
показників, таких як зменшення інфляції та зростання доходів.  

За останні роки ринок споживчого кредитування дуже 
змінився. Через кризу з ринку пішло декілька банків, які 
займали значну частку у споживчому кредитуванні населення, 
а лідера ринку – Приватбанк – було націоналізовано. Незважаючи на попередні заяви банків 
про наміри збільшити обсяги кредитування, їхня фінансова звітність за минулий рік не 

                                                      
2
 http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/01-Press-releases-

2017/CCI/20170714gfk_rel_cci_june_17_ukr.pdf 
3
 Значення індексу коливаються від 0 до 200. Значення 100 означає баланс негативних та позитивних відповідей. 

На кінець 2015 року 
заборгованість за 
кредитами в країнах ЄС 
складала 1,124 трлн. євро 

або 7,6% ВВП Євросоюзу. 
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показує різких змін у цьому напрямку. Багато банків через кризу та більш жорсткі вимоги НБУ 
знизили апетит до ризиків та зробили вимоги до позичальників більш жорсткими. На кінець 
липня 2017 року загальний обсяг кредитів банків (за даними НБУ) склав 955 млрд. грн., що 
на 5% нижче показника у 999 млрд. грн. у 2016 році. Особливу увагу слід звернути на те, що 
загальний обсяг кредитів, наданих населенню, станом на липень 2017 року склав 160 млрд. 
грн. (17% від загального кредитного портфеля), що свідчить про незначне зменшення обсягів 
у порівнянні з портфелем станом на січень 2016 року – 178 млрд. грн. (18% від загального 
кредитного портфеля).  

Із 90 українських банків дійсно 
видають кредити лише близько 15. 
Із них три - це державні фінансові 
установи. Решта, в основному, 
мають іноземний капітал. 
Беззаперечним лідером ринку 
споживчого кредитування в Україні 
залишається Приватбанк. Значні 
портфелі споживчих кредитів мають 
такі банки: Укрсоцбанк, Альфа-Банк, 
OTП Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, 
Райффайзен Банк Аваль, 
Ощадбанк, A-Банк, Кредобанк.  

Але зростання ринку споживчого 
кредитування все ще стримують 
кредити в іноземній валюті, надані 
до 2009 року (з 2009 року в Україні фактично заборонено кредитування населення в 
іноземній валюті)4. Заборгованість із часів іпотечної кризи 2008 року та негативний досвід як 
позичальників, так і банків, обмежують нові можливості кредитування. Спостерігається 
слабка динаміка скорочення поточного обсягу заборгованості населення за валютними 
кредитами, виданими до 2011 року. 

Низьким апетитом до кредитування 
від банків скористалися НБФУ, які 
активно намагалися зайняти цю 
нішу на ринку споживчого 
кредитування. За останні 3 роки 
вони відкрили більше ніж 2000 
відділень та у співпраці з 
технологічними компаніями 
запровадили кредитування 
населення через Інтернет. Загальна 
сума наданих НБФУ у 2016 році 
кредитів зросла на 34% у порівнянні 
з 2015 роком та склала 16,7 млрд. грн. Станом на кінець 2016 року загальний обсяг кредитів, 
наданих фінансовими компаніями, становив 13,4 млрд. грн. (збільшення на 74% порівняно із 
даними на кінець 2015 року). Суттєвий приріст кредитування також спостерігався у сегменті 
ломбардів (+34% до 2015 року). Але частка НБФУ на ринку все ж таки є суттєво меншою ніж 
частка банків.  

Незважаючи на повільне макроекономічне відновлення з початку 2016 року, на ринку 
кредитування намітилися деякі позитивні зрушення. Зокрема, тенденція до зростання 
спостерігалася серед кредитів у гривні та кредитів до одного року (див. графіки 2.1 та 2.2). У 
січні 2016 року обсяг кредитів у гривні складав 79,8 млрд. грн., у липні 2017 року він 
збільшився до 86,4 млрд. грн. (+8%). Обсяг короткострокових (до одного року) кредитів у 
січні 2016 року становив 38,1 млрд. грн., до липня 2017 року він зріс до 43.4 млрд. грн. 
(+14%). 

  

                                                      
4
 З 2009 року дозволялося кредитувати тільки на освіту та лікування за кордоном, а з 2011 року була повна 

заборона на кредити в іноземній валюті. 

Донедавна, ринок іпотечного кредитування 
Нідерландів був майже повністю «в руках» банків. 
Наприклад, у 2010 році більша частина (80%) 
непогашеного іпотечного боргу – це був борг за 
кредитами, наданими банками. Однак, останніми 
роками ринок іпотечного кредитування НБФУ 
значно збільшився. В результаті, частка банків у 
нових іпотечних кредитах становить лише 62%.  

Кредитні ринки – рух вперед, Банк Нідерландів, листопад 
2016 р. 

Після глобальної економічної кризи найбільше 
зростання обсягів кредитування серед країн-членів 
ЄС спостерігалось у Польщі. У 2016 році кредитний 
портфель у Польщі становив 220,1 млрд. євро або 
56,9% всіх активів банківського сектору цієї країни. 
Структура кредитного ринку Польщі станом на 2014 
рік показує, що обсяг кредитів, наданих населенню, 
дещо перевищує обсяг кредитів підприємствам: 
59% від загального кредитного портфеля – це 
кредити домогосподарствам, а 41% - 
підприємствам. Частка кредитів юридичним особам 
постійно зменшувалась - з 84,2% у грудні 1996 року 
до 41% у грудні 2014 року.  

Звіт про розвиток фінансової системи Польщі у 2014 р. 
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Графік 2.1. Обсяг портфеля банків за кредитами населенню в розрізі валют (млн. грн) 
 

 

Джерело: НБУ  

 

Графік 2.2. Обсяг портфеля банків за кредитами населенню в розрізі строків погашення (млн. грн) 
 

 

Джерело: НБУ  

 

На сьогодні існує низка факторів, що стримують перезавантаження ринку кредитування. 
Одним із таких факторів є наявність в українській банківській системі значної кількості 
непрацюючих кредитів. Станом на червень 2017 року рівень проблемних кредитів 
перевищував 58%. Передумовами поступового відновлення якості кредитних портфелів 
банків є макроекономічна стабілізація та поступове відновлення доходів населення та 
прибутків підприємств.  

Іншим фактором є дуже високі процентні ставки за кредитами. Навіть якщо банки і знаходять 
«сумлінного» позичальника, то ті процентні ставки, що вони йому пропонують, доступні не 
багатьом. Незважаючи на суттєве зниження інфляції у 2016-2017 роках та більш стабільну 
гривню, процентні ставки за кредитами населенню суттєво не змінилися. Середні банківські 
номінальні процентні ставки коливалися у діапазоні 29-32% річних. Високий рівень ставок 
визначався високими ставками по залученню депозитів та високою оцінкою ризикованості 
кредитування з боку банків. Але в 2016 році інфляція зменшилася до 12,4%, а за 7 місяців 
(січень-липень) 2017 року інфляція вже становить 8,2%. Таким чином, реальна процентна 
ставка була в середньому більше 20%. 
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На розмір процентних ставок за кредитами не вплинуло навіть значне зниження облікової 
ставки НБУ з 22% в січні 2016 року до 12,5% у травні 2017 року. Процентні ставки за 
кредитами населенню мали лише незначну тенденцію до зниження: з 31,2% у січні 2016 року 
до 27,7% у серпні 2017 року. Це свідчить про те, що банки бачать значний ризик на ринку 
споживчого кредитування або просто почувають себе невпевнено при розширенні цієї 
ринкової ніші. 

Третім фактором є відсутність надійних, платоспроможних позичальників. На здатність брати 
нові кредити негативно впливає висока закредитованість населення та низькі реальні 
доходи. 

Відповідно до даних дослідження закредитованості населення МФК5 більшість позичальників 
(32,1%) мають кредити розміром від 4001 до 6000 грн. (див. діаграму 2.3). Розподіл 
позичальників за розміром кредиту поза межами цього інтервалу майже рівномірний, а саме: 
25,7% позичальників мають кредити розміром менше 4000 грн., 21,4% – 6001-8000 грн., а 
21,1% – більше 8000 грн.  
 
Діаграма 2.3. Розподіл позичальників банків за розміром кредиту (%) 

 

 

 

 До 4000 грн. 
  

 4001 - 6000 грн. 
  

 6001 - 8000 грн. 
  

 Більше 8000 грн. 
 

Джерело: дослідження закредитованості населення МФК 

 
Відповідно до даних дослідження ринку банківських послуг України для фізичних осіб, 
проведеного компанією «GfK Ukraine», рівень індексу доцільності користування банківськими 
кредитними продуктами поступово зростає – в березні 2017 року значення індексу зросло до 
35,7 з 31,3 у лютому (див. графік 2.4). Але це значення все ще дуже далеке від значення у 
докризовий період. 

Графік 2.4. Індекс доцільності користування банківськими кредитними продуктами 
 

 

Джерело: GfK | Регулярне дослідження ринку банківських послуг України для фізичних осіб: 1-й 
квартал 2017 року 

 

                                                      
5
 https://nabu.ua/images/tinymce/file/IFC_GfK_Over_ind_ukr_v4.1%20(1).pdf, що проводилося в середині 2016 року. 
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Починаючи з четвертого кварталу 2016 року, зростала частка українців, які користуються 
кредитами – з 7,5% у третьому кварталі 2016 року до 8,7% у четвертому кварталі 2016 року 
та 10% у першому кварталі 2017 року. Як правило, українці мають лише один кредит. 
Найбільшим попитом серед населення користується нецільовий кредит та кредит на 
придбання споживчих товарів.  

Для отримання кредиту, згідно з дослідженням МФК, споживачі переважно звертаються до 
банків. Кредити в банках мають 96% позичальників, тимчасом як в ломбардах – 3% та у 
фінансових компаніях - 2% (див. діаграму 2.56). Як правило, споживачі отримують кредити на 
картку (третина кредитів надана у вигляді кредитної лінії на картку). Головними цілями 
кредитів є оплата щоденних витрат (44,3%), придбання побутової техніки та електроніки 
(28,6%). Застава, як правило, не вимагається. Середня сума кредиту становить 10 746 грн. 
Зазвичай, кредит погашається відповідно до графіка, узгодженого з банком. 65% 
позичальникам було достатньо їх доходу для погашення кредиту. Водночас, значна частина 
(40%) позичальників зауважили, що їм доводилося економити на додаткових витратах, щоб 
виплатити кредит.  

 
Діаграма 2.5. Розподіл позичальників за типами фінансових установ (%) 
 

 

Джерело: дослідження закредитованості населення МФК 

 

Вибір споживача відносно того, до якої фінансової установи – банку чи НБФУ – звертатися 

для отримання кредиту, здебільшого залежить від цілі кредиту. Наприклад, кредити на 

придбання побутової техніки та електроніки споживачі вважають більш доцільним брати в 

банку, ніж в НБФУ. Тоді як кредити в НБФУ використовуються для погашення кредитів на 

інші потреби та на медичну допомогу. Переважна більшість кредитів, наданих НБФУ, були 

надані готівкою (78% проти 17% банківських кредитів). 

Банки, очевидно, готові збільшити свої портфелі споживчих кредитів. За прогнозами НБУ 
майже 90% банків очікують на зростання портфеля кредитів для населення протягом 
наступних 12 місяців. На сьогоднішній день банківська система України має достатню 
ліквідність для відновлення кредитування, але банки повинні бути впевнені, що їх права 
захищені, а їх кошти будуть повернені позичальниками. Крім цього, необхідні зміни у 
ставленні споживачів до кредитів, як з точки зору прийнятності позичання коштів як 
звичайної фінансової практики, так і з точки зору готовності виплачувати кредит.  

  

                                                      
6
 Цифри не cкладають 100%, оскільки респонденти можуть брати кредити у більш ніж одній фінансовій установі. 
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3 Реклама споживчих кредитів 

3.1. Хто рекламує 

Реклама оточує нас. Це стосується і реклами споживчих кредитів, яка часто з’являється в 
Інтернеті, соціальних медіа, на біг-бордах та телебаченні. Фінансові установи пропонують 
поїхати у відпустку або зробити ремонт у квартирі — відразу, в кредит. Саме завдяки рекламі 
кредитодавець та позичальник «знаходять один одного». Реклама формує очікування 
споживача та розпочинає його діалог з фінансовою установою, після чого йде етап 
переговорів щодо укладення та підписання договору та етап його виконання сторонами. 
Відповідно, для позичальника дуже важливо, щоб реклама споживчого кредиту містила 
точну, достовірну та зрозумілу інформацію про умови потенційного кредиту. 

З метою аналізу повноти, точності та способу подачі інформації для споживача рекламні 
матеріали фінансових установ були зібрані та проаналізовані. Всього було розглянуто 250 
рекламних матеріалів.  

При цьому, переважно рекламувалися банки (у 45,2% випадків) та фінансові компанії - 
надавачі короткострокових кредитів (42,8%). Ломбардам належало 10,8% рекламних 
матеріалів. Кредитні спілки майже не рекламують свої продукти – зі всіх знайдених 
рекламних матеріалів їм належало лише 3 (1,2%).  
 
Діаграма 3.1.1 Які фінансові установи рекламувалися (% до всіх рекламних матеріалів, N=250)? 

 

 

 

 Банк 
  

 Ломбард 
  

 Кредитна спілка 
  

 Фінансова компанія 
 

  

 
Основним каналом поширення рекламних матеріалів був Інтернет, після того зовнішня 
реклама та роздаткові матеріали безпосередньо у відділеннях самих фінансових установ. У 
пресі (газетах та журналах) та по телебаченню було знайдено менше рекламних матеріалів. 
 
Діаграма 3.1.2 Через які канали поширювалася реклама (% до всіх рекламних матеріалів, N=250)? 
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Слід зауважити, що банки відносно частіше, ніж інші типи фінансових установ, поширюють 
свою рекламу по телебаченню. Ломбарди найчастіше рекламують свої послуги через 
зовнішню рекламу та роздаткові матеріали. Фінансові компанії майже не використовують 
телебачення, але активно використовують інші канали поширення реклами. 
 

3.2. Зміст та форма подачі інформації в рекламі 

 

Законодавчі вимоги до реклами споживчого кредиту 

Станом на 1 червня 2017 р., до набрання чинності Законом про споживче кредитування, 
основні вимоги до реклами встановлювалися Законом «Про рекламу», згідно з яким 
законність, точність та достовірність є основними принципами реклами. Детальні вимоги 
щодо змісту реклами були відсутні у законодавстві. 
 
Закон про споживче кредитування встановлює нові вимоги до реклами щодо надання 
споживчого кредиту. Так, якщо в рекламі зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що 
стосуються загальних витрат за кредитом, така реклама повинна містити таку стандартну 
інформацію (далі – «стандартна інформація»):  

1) максимальна сума, на яку може бути виданий кредит; 
2) реальна річна процентна ставка; 
3) максимальний строк, на який видається кредит; 
4) у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з 

відстроченням або з розстроченням платежу - розмір першого внеску. 
 
Крім того, Закон про споживче кредитування забороняє зазначати у рекламі, що кредит є 
безпроцентним чи надається під нуль процентів. 
 
Зібрані рекламні матеріали були проаналізовані з точки зору їх відповідності новим 
стандартам, запровадженим Законом про споживче кредитування. Зокрема, було проведено 
аналіз рекламних матеріалів на предмет наявності в них стандартної інформації та 
інформації, що кредит є безпроцентним.  
 
Надання в рекламі інформації, що стосується загальних витрат за кредитом, 
та стандартної інформації 

Зібрані рекламні матеріали були розподілені на дві 
групи: 1) ті, які містять процентну ставку або будь-які 
дані, що стосуються загальних витрат за кредитом; та 
2) ті, які їх не містять. 
 
Дані демонструють, що більшість рекламних 
матеріалів (73,6%) не містить процентної ставки чи 
іншої інформації щодо загальних витрат за кредитом. 
Рекламні матеріали банків та ломбардів найчастіше 
згадували вартість кредитів; найрідше вартість 
кредитів вказувалася в рекламних матеріалах 
кредитних спілок та фінансових компаній. Найчастіше 
можна було знайти будь-які дані, що стосуються 
загальних витрат за кредитом, у рекламних матеріалах щодо автокредитів та іпотеки. 
Вірогідно, причиною цього є те, що процентні ставки за такими кредитами є нижчими 
порівняно з іншими продуктами, і фінансові установи більш готові їх розкривати у рекламі. 
  

У ЄС майже третина всіх зібраних 
рекламних матеріалів не включала 
жодної фінансової інформації, і 
тому до неї не застосовувалися 
вимоги щодо зазначення 
обов’язкової стандартної 
інформації. 

Дослідження функціонування ринку 
споживчого кредитування в Європі, 
липень 2013 р. 
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Діаграма 3.2.1 Чи містять рекламні матеріали інформацію щодо процентної ставки чи загальних 
витрат за кредитом (% до всіх рекламних матеріалів, N=250)? 

 

 

 

 Містять інформацію про вартість 
кредиту 

  

 Не містять інформації 
 

  

 

Жодний із рекламних матеріалів, що містили 
процентну ставку чи будь-які дані, що стосуються 
загальних витрат за кредитом, не вказував у 
повному обсязі стандартну інформацію, що буде 
вимагатися Законом про споживче кредитування. 
При цьому, в 25,8% таких рекламних матеріалів була 
вказана інформація щодо максимальної суми та 
максимального строку, на який може бути виданий 
кредит, та щодо процентної ставки або іншого 
методу розрахунку вартості кредиту. Однак, у таких 
матеріалах не було інформації щодо реальної річної 

процентної ставки. У деяких випадках, матеріали, що містили процентну ставку чи будь-які 
дані, що стосуються загальних витрат за кредитом, не вказували або максимальну суму 
кредиту, або максимальний строк кредиту, або ні те, ні інше.  

Серед усіх рекламних матеріалів лише 13 (5,2%) стосувалися кредиту з розстроченням або 
відстроченням платежу. З них у 5 (п’яти) комунікувалася процентна ставка за кредитом (але 
не реальна річна процентна ставка) і в 2 (двох) вказувався розмір першого внеску за 
кредитом. 

Яким чином вказувалася вартість кредиту? 

У тих рекламних матеріалах, що містили дані, що стосуються загальних витрат за кредитом, 
ця інформація вказувалась, як правило, заплутано або оманливо:  

 у 25,8% випадків вказувалася річна процентна ставка, але при цьому зазначалися і 
додаткові щомісячні комісії фінансової установи за кредитом, тому ця ставка не могла 
розглядатися як реальна річна процентна ставка; 

 у 36,4% випадків вказувалася процентна ставка, яка розрахувалася не на рік, а на 
інший період (найчастіше на місяць);  

 у 37,9% випадків вказувалися інші підходи до розрахунку вартості кредиту, а саме: 
вартість щоденного / щомісячного платежу; вартість граму / унції металу, що 
надається в якості застави за кредитом тощо. 

Таким чином, більшість рекламних матеріалів, які зазначали вартість кредиту, не відповідали 
б новим законодавчим вимогам. 

Річна процентна ставка найчастіше комунікувалася в рекламних матеріалах банків (особливо 
для автокредитів та іпотеки); щомісячна процентна ставка – в рекламі кредитних карт та 
кредитів, що надаються ломбардами. Крім цього, ломбарди зазначали в рекламі, замість 
ставки, вартість граму / унції металу, що приймається в заставу. У рекламі готівкових 
кредитів фінансових компаній замість ставки також порівняно часто вказувався розмір 
щомісячного платежу. 

 

26.4% 

73.6% 

У ЄС тільки 22% рекламних 
матеріалів містили всю 
обов’язкову інформацію, яка 
вимагається Статтею 4 Директиви 
про кредитні договори для 
споживачів. 

Дослідження функціонування ринку 
споживчого кредитування в Європі, 
липень 2013 р. 
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Безпроцентні кредити  

Зі всіх переглянутих рекламних матеріалів лише у 8,8% було згадано про те, що 
рекламується безпроцентний кредит. Такі кредити пропонувалися в наступному контексті: 

 надання безпроцентного кредиту новим клієнтам фінансової установи (зазвичай, 
ставка «0%» пропонувалася за умови, що такий кредит буде повернено протягом 
певного строку); 

 надання пільгового періоду за кредитом (зазвичай від 5 до 55 днів); 
 вказання ставки дуже близької до нуля (наприклад, 0,01%). 

Незважаючи на те, що реклама безпроцентних кредитів виявилася не дуже поширеною, 
консультанти фінансових установ часто пропонували такі кредити нашим таємним покупцям. 
Як свідчать дані в розділі 4.3, це мало місце приблизно в третині випадків. 
 

Діаграма 3.2.2 Надання в рекламі інформації щодо того, що кредит є безпроцентним, надається під "0" 
процентів, є безкоштовним тощо (% до всіх рекламних матеріалів, N=250) 

 

 

 

 Так 
  

 Ні 
 

  

 
Надання в рекламі інформації, що стосується форми видачі кредиту 

Більше половини рекламних матеріалів (51,2%) містили інформацію щодо того, в якій формі 
(готівкова чи безготівкова) надається кредит: 

 найвищий цей показник для банків – 67,2% рекламних матеріалів банків; 
 найнижчий для ломбардів – 14,8% рекламних матеріалів ломбардів; 
 для кредитних спілок та фінансових компаній цей показник знаходиться на 

середньому рівні - 33,3%7 та 42,6% відповідно. 
 

Діаграма 3.2.3 Надання в рекламі інформації, що стосується форми видачі кредиту (% до всіх 
рекламних матеріалів відповідної фінансової установи) 

 

 
 

 Так   Ні 

 

                                                      
7
 Тут і далі - щодо кредитних спілок було знайдено лише 3 рекламні матеріали, тому інформація щодо них 

наведена для довідки. 

8.8% 

91.2% 

51.2% 

67.2% 

33.3% 

14.8% 

42.6% 

48.8% 

32.8% 

66.7% 

85.2% 

57.4% 

Загалом, N=250 

Банк, N=113 

Кредитна спілка, N=3 

Ломбард, N=27 

Фінансова компанія, 
N=107 

Загалом, N=250 



 

- 18 - 

Загалом, 31% всіх рекламних матеріалів – це реклама готівкових кредитів. Ломбарди та 
кредитні спілки рекламували тільки їх; до того ж вони, найчастіше за інші кредитні продукти, 
рекламувалися банками та фінансовими компаніями. Крім того, банки та фінансові компанії 
рекламували кредити, які надаються шляхом переказу на платіжну картку позичальника. 
 
Візуальне оформлення інформації в рекламних матеріалах 

Рівень (якість) візуального оформлення інформації в рекламі є досить непоганим. Близько у 
88,0% рекламних матеріалів весь текст було наведено одним шрифтом, а у 86,4% матеріалів 
вся інформація про умови надання кредиту була відображена в основному тексті реклами. 
Але траплялися випадки, коли частина інформації наводилася меншим шрифтом. У такому 
разі це було набагато меншим шрифтом у самому низу реклами або збоку, і такий текст 
включав додаткові уточнення щодо розміру ставки за кредитом та умов її розрахунку, 
інформацію щодо максимального розміру кредиту та строків його надання, вікові обмеження 
для позичальників, додаткову інформацію про акційні умови за кредитом тощо. 
 
Діаграма 3.2.4 Візуальне оформлення інформації (% до всіх рекламних матеріалів, N=250) 

 

 

 Так   Ні 

 
Зрозумілість подачі інформації в рекламних матеріалах 

Питання зрозумілості є, певною мірою, питанням 
суб’єктивної оцінки, оскільки воно залежить від таких 
факторів, як рівень освіти та фінансової грамотності 
позичальника. Та фінансова інформація, яка зрозуміла одній 
людині, може бути не зрозумілою іншій.  
 
GfK використовували шкалу від 1 до 7 для оцінки 
зрозумілості рекламних матеріалів фінансових установ. У 
середньому, зрозумілість інформації, поданої в рекламних 
матеріалах фінансових установ, була оцінена на 3,52 бали8: 

 Найвище була оцінена реклама банків (на 3,97 бали 
за шкалою від 1 до 7); 

 Найнижче – реклама ломбардів (на 2,70 бали); 
 На середньому рівні – реклама кредитних спілок та 

інших фінансових установ (на 3,33 та 3,25 бали, 
відповідно). 
 

                                                      
8
 Оцінка здійснювалася співробітниками GfK Ukraine, що реалізували збір та аналіз рекламних матеріалів 

фінансових установ. 

88.0% 

12.0% 

Вся основна інформація реклами 
відображається порівняно 

однаковим розміром шрифту 

86.4% 

13.6% 

Вся основна інформація 
відображається в основному 

тексті реклами 

Серед тих країн, які мали 
найзрозумілішу інформацію в 
рекламних матеріалах, слід 
відзначити Нідерланди. 
Відповідно, можна сказати, 
що у Нідерландах споживачі 
можуть легко порівняти 
рекламні матеріали різних 
кредитодавців. 

Дослідження функціонування ринку 
споживчого кредитування в 
Європі, липень 2013 р. 
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Тобто, більшість фінансових установ отримали середні оцінки з точки зору зрозумілості 
інформації, наведеної в їх рекламних матеріалах. 
 
Серед основних недоліків рекламних матеріалів можна виділити: 

 Заплутаність умов або неточності в умовах надання кредиту; 
 Відсутність інформації про максимальний строк, на який може бути отримано кредит, 

максимальну суму кредиту та процентну ставку. 
 

Діаграма 3.2.5 Інформація в рекламі зрозуміла (шкала від 1 до 7: де 1 - абсолютно незрозуміла, а 7 - 
абсолютно зрозуміла) (% до рекламних матеріалів відповідної фінансової установи)? 
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Загалом 

Банк, N=113 

Кредитна спілка, 
N=3 

Фінансова 
компанія, N=107 

Ломбард, N=27 

1 - абсолютно незрозуміла 2 3 4 5 6 7 - абсолютно зрозуміла 

Середнє: 

3,52 
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3,25 

Загалом, 
N=250 



 

- 20 - 

4 Взаємодія споживача з фінансовою установою на 
переддоговірному етапі: результати дослідження методом 
«таємного покупця» 

Інформація в рекламі є першим «словом» у діалозі між позичальником та кредитодавцем. 
Але саме на наступному етапі діалогу, переддоговірному етапі, інформація має дуже велике 
значення. На цьому другому етапі позичальник має отримати від кредитодавця дуже чітку 
інформацію щодо умов кредитування. Це необхідно для того, щоб позичальник міг порівняти 
різні пропозиції, оцінити свою спроможність повертати такий кредит та зробити усвідомлене 
рішення. Так само, кредитодавець має отримати від позичальника інформацію щодо його 
доходів та кредитоспроможності для того, щоб оцінити спроможність позичальника 
повертати кредит. Інформація від позичальника є також важливою для кредитодавця для 
того, щоб запропонувати позичальнику якийсь альтернативний продукт, який б більше 
відповідав його потребам. 

Станом на 1 червня 2017 р. Закон про захист споживачів встановлював, що перед 
укладенням договору кредитодавець зобов'язаний повідомити споживачу в письмовій формі 
певну інформацію, яка включає інформацію про: 

 орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки та вартість всіх 
послуг (нотаріуса, страховика тощо), пов’язаних з одержанням кредиту та укладенням 
договору; 

 варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги, та 
можливість дострокового повернення кредиту та його умови.  

Закон про споживче кредитування підвищує рівень 
захисту позичальника з точки зору отримання ним 
інформації. Зокрема, новий Закон передбачає, що 
інформація, яка надається до укладення договору, має 
надаватися за спеціальною формою (паспорт 
споживчого кредиту) в письмовій формі із зазначенням 
терміну актуальності. Крім того, Закон уточнює перелік 
інформації, що має бути включена до паспорту, 
зокрема, інформація про:  

 реальну річну процентну ставку та орієнтовну 
загальну вартість кредиту для споживача (із 
зазначенням того, що вартість послуг третіх осіб 
до них не включається);  

 порядок повернення кредиту та сплати 
процентів, у вигляді графіка платежів;  

 попередження про наслідки прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, у 
т.ч. розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які стягуються при 
простроченні. 

Згідно із Законом про споживче кредитування споживач, який уклав договір на менш 
сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені в паспорті, має право вимагати 
приведення укладеного договору у відповідність із інформацією в паспорті, і кредитодавець 
зобов'язаний привести договір у відповідність із такими умовами. 

Крім того, Закон про споживче кредитування вперше встановлює на законодавчому рівні 
обов’язок фінансової установи здійснити оцінку кредитоспроможності споживача до 
укладення договору. 

Враховуючи такі нові вимоги, нами було проаналізовано, яка інформація запитувалася 
кредитодавцями та яка надавалася ними позичальнику на етапі переговорів щодо укладення 
договору в письмовій формі. Крім того, нами було проаналізовано зміст усних консультацій 
співробітників кредитодавців.  
 

Закон про відповідальне 
кредитування (Truth in Lending 
Act) було прийнято у США у 1968 
році. Він захищає права 
споживачів у відносинах із 
кредитодавцями. Він також 
вимагає, щоб кредитодавці 
надавали споживачам 
інформацію про вартість кредиту 
для того, щоб споживачі могли 
обрати найкращу пропозицію для 

бажаного типу кредиту. 
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4.1. Отримання інформації від позичальника та оцінка кредитоспроможності 

Отримання інформації від позичальника 

Фінансові установи, як правило, запитують у потенційних позичальників таку інформацію для 
заповнення заявки на оформлення кредиту: 

 Деталі за кредитом, який хоче оформити позичальник: на яку суму хочуть 
отримати кредит та на що планують витратити кредитні кошти; 

 Контактна інформація позичальника: прізвище, ім’я та по батькові, контактні 
телефони та сімейний стан; 

 Відомості про працевлаштування позичальника: чи офіційно працює, місце та 
стаж роботи; 

 Рівень доходу. 

При цьому, інформацію про рівень доходу у таємних покупців запитали лише у 40,8% 
випадків. Консультанти кредитодавців запитували про офіційний дохід, і лише в 8,8% 
випадків запитували і про розмір неофіційного доходу.  

 Таємних покупців запитали про розмір їх доходу під час консультацій у банках в 55,2% 
випадків; 

 Під час консультації у відділеннях фінансових компаній таємних покупців запитували 
про розмір їх доходу в 17,1% випадків; 

 Таємних покупців не запитували про розмір їх доходу під час консультацій у 
ломбардах. 

Загалом, найбільше інформації у таємних покупців запитували співробітники банків, 
особливо щодо цілей використання кредитних коштів та офіційного працевлаштування. 
 
Оцінка кредитоспроможності позичальника та прийняття рішення про 
видачу кредиту 

Під час приблизно 84% візитів таємних покупців 
консультант фінансової установи повідомив, що 
для видачі кредиту необхідним є проведення 
оцінки кредитоспроможності позичальника. 
Приблизно у 33% візитів оцінка була здійснена в 
присутності позичальника, і в 51% візитів 
консультант повідомив, що оцінка 
кредитоспроможності потребує додаткового 
часу: 

 Банки та кредитні спілки9 майже завжди 
інформували потенційних позичальників, що 
вимагається оцінка кредитоспроможності; 

 Фінансові компанії та ломбарди 
порівняно рідше згадували оцінку 
кредитоспроможності – близько 57% та 61% 
візитів, відповідно. 

  

                                                      
9
 Тут і далі – в кредитні спілки було загалом здійснено лише 3 візити, тому дані щодо них наведені лише для 

довідки. 

Національні регулятори держав-членів 
ЄС зазначили наступні основні питання, 
що виникають для споживачів у сфері 
споживчого кредитування: надмірні 
комісії; робота із проблемною 
заборгованістю; можливості 
дострокового погашення та пов’язані з 
цим витрати; кредити, що надаються 
особами, які не підпадають під сферу 
компетенції національних регуляторів; 
відсутність вимог щодо оцінки 
кредитоспроможності, особливо, коли 
кредит надається некредитними 
установами; «швидкі» кредити із 
високими процентними ставками, та 
недостатність вимог щодо надання 
інформації, особливо, що стосується 
кредитних ліній. 

Звіт Європейського органу банківського нагляду 
щодо споживчих тенденцій у 2016 р., червень 
2016 р. 
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Діаграма 4.1.1 Розподіл відповідей на запитання: «Чи оцінив консультант Вашу кредитоспроможність, 
(враховуючи строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, а за потреби – Ваші доходи та 
мету отримання кредиту)?» (% до всіх здійснених візитів залежно від типу фінансової установи) 

 

 
 

 Консультант повідомив, що для отримання кредиту не потрібні додаткові перевірки 

 кредитоспроможності 

 Консультант повідомив, що фін.установою буде додатково проведено оцінку моєї 

 кредитоспроможності 

 Консультант оцінив мою кредитоспроможність у моїй присутності 

 

У більшості випадків консультант фінансової установи самостійно (без додаткового 
нагадування зі сторони позичальника) повідомив позичальника про строк розгляду його 
кредитної заявки.  
 
У 66,7% випадків кредитодавці гарантували повідомити позичальника про рішення щодо його 
кредитної заявки в день її подання; а в 8,2% повідомляли, що чекати взагалі не потрібно 
(тобто, вони повідомлять рішення про видачу кредиту відразу): 

 найбільш швидко рішення про видачу кредиту приймали фінансові компанії та 
ломбарди (або відразу, або не пізніше ніж до кінця дня, в який була подана кредитна 
заявка); 

 у банках та кредитних спілках прийняття рішення про видачу кредиту займало трохи 
більше часу. Протягом всіх візитів до кредитних спілок та в третині візитів до банків 
потенційних позичальників проінформували, що рішення про видачу кредиту буде 
повідомлено або на наступний день, або навіть пізніше. 

 
Порівняння даних щодо документів, які запитуються різними фінансовими установами, та 
щодо частоти та швидкості проведення ними оцінки кредитоспроможності, демонструє, що 
банки, порівняно з НБФУ, запитують більше інформації, частіше проводять оцінку 
кредитоспроможності позичальників та витрачають на неї більше часу. Однією із причин, 
чому банки витрачають більше часу на оцінку кредитоспроможності, може бути те, що банки 
пропонують кредити на більший строк та на більшу суму. Крім того, банки, як правило, 
дотримуються більш жорстких стандартів оцінки кредитоспроможності позичальника. 
Водночас, фінансові компанії та ломбарди часто не запитували документів для оцінки 
кредитоспроможності позичальника. Що стосується ломбардів, це можна пояснити тим, що 
при кредитуванні вони отримують у заклад певне коштовне майно, яке буде джерелом 
погашення кредиту у випадку дефолту позичальника. Фінансові компанії, вірогідно, 
закладають ризик неповернення кредиту в його вартість (високі процентні ставки або комісії). 
 
Пропозиція позичальнику альтернативних кредитних продуктів 

Під час близько 52% візитів таємних покупців консультанти фінансових установ 
запропонували потенційним позичальникам альтернативні кредитні продукти, які 
відрізнялися від запиту, із яким звернувся позичальник. Ці пропозиції були зроблені 

33% 

39% 

46% 

14% 

51% 

57% 

100% 

15% 

43% 

16% 

4% 

38% 

43% 

Загалом, N=147 

Банк, N=96 

Кредитна спілка, N=3 

Ломбард, N=13 

Фінансова компанія, 
N=35 

Загалом, N=147 
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консультантами самостійно – можна припустити, що консультанти пропонували такі 
альтернативні продукти внаслідок кращого розуміння потреб позичальника після бесіди з 
ним, кращої обізнаності із можливими кредитними продуктами або на основі оцінки 
кредитоспроможності позичальника.  

 Під час візитів до банків це мало місце у близько 62% випадків; 
 Це відбувалось рідше під час візитів до НБФУ (під час 37% візитів фінансових 

компаній, 33% візитів до кредитних спілок та 23% візитів до ломбардів). 
 

Діаграма 4.1.2 нижче демонструє розподіл видів альтернативних продуктів, які були 
запропоновані, за типом фінансової установи. 
 

Діаграма 4.1.2 Розподіл відповідей на запитання: «Які варіанти отримання кредиту запропонував 
співробітник фінансової установи?» (% до всіх здійснених візитів залежно від типу фінансової 
установи) 

 

 
 

 
При консультаціях щодо автокредитування банки також пропонували альтернативні послуги 
щодо покупки авто (в т.ч. лізинг). 
 

4.2. Розкриття інформації позичальнику 

Розкриття інформації за кредитом позичальнику в письмовій формі 

Рівень інформування позичальника про 
умови оформлення кредитів у письмовій 
формі є досить низьким. У 68% візитів 
таємних покупців потенційним 
позичальникам взагалі не надавали жодної 
письмової інформації щодо кредиту, 
розповідаючи всі умови кредитування 
виключно усно.  

Хоча б частково в письмовому вигляді 
інформацію про кредит надають лише 
банки та кредитні спілки (переважно щодо 
іпотеки та автокредиту), тоді як ломбарди 
та фінансові компанії практично у всіх 
візитах надали інформацію виключно усно. 
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видачі кредиту 
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щодо % ставки, строку 

Пропозиція альтернатив щодо суми 

Пропозиція альтернатив щодо 
застави 

Пропозиція альтернативних умов 
погашення (ануїтет тощо) 

Iнше 

Не запропонував варiантiв взагалі 

Загалом, 
N=147 

Банк, 
N=96 

Ломбард, 
N=13 

Кредитна 
спілка, N=3 

Фінансова 
компанія, N=35 

У ЄС більше половини таємних покупців не 
отримали паспорт споживчого кредиту 
(SECCI), навіть після того, як вони запитали 
кредитодавця про нього. 

Нідерланди отримали дуже добрі оцінки за 
дотримання вимог Директиви про кредитні 
договори для споживачів в частині надання 
інформації. На відміну від Нідерландів, у 
низці країн рівень надання інформації був 
дуже низьким - споживачі отримували менше 
ніж 20% обов’язкової інформації. 

Дослідження функціонування ринку споживчого 
кредитування в Європі, липень 2013 р. 
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Діаграма 4.2.1 Розподіл відповідей на запитання: «У якому вигляді надавали інформацію щодо 
кредиту?» (% до всіх здійснених візитів залежно від типу кредиту та фінансової установи) 

 

 
 

 Вся інформація щодо кредиту надавалася виключно усно 

 Інформація щодо кредиту хоча б частково надавалася в письмовому вигляді 

 

Жодному таємному покупцю не була надана в повному обсязі письмова інформація, яка 
вимагалася Законом про захист споживачів. Якщо/коли певна обов’язкова інформація була 
надана у письмовій формі, то вона стосувалася, переважно, суми та строку, на які кредит 
може бути виданий, а також порядку повернення кредиту (включно із кількістю платежів, їх 
розміром та періодичністю внесення).  
 
Надання проекту договору позичальнику 

Згідно із Законом про споживче кредитування, кредитодавець зобов'язаний, на вимогу 
споживача, безоплатно надати йому копію проекту договору (раніше така вимога була 
відсутня). Якщо споживач отримує проект договору, це означає, що він отримує достатньо 
часу для того, щоб уважно ознайомитися з договором, порадитися із родиною, отримати 
юридичні чи фінансові консультації тощо. Лише в 15% візитів таємних покупців консультанти 
фінансових установ дозволили потенційному позичальнику взяти копію договору із собою. В 
7% візитів таємному покупцю дозволили переглянути копію договору в приміщенні установи, 
але не дозволили взяти копію із собою.  
 
Діаграма 4.2.2 Розподіл відповідей на запитання: «Консультант надав Вам проект кредитного 
договору?» (% до всіх здійснених візитів, N=147) 

 

 

 

 Надав копію зі собою 
  

 Відмовив у наданні проекту 
договору 

  

 Дозволив лише подивитися 
 

  

 
Найчастіше відмовляли позичальнику в ознайомленні з договором через те, що таку 
можливість фінансова установа надає ніби лише під час безпосереднього оформлення 
кредиту. Деякі консультанти посилалися на конфіденційність чи комерційну таємницю такої 
інформації. У декількох випадках консультанти фінансових установ говорили про те, що 
проект стандартного договору можна завантажити на сайті фінансової установи. 
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4.3. Роз’яснення кредитних умов, прав та обов’язків позичальника 

Роз’яснення кредитних умов 

На відміну від надання інформації в письмовій формі, рівень інформування позичальників в 
усній формі є досить високим. 

Консультанти фінансових установ самостійно надають усно таку інформацію про умови 
кредитних продуктів: 

 Спосіб видачі кредиту – готівкою або безготівковим способом (у 88,4% випадків); 
 На який термін може бути наданий кредит (у 87,8% випадків): у банках 

пропонували кредити строком до 5 років; в НБФУ – на коротший строк (до 1 місяця); 
 Перелік документів/даних, які потрібні для оформлення кредиту (у 85,7% 

випадків): обов’язкові дані – паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків, контактні телефони для перевірки особистості позичальника – з місця 
роботи та знайомих. У банках також часто просили довідку з місця роботи про доходи 
та дані на чоловіка/дружину, якщо позичальник одружений;  

 Розмір щомісячного платежу (у 83,7% випадків); 
 Порядок повернення кредиту та сплати процентів / розповіли про графік 

платежів (у 82,3% випадків). 

Консультанти фінансових установ також самостійно надають інформацію про: 
 необхідність укладення договорів щодо додаткових та супутніх послуг третіх 

осіб - послуги нотаріуса, страхування тощо (у 52,4% випадків);  
 види можливої застави по кредиту, якщо така необхідна (у 61,2% випадків). 

Найчастіше про цей аспект згадували в банках (у 74% випадків). Як правило, в якості 
застави просили або об’єкт, що фінансується (наприклад, авто, житло), або інше 
майно позичальника (квартира /авто). 

Під час близько однієї третини візитів таємних покупців представники фінансових установ 
згадали про наявність «безпроцентних» кредитних продуктів. Іншими словами, 
«безпроцентні» кредитні продукти існують, насправді, у низці фінансових установ.  
 

Діаграма 4.3.1 Розподіл відповідей на запитання: «Консультант повідомив про наявність у фінансовій 
установі безпроцентного кредиту?» (% до всіх здійснених візитів залежно від типу фінансової 
установи) 

 

 
 

 Повідомив, що є безпроцентні кредити, тільки після мого запитання 

 Повідомив, що немає безпроцентних кредитів 

 Самостійно повідомив, що є безпроцентні кредити 
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Роз’яснення прав та обов’язків позичальника 

Що стосується обов’язків позичальника, то майже 35% консультантів фінансових установ 
самостійно інформували потенційних позичальників про розмір штрафів та інші наслідки 
прострочення платежів за кредитом. Дещо частіше, порівняно з іншими фінансовими 
установами, це робили консультанти фінансових компаній – у 40% випадків. 
 

Діаграма 4.3.2 Розподіл відповідей на запитання: «Консультант попередив Вас про наслідки 
прострочення платежів по кредиту (штрафи тощо)?» (% до всіх здійснених візитів залежно від типу 
фінансової установи) 

 

 
 

 Так, зробив це самостійно   Так, але тільки після мого запитання 

 

Що стосується прав позичальника, 
то згідно із Законом про захист 
споживачів споживач має право 
протягом 14 днів відкликати свою 
згоду на укладення договору без 
пояснення причин. Трохи більше 
ніж у половині (54%) здійснених 
візитів до відділень фінансових 
установ консультанти самостійно 
(без додаткових уточнень зі 
сторони позичальника) повідомили 
про таке право. 

 

Діаграма 4.3.3 Розподіл відповідей на запитання: «Чи повідомив Вам консультант, що Ви можете 
відмовитися від кредиту у певний строк після підписання договору?» (% до всіх здійснених візитів 
залежно від типу фінансової установи) 
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Дослідження за допомогою «таємних покупців» у ЄС 
продемонструвало, що менш ніж половина всіх 
потенційних позичальників отримала інформацію про 
свої права. Зокрема, інформація про право 
відмовитися від кредитного договору протягом 14 
днів після його підписання була повідомлена тільки 
11% таємних покупців. 

Дослідження функціонування ринку споживчого кредитування в 
Європі, липень 2013 р. 
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Оцінка компетентності фінансових консультантів, доречності та 
зрозумілості наданої у процесі консультації інформації 

У цілому, потенційні позичальники залишилися задоволеними отриманою консультацією 
щодо умов надання споживчих кредитів: 

 У 85% випадків їх задовільнив рівень компетентності співробітників; 
 У 86% вони залишилися задоволеними доречністю отриманих від консультантів 

порад; 
 У 78% випадків інформація, надана співробітником фінансової установи, виявилася 

доступною та зрозумілою для них. 
 
Таємні покупці використовували шкалу від 1 до 10 для оцінки зрозумілості отриманої ними 
інформації. У середньому, зрозумілість інформації, наданої під час візитів таємних покупців, 
була оцінена на 8,36 балів: 

 Найвище була оцінена інформація, отримана під час візитів до відділень банків (на 
8,45 балів за шкалою від 1 до 10); 

 Найнижче – інформація під час візитів до ломбардів (на 7,69 балів); 
 На середньому рівні – інформація під час візитів до кредитних спілок та фінансових 

компаній (на 8,33 та 8,37 балів, відповідно). 
 
Діаграма 4.3.4 Розподіл відповідей на запитання: «Суб’єктивна оцінка зрозумілості наданої інформації, 
пояснення термінів у процесі консультації» (% до всіх здійснених візитів залежно від типу фінансової 
установи) 
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5 Аналіз реальних проектів договорів споживчого кредиту  

Згідно із новим Законом про споживче кредитування кредитодавець зобов'язаний, на вимогу 
споживача, безоплатно надати йому копію проекту договору. На жаль, лише в 15% візитів 
таємних покупців консультанти фінансових установ дозволили таємному покупцю взяти 
проект договору10 для перегляду. Ці проекти договорів увійшли до нашого дослідження. 

Станом на 1.06.2017, до набрання чинності Законом про споживче кредитування, основні 
вимоги до договору споживчого кредиту були встановлені ЦКУ, Законом про захист 
споживачів та Законом про фінпослуги. Крім того, для банків певні вимоги до договорів були 
встановлені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Постановою НБУ № 168. 

Згідно із законодавством договір має містити, зокрема, такі положення:  
 річна процентна ставка за кредитом: розмір процентів, тип процентної ставки 

(фіксована або змінювана), порядок сплати процентів; 
 детальний розпис сукупної вартості кредиту (у процентному значенні та грошовому 

виразі) з урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг, 
пов’язаних із одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням 
договору; 

 дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми 
надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту; 

 право дострокового повернення кредиту; 
 порядок зміни і припинення дії договору, умови дострокового розірвання договору 

тощо. 

Перший розділ містить аналіз положень, що можуть розглядатися як порушення 
законодавства. У другому розділі проаналізовано певні положення проектів договорів, які 
можуть розглядатися як несправедливі умови в договорах (умови, що створюють істотний 
дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду позичальнику). В останньому розділі 
розглядається низка положень, які створюють певні ризики для позичальника. 
 
І. Положення договорів, що можуть розглядатися як порушення законодавства11 
 

 
 

1) Відсутність у договорах обов’язкової інформації про кредит 

Частина проаналізованих проектів договорів не містить обов’язкової інформації, що 
вимагається Законом про захист споживачів та, у випадку банків, Постановою НБУ № 168. 

                                                      
10

 Під час декількох візитів таємний покупець отримав більше одного проекту договору (на кожен запропонований 
продукт – окремий проект договору). 
11

 У діаграмах в цьому розділі 5 червоний колір був обраний для тих положень, які були знайдені у більш ніж 50% 
проектів договорів. 
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Так, у 33% проаналізованих проектів відсутній детальний розпис сукупної вартості кредиту – 
ані в текстах договорів, ані в додатках до них. Крім того, в 17% договорів відсутній графік 
платежів за користування кредитом12, і позичальнику невідомо, скільки він повинен сплатити 
за тілом кредиту та за процентами. Слід зауважити, що один проект договору про кредитну 
картку взагалі не містить інформації про розмір процентної ставки: договір передбачає, що 
процентна ставка на місяць, наступний за звітним, зазначається банком у щомісячній виписці 
по картковому рахунку за звітний місяць. 
 
2) Застосування комісій за видачу та обслуговування споживчого кредиту та 
відсутність, внаслідок цього, інформації про реальну процентну ставку  

Згідно із ч. 4 ст. 11 Закону про захист 

споживачів кредитодавцю забороняється 
встановлювати у договорі будь-які збори, 
відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є 
послугою у визначенні цього Закону. 
Незважаючи на таку заборону, що 
доповнюється вимогами Постанови НБУ 
№ 168, та на низку судових рішень, що 
ставлять під сумнів законність використання 
комісій за надання та обслуговування кредиту13, фінансові установи активно продовжують 
використовувати такі комісії. У результаті, позичальник щомісячно сплачує не проценти за 
користування кредитом, а комісії, оскільки до процентів за кредит додаються значні 
щомісячні комісії.  

Так, у проаналізованих проектах договорів були згадки про такі комісії:  
- комісія за надання або видачу кредиту (33% проаналізованих проектів) або комісія за 
переказ коштів із транзитного рахунку (4%), або просто «одноразова комісія» (4%); та/або 
- щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості (17% проаналізованих 
проектів) або щомісячна комісія за управління кредитом (17%), або просто «щомісячна 
комісія» (4%) тощо.  

При цьому, позичальникам не завжди наголошується, що саме виступає базою розрахунку 
комісії. Наприклад, комісія за «обслуговування кредиту» чи «управління кредитом» може 
розраховуватися від первісної суми кредиту, а не від непогашеної суми, на що очікує 
позичальник, що, окрім іншого, вводить споживача в оману. 
 

Приклад №1. У деяких договорах зазначені такі процентні ставки і комісії (причому реальна річна 
процентна ставка не зазначена):  

- Процентна ставка - 9% річних; щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості 
– 1.7% від суми наданого кредиту. 

- Процентна ставка - 15% річних; щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості 
– 2.3% від суми наданого кредиту. 

Відповідно, такі договори передбачають сплату доволі значної комісії, що розраховується від суми 
наданого кредиту, а не від суми поточного боргу (на відміну від процентів). 

 
Деякі банки намагаються включити в договір опис того, чому саме вони беруть щомісячну 
комісію за обслуговування заборгованості. Так, один із банків зазначає, що комісійна 
винагорода за обслуговування кредитної заборгованості береться за такі послуги: 
«моніторинг заборгованості, під яким розуміється електронне інформування про 
здійснення щомісячних платежів по кредиту та процентам, інформування клієнта про 

                                                      
12

 Вимагається для банків п. 3.2 Постанови НБУ № 168. 
13

 П. 3.6 Постанови НБУ № 168 забороняє банкам встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь 
банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача 
тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх 
вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного 
договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на укладення 
кредитного договору тощо); Правова позиція Верховного суду України у справі №6-1746цс16 (рішення від 
16.11.2016 р.) тощо. 

Розкриття інформації про реальну річну 
процентну ставку на всіх стадіях 
кредитного процесу (у рекламі, на 
переддоговірному етапі та у договорі) є 
центральним елементом стратегії захисту 

споживачів у ЄС. 
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виникнення простроченої заборгованості, консультування клієнта щодо погашення 
заборгованості, своєчасності сплати платежів тощо». Фактично, це послуги з SMS-
інформування про суми до погашення, та консультування співробітником відділення чи 
контакт-центру, якщо споживач до нього звернеться, і вартість таких послуг у розмірі, 
наприклад, 2.3% від суми наданого кредиту щомісяця виглядає досить високою. При цьому, 
більшість банків, які стягують щомісячну комісію, взагалі не включають жодного опису послуг, 
які покриваються відповідною комісією. 
 

Приклад № 2. Один із договорів містить досить «нестандартну» з юридичної точки зору 
конструкцію, а саме:  

За надання кредиту позичальник зобов’язується сплатити кредитодавцю проценти. Види 
процентів: 1) початковий процент – обчислюється від суми кредиту та справляється за його 
рахунок, відразу при його наданні; 2) щомісячні проценти – обчислюються від суми кредиту та 
нараховуються щомісячно; 3) річні проценти – обчислюються від загальної суми грошового боргу 
позичальника за кредитним договором та встановлюються в розмірі, що відповідає періоду часу 
в один рік, але нараховуються щомісячно виходячи з кількості днів у календарному році. 

Фактично, назвавши комісію за надання кредиту «початковим процентом», а щомісячну комісію за 
обслуговування кредиту «щомісячним процентом», кредитодавець вирішив спробувати «обійти» 
вищенаведені норми. Це є порушенням законодавства, в тому числі тому, що вводить споживача в 
оману (зокрема, це стосується сплати «початкового проценту» при наданні кредиту та обчислення 
«щомісячних процентів» від суми отриманого кредиту, а не від суми неповерненого кредиту на 
момент нарахування процентів). 

 

Приклад №3. Інший договір передбачає, що є якась плата за користування кредитом, яка має назву 
«відсотки» та яка сплачується одночасно з отриманням кредиту:  

Позичальник зобов'язується сплачувати плату за користування кредитом в розмірі 
________________грн ( ______________ ) (надалі - відсотки), яка розраховується виходячи з 
ставки в _______________% за добу, від розміру суми кредиту (547.5% річних), одночасно з 
отриманням суми кредиту. 

 

3) Право кредитодавця в односторонньому порядку змінювати розмір 
фіксованої процентної ставки та/або інших платежів, передбачених 
договором 

Умову про зміну фіксованої процентної ставки за бажанням кредитодавця можна 
кваліфікувати як таку, що суперечить ст. 1056-1 ЦКУ та ст. 6 Закону про фінпослуги, які 
передбачають, що фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку 
кредитного договору, та забороняють фінансовим установам в односторонньому порядку 
збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених договором. На 
порушення такої заборони, 21% проектів договорів містять норми, що дозволяють 
кредитодавцю змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку. 

Наприклад, один із проектів договорів дозволяє кредитодавцю змінювати процентну ставку, 
якщо відбувається будь-що, що впливає на вартість кредитних ресурсів для кредитодавця 
(зміна облікової ставки НБУ, або зміна розміру відрахувань до резервів, або зміна середніх 
процентних ставок за кредитами на ринку тощо). 

Інша фінансова установа передбачає в своєму договорі можливість зміни суми процентів, що 
підлягають сплаті, залежно від зміни курсу валют, а саме: «у випадку зниження курсу 
української гривні відносно курсу долара США (за курсом НБУ) на момент нарахування суми 
за користування фінансовим кредитом сума до повернення розраховується за формулою[, 
яка передбачена п.9 специфікації]».  
 
4) Право кредитодавця вимагати дострокового погашення боргу в разі 
незгоди позичальника із пропозицією збільшити процентну ставку або інші 
платежі  

Ст. 6 Закону про фінпослуги забороняє фінансовим установам вимагати дострокового 
погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в односторонньому порядку 
укладені договори у разі незгоди позичальника із пропозицією фінансової установи 
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збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений договором. На порушення такої 
заборони, 17% проаналізованих проектів договорів надають кредитодавцю право вимагати 
повернення кредиту в повному обсязі у випадку, коли позичальник не погодився, у певний 
термін, із пропозицією кредитодавця про зміну розміру процентної ставки. 
 

Приклад № 4. У разі зміни законодавства України щодо здійснення кредитування, облікової 
ставки НБУ, інших економічних умов, що впливають на ціну кредитних коштів, Банк має право 
ініціювати зміну розміну процентної ставки за кредитом, письмово повідомивши про це 
Позичальника рекомендованим листом. Позичальник зобов’язаний протягом 14 днів від дати 
надіслання Банком повідомлення з’явитись у Банк для укладення Додаткового договору. При 
незгоді Позичальника з пропозицією Банку на зміну розміру процентної ставки та/або нез’явленні 
Позичальника у Банк, Позичальник зобов’язаний в 30-денний строк з часу надіслання Банком 
повідомлення повністю повернути суму кредиту та сплатити проценти, комісії за користування 
кредитом на день повернення. 

 
Крім того, 38% проектів договорів передбачають, що кредитодавець має право змінювати в 
односторонньому порядку Тарифи, які встановлюють розмір певних платежів за договором; 
та що у випадку незгоди позичальника із запропонованими змінами до Тарифів позичальник 
має право тільки розірвати договір з одночасним виконанням боргових зобов’язань.  
 
5) Порушення права позичальника на дострокове повернення кредиту  

Відповідно до ч. 8 ст. 11 Закону про захист 

споживачів кредитодавцю забороняється 
відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі 
дострокового повернення кредиту, і, відповідно, 
забороняється встановлювати додаткові умови для 
такого повернення. Однак, 54% проектів договорів 
встановлюють певні умови для дострокового 
погашення з ініціативи позичальника. Так, деякі 
кредитодавці встановлюють, що позичальник має 
право достроково повернути кредит виключно в ті 
дати, які передбачені в графіку платежів як дати 
повернення кредиту. Інші кредитодавці 
передбачають, що позичальник може повернути 
кредит достроково в будь-який час, але він не буде 
зарахований на погашення до наступної дати платежу. Фактично, це те ж саме, що й 
заборона позичальнику повертати кредит в інші дати. Ще деякі кредитодавці встановлюють 
мінімальну суму, яка може бути повернена достроково. 
 
6) Вимоги кредитодавця про дострокове повернення кредиту 

Згідно з ч. 10 ст. 11 Закону про захист споживачів якщо кредитодавець одержує внаслідок 
порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення кредиту, строк виплати 
якого ще не настав, він може використати таке право лише у разі, зокрема, істотного 
порушення умов договору. Але 54% проектів договорів надають кредитодавцю право 
вимагати дострокового повернення всієї суми кредиту в разі будь-якого (а не тільки 
істотного) порушення умов договору або настання будь-якої обставини, яка перешкоджає 
виконанню позичальником умов договору. При цьому, такі договори надають кредитодавцю 
право вимагати дострокового повернення у випадку порушення умов не тільки договору про 
надання споживчого кредиту, а й будь-яких договорів забезпечення (поруки, застави, іпотеки 
тощо), та, в деяких випадках, будь-яких інших договорів, укладених між кредитодавцем та 
позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем. Відповідно, такі договори 
значно розширюють право кредитодавця вимагати дострокового повернення кредиту 
порівняно із тим, як воно передбачено Законом.  

Крім того, ч. 10 ст. 11 Закону про захист споживачів встановлює, що якщо кредитодавець на 
основі умов договору вимагає повернення споживчого кредиту, позичальник має для 
повернення кредиту 3014 днів з дня одержання вимоги від кредитодавця. 17% проектів 

                                                      
14

 За споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 днів. 

Право достроково погасити кредит не 
тільки надає споживачам більше свободи 
керувати своїми фінансами, але також є 
важливим компонентом конкурентного 
кредитного ринку, який дозволяє 
споживачам змінити кредитодавця, якщо 
вони знаходять кредит із кращими 
умовами в іншому місці. 

Звіт Комісії ЄС для Європейського парламенту 
та Ради ЄС щодо імплементації Директиви 
2008/48/EC про кредитні договори для 
споживачів 
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договорів встановлюють коротший термін для виконання вимоги кредитодавця в певних 
випадках. Наприклад, у разі ненадання одному банку повідомлення щодо погіршення 
фінансового стану та/або невиконання вимог договору, банк дає позичальнику всього 5 днів 
для дострокового повернення повної суми кредиту з моменту отримання письмової вимоги 
банку. 
 

ІІ. Несправедливі умови у договорах  
 

 
 

 

1) Нав’язування кредитодавцями додаткових послуг позичальникам  

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 11 Закону про захист споживачів несправедливою умовою 
договору є положення, згідно із яким позичальник зобов’язаний під час укладення договору 
кредиту укласти інший договір з кредитодавцем або визначеною ним третьою особою. Як 
засвідчили результати дослідження, під час укладання договорів про надання споживчого 
кредиту кредитодавці активно пропонують включати до договорів низку додаткових послуг. 
Так, до 54% проектів договорів включені умови, що зобов’язують позичальника укласти 
додаткові договори із самим банком або третіми особами, наприклад, договори додаткового 
кредиту (кредитна картка на додаток до кредиту на рефінансування заборгованості в іншому 
банку тощо), договори страхування життя або здоров’я позичальника тощо. При чому, в 
деяких випадках позичальнику пропонується комплексний договір (договір про надання 
кредиту та страхування), в якому відразу вказана страхова компанія. Ще в ряді випадків 
кредитодавець пропонує договір відразу і на кредит на споживчі цілі, і на кредит на 
придбання послуг зі страхування. 
 

2) Право кредитодавця в односторонньому порядку змінювати умови 
договору, розірвати договір з позичальником на власний розсуд 

Надання кредитодавцю права в односторонньому порядку змінювати умови договору, 
розірвати договір на власний розсуд, якщо позичальнику таке право не надається, є 
несправедливими умовами договору відповідно до п. 6, 11 ч. 3 ст. 18 Закону про захист 
споживачів. У більшості проектів договорів наявні певні такі умови, а саме:  

- 58% договорів містять посилання на умови, правила або тарифи кредитування як на 
невід’ємну частину договору і дають кредитодавцю право змінювати їх в 
односторонньому порядку; 
- 21% договорів надають банку право змінювати в односторонньому порядку та з будь-
яких причин такі умови договору, як розмір кредитного ліміту та/або строк дії кредитної 
лінії тощо; 
- 38% з проаналізованих проектів договорів надають кредитодавцю право змінювати 
передбачену договором черговість погашення боргових зобов’язань; 
- 21% проектів договорів надають кредитодавцю право розірвати договір на власний 
розсуд. 

54% 

58% 

21% 

38% 

21% 

Нав’язування додаткових послуг  

змінювати будь-які умови договору 

змінювати певні істотні умови 

змінювати черговість погашення  
боргових зобов’язань 

розірвати договір на власний розсуд 

Право кредитодавця 
в односторонньому 

порядку  

У Польщі договірні умови, які були визнано несправедливими остаточним рішенням Суду з 
питань конкуренції та захисту прав споживачів, вносяться до Реєстру заборонених положень 
(доступного он-лайн), і їх більше не можна використовувати у відносинах зі споживачами. 
Застосування таких умов може призвести до накладення на кредитодавця штрафу у розмірі до 

10% його доходів. 
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ІІІ. Умови в договорах, що створюють підвищені ризики для позичальника 
 

 
 

1) Умови, що можуть призвести до непоінформованості позичальника 

У 46% проектів договорів містяться положення про повідомлення кредитодавцями 
позичальників у способи, при застосуванні яких виникають істотні ризики для позичальника. 
Зокрема, деякі проаналізовані договори надають кредитодавцю право направляти 
повідомлення шляхом розміщення їх у відділенні та/або на веб-сайті кредитодавця. Крім 
того, деякі договори передбачають, що підтвердження відправки повідомлення є достатнім 
підтвердженням того, що кредитодавець повідомив позичальника належним чином, 
незалежно від того, чи фактично отримано таке повідомлення, чи ні. 
 
2) Ускладнення черговості погашення вимог кредитодавця  

У 38% договорів зазначена інша черговість погашення вимог кредитодавця, ніж передбачена 
ЦКУ (зокрема, часто кошти мають спрямовуватися в першу чергу на сплату пені). При цьому, 
як правило, кредитодавцю надається ще право змінити черговість погашення заборгованості 
за кредитом в односторонньому порядку. Такі положення можуть значно ускладнити для 
позичальника сплату основної суми боргу у випадках порушення платіжної дисципліни. 
 
3) Розгляд спорів у третейському суді 

Законом України № 2983-VI від 03.02.2011 р. із компетенції третейських судів виключені 
спори щодо захисту прав споживачів (у тому числі споживачів послуг фінансових установ). 
При цьому, за останні роки були суперечливі судові рішення щодо того, що позови 
кредитодавців до споживачів виключені або, навпаки, не виключені з підвідомчості 
третейського суду15. Враховуючи таку суперечливу судову практику, деякі кредитодавці 
продовжують включати в свої договори третейське застереження. Зокрема, 13% 
проаналізованих проектів договорів передбачають розгляд будь-яких спорів в третейському 
суді. Ще 13% договорів передбачають розгляд будь-яких спорів в третейському суді, крім 
спорів, виключених з його підвідомчості відповідно до закону. Відповідно, є ризик того, що 
спір між кредитодавцем та позичальником не буде розглянутий справедливо та об’єктивно 
третейським судом, створеним, фактично, самим кредитодавцем («кишеньковим судом»).  
 
4) Право кредитодавця розкривати банківську таємницю та персональні дані 

58% проаналізованих проектів договорів містить норми, які дозволяють кредитодавцям 
розкривати інформацію, що складає банківську таємницю або відноситься до персональних 
даних позичальника, у широкому або фактично необмеженому колі випадків. Зокрема, 
                                                      
15

 Див., зокрема, п.3 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ 
«Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних 
правовідносин» від 30.03.2012 р. №5; та Правову позицію Верховного суду України у справі № 6-856цс15 
(постанова від 2.09.2015 р.). 
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поширеним є формулювання відповідного пункту, згідно з яким банк має право розкривати 
інформацію, яка складає банківську таємницю, якщо таке розкриття необхідне для захисту 
прав та інтересів банку.  
 
5) Невизначеність моменту надання кредиту 

Для позичальника важливо, щоб договір чітко визначав дату надання кредиту. 17% 
проаналізованих проектів договорів передбачають, що датою надання кредиту є дата 
підписання договору, незалежно від того, чи відбулось фактичне перерахування коштів на 
рахунок позичальника чи видача йому коштів з каси в цей день (тобто, позичальник може 
бути змушений сплатити проценти за день, коли він фактично не користувався коштами). 
 
В інших 17% договорів передбачено, що дата списання суми кредиту з рахунку кредитодавця 
є датою укладення договору. Це може створити ризики для позичальника, оскільки сам 
кредитодавець надає розпорядження на списання коштів зі свого рахунку, і таке списання 
може бути не погодженим з боку позичальника. 
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6 Канали вирішення спорів: обізнаність, досвід та очікування 
споживачів 

Діалог між фінансовою установою та споживачем може інколи перейти в «спір» - споживач 
може бути незадоволений якістю надання фінансової послуги або мати інші претензії до 
фінансової установи. У цьому випадку споживач повинен мати можливість звернутися зі 
скаргою на дії фінансової установи, і для цього він повинен бути обізнаний щодо того, до якої 
особи чи органу можна звернутися із такою скаргою. Відповідно, остання частина нашого 
дослідження стосувалася з’ясування рівня обізнаності споживачів щодо того, куди можна 
звернутися зі скаргою щодо надання фінансових послуг, їх реального досвіду вирішення 
скарг та їх очікувань щодо можливих процедур вирішення спорів. Крім того, таємні покупці, 
які брали участь в дослідженні взаємодії фінансових установ зі споживачами в процесі 
оформлення споживчого кредиту, з’ясовували, наскільки самі консультанти фінансових 
установ обізнані з процедурою подання скарг. 
 

6.1. Обізнаність консультантів фінансових установ щодо каналів вирішення 
спорів 

Під час візитів таємних покупців до відділень фінансових установ близько 80% консультантів 
поінформували споживачів щодо того, куди вони можуть звернутися у випадку скарг щодо 
надання фінансової послуги, але лише 19% консультантів згадали про це самостійно під час 
бесіди з клієнтом (без додаткових запитань з його сторони).  
 
В основному, консультанти рекомендували канали, безпосередньо пов’язані з фінансовою 
установою: 1) зателефонувати на гарячу лінію або безпосередньо до конкретного 
співробітника; 2) звернутися у відділення; та/або 3) залишити скаргу на сайті. 7% 
консультантів також згадали про можливість звернутися зі скаргою до НБУ. 
 
У 20% випадків на пряме запитання клієнта щодо того, куди можна звернутися зі скаргою на 
дії фінансової установи, працівник сказав, що не володіє такою інформацією. При цьому, 
частіше всього, це були працівники ломбардів – серед них 46% так відповіли. Відповідно, 
консультанти фінансових установ або не достатньо володіють інформацією щодо процедур 
подання скарг споживачами, або не бажають повідомляти її споживачам. 
 
Діаграма 6.1.1 Розподіл відповідей на запитання: «Які канали для подачі скарг назвав консультант?» 
(% до всіх здійснених візитів методом Mystery Shopping, N=147, у 7 випадках були названі два канали) 
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6.2. Обізнаність населення України щодо каналів вирішення спорів 

Обізнаність дорослого населення 
України16 щодо того, до яких 
установ можна звернутися зі 
скаргою у випадку виникнення 
конфліктних ситуацій із 
фінансовими установами, дуже 
низька – 45% опитаних відповіли, 
що взагалі не знають, до кого 
можна звернутися у таких 
ситуаціях.  
 

Діаграма 6.2.1 Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви вважаєте, до кого може звернутися клієнт 
фінансової установи зі скаргою в конфліктних ситуаціях?» (% до всіх респондентів – середнє значення 
по всіх досліджуваних ситуаціях, N=1039, у 114 випадках були названі два канали або більше) 

 

 
 

 

Найгірший рівень обізнаності17 відзначається серед: 
 студентів та пенсіонерів; 
 жителів сільської місцевості; 
 населення без вищої освіти; 
 осіб, що взагалі не користуються послугами фінансових установ. 

 
З-поміж тих, хто змогли відповісти на дане питання, більше всього споживачів (майже 33% 
від загалом опитаних) обізнані про те, що у конфліктних ситуаціях з фінансовою установою 
можна звернутися зі скаргою безпосередньо до її співробітників або керівництва. Цей канал 
найчастіше називали для таких проблем: 

 Нестача коштів для виплати кредиту; 
 Виникнення додаткових платежів або комісій за кредитом, не передбачених 

договором або про які не повідомили клієнту під час отримання кредиту; 
 Кредитодавець в односторонньому порядку змінив умови кредиту, що призвело до 

збільшення розміру платежів; 
 Кредит був виплачений повністю, але кредитодавець заявляє про те, що у клієнта є 

прострочена заборгованість; 
 Кредитодавець забороняє погасити кредит достроково. 

 

                                                      
16

 Висновки в даному розділі зроблені для аудиторії: населення України віком 16 років та старші (включаючи міста 
та села; виключаючи Крим та території, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження). 
17

 Серед цих осіб частка таких, хто не знає, до яких установ можна звернутися зі скаргою у випадку виникнення 
конфліктної ситуації з фінансовою установою, перевищує 50,0%. 
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Звернутися до фінансової установи (зателефонувати, прийти у 
відділення, залишити скаргу на сайті) 
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Iнше 

Не знаю 

У 2016 році заходи, які здійснювалися Бюро із захисту 
споживачів фінансових послуг США, щодо нагляду та 
його правозастосовні дії у сфері відповідального 
кредитування забезпечили, що споживачі, чиї права 
були порушені, отримали компенсацію на майже 46 млн. 
доларів США. 

Звіт Бюро із захисту споживачів фінансових послуг про 
відповідальне кредитування, квітень 2017 р. 
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Такі канали, як суд та правоохоронні органи, обирали по 10% опитаних, переважно, у таких 
випадках: 

 Коли до клієнта телефонують із колекторської служби і погрожують; 
 У випадку зникнення коштів з банківського рахунку; 
 Коли особа потрапляє до «фінансової піраміди». 

Про можливість звернення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб згадували 4% 
опитаних - в основному, стосовно ситуацій неплатоспроможності фінансової установи. 
 

6.3. Аналіз досвіду подання скарг споживачами фінансових послуг 

11% опитаних мали досвід 
виникнення конфліктних 
ситуацій із фінансовими 
установами або чули про такий 
досвід від своїх знайомих чи 
родичів. Найчастіше конфліктні 
ситуації стосувалися 
виникнення додаткових 
платежів або комісій за 
кредитом, не передбачених 

договором, а також це були випадки, коли кредит був виплачений повністю, але 
кредитодавець заявляв, що у клієнта є прострочена заборгованість. 

Із тих споживачів, хто стикався з конфліктними ситуаціями, найбільше зверталися зі скаргою 
до самої фінансової установи, після цього – до суду, правоохоронних органів та 
НБУ/Нацкомфінпослуг.  

Так, у 56% випадків споживачі зверталися зі скаргою до самої фінансової установи (зокрема, 
до співробітників / керівництва особисто або через кол-центр). Крім того, досить часто 
згадували про звернення до суду (11% випадків) або правоохоронних органів (10% випадків) 
зі скаргами, зокрема, у випадку потрапляння до «фінансової піраміди» та у випадку 
зникнення коштів із рахунку. Також споживачі згадували про звернення зі скаргами до 
НБУ/Нацкомфінпослуг (5% випадків), але лише у випадках скарг щодо неможливості 
погашення кредиту або повернення коштів із депозитного рахунку через 
неплатоспроможність фінансової установи.  

При цьому, 23% споживачів, хто стикався з конфліктними ситуаціями, вирішили взагалі 
нікуди не звертатися зі скаргою. 
 

Діаграма 6.3.1 Розподіл відповідей на запитання: «До кого Ви або Ваші родичі / знайомі зверталися 
при виникненні конфліктних ситуацій?» (% до всіх респондентів, які відповіли позитивно на питання 
щодо того, чи мають вони досвід виникнення конфліктних ситуацій з фінансовими установами або 
чули про такий досвід від своїх знайомих чи родичів, N=117, в 16 випадках були названі два канали 
або більше) 
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У середньому в ЄС трохи менше ніж кожний десятий (9%) 
позичальник мав досвід виникнення проблем або 
питань щодо кредиту або з кредитодавцем за останні 
п’ять років, але тільки одна третина споживачів, які 
мали такий досвід, сказала, що вони подавали скарги. 

Дослідження функціонування ринку споживчого кредитування в 
Європі, липень 2013 р. 
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Більше ніж половина опитаних, які мали досвід звернення зі скаргами, залишилися не 
повністю задоволеними процесом урегулювання їх спорів. Найнижчий рівень задоволеності 
відзначається за наступними ситуаціями: 

 Врегулювання скарг, що стосуються потрапляння фізичної особи до «фінансової 
піраміди»; 

 Неможливість забрати свій депозит із неплатоспроможної фінансової установи; 
 Неможливість достроково отримати кошти з депозитного рахунку; 
 Зміна кредитодавцем умов кредиту без погодження з клієнтом; 
 Виникнення додаткових платежів або комісій за кредитом, не передбачених 

договором або про які не повідомили клієнту під час отримання кредиту. 
 
За соціально-демографічними групами відзначаються такі відмінності: 

 Відносно частіше, ніж інші, стикаються з конфліктними ситуаціями у фінансових 
установах особи середнього віку (30-39 років), що проживають у великих містах, 
мають вищу освіту та оцінюють свій рівень добробуту як вищий за середній. 
Водночас, ця аудиторія рідше інших подає скарги у випадку виникнення конфліктних 
ситуацій. 

 Більш активно подають скарги, як правило, жінки. Жінки, зазвичай, обирають канали, 
через які можна особисто розповісти про свою проблему, і вони менше ніж чоловіки 
задоволені результатом врегулювання їх скарг. 

 
6.4. Очікування споживачів щодо процедур вирішення спорів 

Очікування населення щодо 
того, до кого можна звернутися 
зі скаргою відносно співпраці з 
фінансовими установами, 
свідчать про зневіру споживачів 
щодо неупередженості та 
об’єктивності процедур 
вирішення спорів: у середньому, 
78% опитаних не хочуть нікуди 
звертатись.  

Загалом, дані дозволяють припустити, що більшість споживачів, які подавали скарги, 
незадоволені перспективою того, що потрібно покладатися на справедливий розгляд спору 
самою фінансовою установою. Інакше, вони б частіше згадували цей канал розгляду скарг як 
найбільш прийнятний для них.  
 
Діаграма 6.4.1 Розподіл відповідей на запитання: «До кого Ви б хотіли мати можливість звернутися у 
випадку виникнення конфліктних ситуацій?» (% до всіх респондентів – середнє значення по всіх 
досліджуваних ситуаціях, N=1039, у 52 випадках були названі два канали або більше) 
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Дослідження Комісії ЄС доводить, що в кожній країні ЄС 
як споживачі, так і продавці/надавачі послуг вважають, 
що спори легше вирішувати за допомогою омбудсмена 
та інших альтернативних механізмів вирішення спору, 
ніж через суди. 

Світовий банк, Спори між споживачами та фінансовими 
установами: основи інституту фінансового омбудсмена, 2012 р.  
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Споживачі мають небагато доступних способів вирішення конфліктних ситуацій із 
фінансовими установами, окрім звернення зі скаргою до самої фінансової установи та 
звернення до суду або правоохоронних органів. На думку споживачів, ці канали працюють не 
досить ефективно. Альтернативні (позасудові) методи вирішення спорів в Україні, наразі, 
відсутні, і, відповідно, актуальним є питання запровадження таких методів для швидкого та 
ефективного вирішення спорів між споживачами та фінансовими установами. 
  

Серед тих показників, які залишаються стабільними, слід виділити високий рівень 
дотримання наших рекомендацій: більш ніж 95% рекомендацій на користь інвестора були 
виконані обома сторонами, хоча нашим завданням є запропонувати спосіб мирного 
вирішення спору, а не винести обов’язкове рішення. 

Звіт фінансового омбудсмена Франції за 2016 р. 

Протягом 2016 року близько 34,43% скарг були проти банків; 56,73% проти страхових 
компаній. 

Річний звіт Арбітра фінансової системи за 2016 р., Вірменія 

Агентство Канади із захисту споживачів фінансових послуг (FCAC) є незалежним органом, 
завданням якого є захист та інформування споживачів фінансових продуктів та послуг. 
Однією з його функцій є нагляд за діяльністю зовнішніх органів по розгляду скарг (ECB). ECB 
– це незалежні організації, які розглядають скарги споживачів щодо продуктів та послуг, які 
пропонуються членами ECB (кожний банк або федеральна кредитна спілка повинні бути 
членом певного ECB). 

Стандарти нагляду FCAC, квітень 2017 р. 
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Додаток №1. Методологія дослідження 

Дослідження з питань споживчого кредитування проводилося (та буде проводитися) компанією GfK 
Ukraine. Дослідження складається з трьох хвиль: 

1. Перша хвиля
18

 (базова): була проведена протягом 1 – 20 червня 2017 (крім кабінетного 
дослідження договорів, яке було завершено до 19 липня 2017 р.). Її мета полягала в тому, щоб 
отримати первинні дані та зрозуміти поточну практику споживчого кредитування в Україні.  

2. Друга хвиля (проміжна): буде проведена через 6 місяців після набрання чинності Законом 
про споживче кредитування (грудень 2017 р.). Метою є аналіз проміжних результатів щодо 
змін на ринку споживчого кредитування після набрання чинності цим Законом (результати цієї 
хвилі порівнюватимуться з результатами попередньої хвилі). 

3. Третя хвиля (остаточна): буде проведена через 1 рік після набрання чинності Законом про 
споживче кредитування для остаточного аналізу ефективності впровадження змін на ринку 
споживчого кредитування України згідно із Законом (результати цієї хвилі порівнюватимуться з 
результатами попередніх двох хвиль). 

 

Кожна хвиля дослідження складається з таких частин: 

1. Кабінетне дослідження реклами: збір даних щодо поточної реклами споживчих кредитів. 

2. Mystery Shopping (візити методом «таємного покупця»): відвідування відділень банків та 
НБФУ для з’ясування поточних практик та процедур кредитування «на місцях» та аналізу їх 
відповідності вимогам законодавства. 

3. Кабінетне дослідження договорів: аналіз змісту договорів, отриманих таємними покупцями 
під час відвідування відділень банків та НБФУ, на предмет відповідності чинному 
законодавству. 

4. Кількісне опитування населення: опитування репрезентативної вибірки дорослого 
населення України з метою з’ясування їх обізнаності щодо того, куди можна звернутися зі 
скаргою щодо надання фінансових послуг. 

 

 Методологія проведення першої частини дослідження: кабінетного дослідження 
реклами 

Мета цієї частини дослідження: зібрати поточну рекламу кредитів, що поширювалася за останній 
місяць, та проаналізувати її зміст. 

Кредитні продукти, реклама щодо яких аналізувалась:  

 Іпотека; 

 Автокредит; 

 Кредитна картка; 

 Кредит на товар; 

 Інші споживчі кредити (кредити готівкою або на картку на будь-які цілі, кредити «до зарплати» 
тощо). 

Джерела, в яких відбувався збір рекламних матеріалів: телебачення, преса, зовнішня реклама (в т.ч. 
реклама в транспорті та на зупинках), реклама в Інтернет (в т.ч. на тематичних фінансових сайтах, 
Youtube, сайтах фінансових установ), листівки та буклети, рекламні матеріали у відділеннях 
фінансових установ, магазинах техніки та електроніки, автосалонах. 

Міста, в яких відбувався збір рекламних матеріалів
19

: Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя. 

Період проведення цієї частини дослідження в рамках першої хвилі: 01.06.2017 – 19.06.2017. 

 

 Методологія проведення другої частини дослідження: Mystery Shopping (візити методом 
«таємного покупця») 

Мета цієї частини дослідження: з’ясувати процеси та процедури для оформлення кредиту. 

Підхід до проведення цього етапу дослідження: спеціально навчені співробітники компанії GfK Ukraine 
здійснили візити до відділень фінансових установ під виглядом особи, яка хоче отримати споживчий 
кредит, з метою аналізу наступних питань: 

                                                      
18

 В даному звіті наведені результати першої хвилі дослідження. 
19

 В зазначених містах проводився збір зовнішньої реклами, преси та реклами безпосередньо у відділеннях 
фінансових установ. Безпосередньо в містах локації для збору інформації обиралися таким чином, щоб охопити 
2-3 центральні вулиці міста та 1-2 вулиці на околиці міста. 
Вся інша реклама збиралася в цілому по Україні (без прив’язки до конкретних географічних локацій). 
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 Яку інформацію щодо кредитних продуктів фінансові установи розкривають на етапі 
консультацій (до підписання договору); 

 Які документи щодо кредиту вони надають позичальнику на етапі консультацій щодо 
отримання кредиту та чи дають позичальнику можливість ознайомитися з проектом договору; 

 Чи здійснюють вони оцінку кредитоспроможності позичальника; 

 Чи пропонують вони альтернативні кредитні продукти позичальнику та чи радять позичальнику 
оптимальний продукт, який найкраще підходить для ситуації позичальника; 

 Чи інформують вони позичальника про можливість та умови дострокового повернення 
кредиту; 

 Чи інформують вони позичальника про можливість відмови від кредиту після підписання 
договору; 

 Чи інформують вони позичальника про можливі способи вирішення спорів. 

Легенда, з якою були здійснені візити методом Mystery Shopping до фінансових установ: отримання 
споживчого кредиту на ремонт / іпотечного кредиту / автокредиту / кредиту до зарплати / кредиту під 
заставу мобільного телефону

20
. 

Візити методом Mystery Shopping були здійснені до відділень банків та НБФУ. 

Критерії відбору фінансових установ для візитів методом Mystery Shopping: 

1. Банки: 

- Були відібрані банки з різним розміром активів; 

- Були відібрані банки з різним походженням капіталу (державні українські / приватні 
українські / іноземні); 

- Були відібрані банки, що надають різні типи кредитних продуктів, а саме споживчі 
кредити на покупку товарів, кредитні картки, іпотеку, автокредити; 

- Були відібрані банки, що мали досвід рекламування своїх кредитних продуктів за 
останні місяці, й такі, що не рекламували свої кредитні продукти. 

2. НБФУ – були здійснені візити в наступні типи установ: 

- Ломбарди (відбиралися лише установи, що належать до великих мереж); 

- Кредитні спілки; 

- Інші фінансові установи (відбиралися широко відомі фінансові компанії, які активно 
пропонували свої послуги населенню в останні місяці). 

Структура здійснених візитів методом Mystery Shopping: 

 Банки НБФУ 

Міста, де здійснювалися візити Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя 

Кількість візитів в одному місті 12-19 6-10 

Загальна кількість візитів у 
рамках першої хвилі 

96 51 

Кількість фінансових установ, які 
були відвідані у кожному місті 

11 
8-10 (2-3 ломбарди, 1 кредитна 

спілка, 5-7 фінансових компаній) 

Продукти, по яким здійснювалася 
консультація

21
 

Споживчий кредит на 
ремонт, іпотека, 

автокредит 

Ломбарди – кредит під заставу 
мобільного телефону; кредитні 
спілки – кредит на ремонт; інші 

фінансові установи – кредит «до 
зарплати» 

Період проведення цієї частини дослідження в рамках першої хвилі: 01.06.2017 – 19.06.2017. 

 

 Методологія проведення третьої частини дослідження: кабінетного дослідження 
договорів 

Мета цієї частини дослідження: з’ясувати відповідність чинному законодавству проектів договорів, 
отриманих таємними покупцями під час відвідування відділень банків та НБФУ. 

Період проведення цієї частини дослідження в рамках першої хвилі: 19.06.2017 – 19.07.2017. 

 

                                                      
20

 Легенда з отриманням кредиту під заставу мобільного телефону була використана лише під час візитів до 
ломбардів. 
21

 По кожному продукту був здійснений окремий візит. 
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 Методологія проведення четвертої частини дослідження: кількісного опитування 
населення 

Мета цієї частини дослідження: з’ясувати обізнаність населення щодо того, куди можна звернутися зі 
скаргою щодо надання фінансових послуг, та їх реального досвіду вирішення скарг. 

Аудиторія, яка була опитана: населення України віком 16 років та старші (включаючи села та міста; 
виключаючи Крим та території, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження). 

Репрезентативність вибірки: за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання 
опитаних згідно з даними Державної служби статистики України. 

Розмір опитаної вибірки: 1 039 інтерв’ю. 

Метод проведення опитування
22

: особисті інтерв’ю на дому у респондента по маршрутній вибірці. 

Період проведення цієї частини дослідження в рамках першої хвилі: 06.06.2017 – 20.06.2017. 

Максимальна похибка отриманих результатів, в рамках цієї частини дослідження для всієї опитаної 
вибірки: до 3,1% (з імовірністю 90%). 

 

Додаток №2. Перелік показників, що оцінювалися по зібраних рекламних матеріалах у 
ході кабінетного дослідження 

При аналізі рекламних матеріалів фіксувався факт наявності в кожній рекламі такої інформації: 

 

1. Ліцензія фінансової установи на провадження діяльності з надання фінансових послуг. 

2. Назва і тип фінансової установи
23

. 

3. Тип кредиту, що рекламувався. 

4. Наявність у рекламі будь-яких даних чи цифр, що стосуються будь-яких витрат за кредитом. 
Якщо так: 

a. Наявність інформації щодо максимальної суми, на яку може бути виданий кредит; 

b. Наявність інформації щодо річної процентної ставки; 

c. Наявність інформації щодо максимального строку, на який може бути виданий кредит. 

5. Наявність інформації щодо форми видачі кредиту. 

6. Чи це є кредит на придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або 
розстроченням платежу. Якщо так: 

a. Наявність інформації про розмір першого внеску. 

7. Наявність інформації щодо того, що кредит надається без документів - паспорту, ІПН. 

8. Чи повідомляється в рекламі, що кредит є безпроцентним, надається під "0" процентів; є 
безкоштовним тощо. 

9. Чи вся інформація реклами відображається однаковим розміром шрифту та в основному 
тексті рекламного повідомлення. 

10. Суб’єктивна оцінка щодо того, чи є інформація в рекламі зрозуміла (шкала від 1 до 7: де 1 - 
абсолютно незрозуміла, 7 - абсолютно зрозуміла).  

  

                                                      
22

 Опитування проводилось на базі Омнібусного дослідження GfK Ukraine. 
23

 У рамках кабінетного дослідження щодо моніторингу рекламних матеріалів виділялися такі типи фінансових 
установ для подальшого аналізу у звіті: банки, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії. 
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Додаток №3. Анкета дослідження Mystery Shopping 

Розділ А. Збір інформації для видачі кредиту: 

 Яку інформацію у Вас запитав консультант після того, як Ви повідомили, що хочете взяти 
споживчий кредит?  

 Консультант запропонував вибрати декілька варіантів отримання кредиту?  

Розділ Б. Презентація продукту (розкриття інформації по кредиту): 

 Консультант надав Вам стандартизовану інформацію про умови кредитування?  

 В якому вигляді консультант надав Вам стандартизовану інформацію?  

 Консультант проінформував Вас про тип процентної ставки (фіксована/змінювана) та порядок 
її обчислення та зміни?  

 В якому вигляді консультант надав інформацію про тип процентної ставки?  

 Консультант проінформував Вас про види забезпечення за кредитом?  

 В якому вигляді консультант надав інформацію про види забезпечення за кредитом?  

 Консультант повідомив Вам річну процентну ставку – реальну, а не номінальну?  

 Консультант повідомив про наявність в банку безпроцентного кредиту?  

 Консультант проінформував Вас про необхідність укладення договорів щодо додаткових та 
супутніх послуг третіх осіб (послуги нотаріуса, страхової компанії, компаній з оцінки майна), які 
є обов’язковими для отримання кредиту?  

 Консультант проінформував Вас про порядок повернення кредиту та сплати процентів (графік 
платежів)?  

 В якому вигляді консультант надав інформацію про порядок повернення кредиту та сплати 
процентів?  

 Консультант повідомив Вам спосіб надання кредиту (готівкою, безготівковий)?  

 Консультант повідомив Вам, яку максимальну суму кредитного ліміту/кредиту може 
запропонувати банк?  

 Консультант повідомив Вам, на який термін банк може видати Вам кредит? Назвав строк, який 
буде для Вас найкращим варіантом?  

 В якому вигляді консультант надав інформацію про максимальну суму кредиту та термін, на 
який він видається?  

 Консультант повідомив Вам розмір щомісячного платежу?  

 В якому вигляді консультант надав інформацію про розмір щомісячного платежу?  

 Чи оцінив консультант Вашу кредитоспроможність (враховуючи строк, на який надається 
споживчий кредит, суму кредиту, а за потреби – Ваші доходи та мету отримання кредиту)?  

 Консультант надав Вам проект договору?  

 Консультант повідомив Вам про документи, які Ви маєте підписати на етапі оформлення 
договору?  

 Чи розповів Вам консультант про необхідність підписання таких документів, як: документ про 
зрозумілість умов по кредиту, про які вам розповідав консультант; документ про обробку 
персональних даних; щось інше  

 Консультант пояснив Вам можливі причини відмови по кредиту (враховуючи Ваше фінансове 
становище та ціль кредиту)?  

 ТІЛЬКИ ПРИ ОТРИМАННІ КРЕДИТУ НА АВТО: Чи запропонував Вам консультант 
альтернативні послуги, виходячи з Вашого фінансового стану (наприклад, послугу фінансового 
лізингу)?  

 Консультант попередив Вас про наслідки прострочення платежів по кредиту (штрафи)?  

 Чи повідомив Вам консультант, що Ви можете відмовитися від оформлення кредиту у певний 
строк після підписання Договору?  

 Працівник повідомив про умови, при яких можуть змінюватися процентні ставки по кредиту та 
процедуру повідомлення клієнта про такі зміни?  

 Консультант повідомив Вам про порядок повного або частково дострокового повернення 
кредиту (у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів)?  

 В якому вигляді консультант надав інформацію про порядок дострокового погашення кредиту?  

 Консультант перерахував документи, які потрібні для оформлення кредиту?  

 Перерахуйте документи, які необхідні для оформлення кредиту і які назвав консультант  
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 В якому вигляді консультант надав інформацію щодо списку документів, які необхідні для 
оформлення кредиту?  

Розділ В. Погодження умов продукту: 

 Вкажіть, будь ласка, які документи Вам видав працівник після консультації?  

 В разі, якщо консультант відмовився від видачі проекту договору, поцікавтеся причиною 
відмови?  

 Чи повідомив консультант про строк розгляду Вашої заявки по кредиту (коли буде відомо про 
рішення чи видали Вам кредит) / чи можете Ви отримати попереднє рішення?  

 Вкажіть, будь ласка, терміни, в які банк повідомить Вам про рішення по заявці?  

Розділ Г. Обробка скарг: 

 Працівник повідомив куди можна звернутися в разі виникнення скарг?  

Розділ Д. Суб’єктивне враження: 

(цей блок анкети відображає суб’єктивне враження таємного покупця від консультації щодо 
отримання кредиту у відповідній фінансовій установі) 

 Суб’єктивна оцінка компетентності персоналу (оцінка за шкалою від 1 до 10, де 1 - 
консультант зовсім не володіє інформацією по продукту, а 10 - консультант в ідеалі володіє 
інформацією по продукту) 

 Суб’єктивна оцінка зрозумілості наданої інформації, пояснювання термінів (оцінка за шкалою 
від 1 до 10, де 1 – зовсім незрозуміло, а 10 – дуже зрозуміло) 

 Суб’єктивна оцінка доречності порад консультант на виявлені потреби позичальника (оцінка за 
шкалою від 1 до 10, де 1 – поради були зовсім недоречними, а 10 – всі поради консультанта 
були доречними) 

 

Додаток №4. Анкета кількісного опитування населення України 

Перелік питань, що були включені до анкети: 

1. Як Ви вважаєте, до кого може звернутися клієнт фінансової установи зі скаргою в наступних 
ситуаціях? 

2. Чи стикалися коли-небудь Ви особисто або Ваші родичі / знайомі з наступними ситуаціями? 

3. До кого Ви або Ваші родичі / знайомі зверталися в кожній із цих ситуацій? 

4. Наскільки Ви залишилися задоволеними вирішенням кожної із цих ситуацій. Для оцінки 
використовуйте шкалу від 1 до 7, де 1 – взагалі незадоволений, а 7 – повністю задоволений. 

5. До кого Ви б хотіли мати можливість звернутися у випадку виникнення наступних ситуацій? 

Перелік ситуацій, які були включені до анкети: 

1. Не вистачає коштів виплатити поточний кредит; 

2. Виникнення додаткових платежів або комісій по кредиту, які не передбачалися договором 
або про які не повідомили клієнту під час отримання кредиту; 

3. Кредитна установа в односторонньому порядку змінила умови по кредиту, що призвело до 
збільшення розміру комісій та/або процентної ставки; 

4. Кредит був виплачений повністю, але в кредитній установі зазначена інформація про те, що 
у клієнта є прострочена заборгованість; 

5. Кредитна установа забороняє погасити кредит достроково; 

6. До клієнта телефонують з колекторської служби і погрожують; 

7. На клієнта подано до суду за несплату по кредиту; 

8. До клієнта телефонують і повідомляють, що він є поручителем по кредиту, хоча він таким не 
являється; 

9. Банк відмовляється виконувати умови підписаного договору по кредиту чи депозиту; 

10. Неможливість забрати свій депозит з банку/фінансової установи достроково; 

11. Зникли кошти з банківського рахунку (карткового / поточного / депозитного); 

12. Неможливість забрати свій депозит з неплатоспроможного банку; 

13. Неможливість погасити кредит неплатоспроможній фінансовій установі; 

14. Потрапив в аферу «фінансової піраміди». 

 




