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76%

НЕ НАДАЮТЬ В ПИСЬМОВОМУ 

ВИГЛЯДІ

НЕ РОЗ'ЯСНЮЮТЬ УСНО 

90%
первинних 

консультацій

консультантів не зазначили 

усно РРПС навіть після 

прямого запитання 

«таємного покупця»

Банки

НБФУ

Номінальна процентна ставка Реальна річна процентна 

ставка (РРПС)

0% 79%

0,00001% 46,1%

0,01% 87,94%

0,01% 132,86%

0,12% 199,29%

9,99% 127,68%

12% 98,17%

13% 165,13%

15% 87,34%

15% 109,9%

19,99% 109,25%

22,99% 102,29%

28% 31,89%

39,9% 41,26%

55,99% 72,83%

82% 122,95%

11,99% 106,91%

11,99% 118,17%

399,93% на перші 5 

двотижневих періодів; 

1,53% на наступні періоди

1 364,80%

574,84% на перші 2 

двотижневі періоди; 

2,17% на наступні періоди

1 620,35%

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА СПОЖИВЧИМИ 

КРЕДИТАМИ «НА БУДЬ-ЯКІ ПОТРЕБИ»

Результати «таємного покупця» 2018: Реальна річна процентна ставка

Споживачі фінансових послуг погано поінформовані та не захищені



1 ХВИЛЯ 2 ХВИЛЯ

63%

55%

54%

50%

38%

10%1
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Застосування комісій за видачу та обслуговування споживчого кредиту та 

відсутність, внаслідок цього, інформації про реальну процентну ставку
Відсутність інформації щодо реальної річної процентної ставки 

Право кредитодавця вимагати дострокового погашення боргу в разі незгоди позичальника із 

пропозицією збільшити платежі за кредитним договором

Порушення права позичальника на дострокове повернення кредиту
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58%

54%

38%

44%

72%

23%
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Право кредитодавця в односторонньому порядку змінювати умови договору

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

Ускладнення черговості погашення вимог кредитодавця Надання кредитодавцю права самостійно 

визначати черговість погашення вимог
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Результати «таємного покупця» 2018: Незаконні умови та зловживання в 
кредитних договорах
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Споживачі фінансових послуг погано поінформовані та не захищені 
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Дослідження «таємного покупця»: накопичення негативного досвіду

Непрозорість фінансових послуг є перешкодою для взаємовигідної 

довгострокової співпраці між фінансовими установами і споживачами 

Протягом 3 років USAID-FST здійснює моніторинг споживчого кредитування і документує негативні практики, 

які підривають довіру до фінансових установ та унеможливлюють відповідальне користування фінансовими 

послугами для покращення добробуту споживачів. 

 Недостатнє інформування. Споживачам не надається інформація про повну вартість кредитів і, таким 

чином, унеможливлюється порівняння та пошук найкращої кредитної пропозиції.

 Непрозорі умови кредитування. Низька номінальна ставка в багатьох випадках супроводжується високою 

повною вартістю кредитів з урахуванням всіх комісій та супутніх витрат. 

 Неефективна конкуренція. Широкий діапазон ставок і високий рівень ставок є ознаками недостатньої 

конкуренції по вартості кредитів. На ефективному ринку банк з нижчою вартістю отримував би більшість 

споживачів.

 Сумнівні кредитні рішення. Дослідження факторів впливу на фінансовий добробут громадян в інших 

країнах вказує на негативний вплив короткострокових кредитів на поточні потреби. Відповідальні кредитні 

рішення споживачів потребують активного роз'яснення та пропагування в суспільстві. 



ВІП є цифровою посередницькою послугою, що використовується споживачами для порівняння та 

потенційного рішення про вибір постачальника або придбання продуктів / послуг з переліку можливих. 

• Значення ВІП значно зросло протягом останніх 15 років в різних сегментах від фінансових до комунальних і 

туристичних послуг, великою мірою завдяки проникненню інтернет серед населення.

• ВІП виступають в якості посередників між споживачами та постачальниками послуг, представляючи

інформацію про широкий спектр продуктів або послуг на вибір споживача.

• Хороший ВІП сприяє чесній конкуренції та порівнянню продуктів на основі точної та повної інформації, що 

дозволяє клієнтам отримувати найкращі умови з наявних на ринку. 

• ВІП можуть також пропонувати завершити транзакцію шляхом (1) перенаправлення споживача до 

постачальника для завершення транзакції, (2) направлення відповідних інструкцій постачальнику, (3) 

інтеграції з системами постачальника.

Вплив ринкового механізму Веб-інструменту порівняння (надалі - ВІП)
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Хороший ВІП виконує важливі функції посередництва і забезпечення 

ефективності ринку



 Нижча вартість продуктів / послуг, 

 Вища якість обслуговування, 

 Ефективність та інновації

Цільові переваги веб-інструментів порівняння?
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Ці переваги реалізуються у повній мірі лише за умов, якщо ВІП є 

надійним і споживачі довіряють йому 

Краща можливість для 
здійснення вибору 

ВІП зберігають час, зусилля 

людям, забезпечують 

простоту і зручність процесу 

пошуку та порівняння

Краща конкуренція

ВІП мотивують 
постачальників активніше 
конкурувати, пропонуючи 

нижчу вартість і кращі умови 
для споживачів



Принципи «CARE»
[1] 

вимагають, щоб ВІП були

• Clear чіткими щодо опису їх послуг і способу отримання доходів 

• Accurate точними щодо методології формування ренкінгів

• Responsible відповідальними щодо захисту та управління персональними даними

• Easy простими для споживачів у користуванні та легкого порівняння

Важливо, щоб комерційні домовленості та формування доходів не впливали на результати ренкінгу

• ВІП повинен мати і дотримуватися строгих політик щодо конфлікту інтересу 

• плата за клік / лідогенеруючі посилання – є основними джерелами доходів 

Регулятори включають ВІП в периметр уваги та підтримують ефективність на ринку з допомогою забезпечення 

виконання наведених або їм подібних принципів 

[1] Приклад Великої Британії, звіт Органу з питань захисту конкуренції та ринків 2017 року

Довіра формується на базі принципів належного функціонування ВІП
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Новий ВІП повинен стати великим гравцем за часткою ринку, встановити 

та просувати належні практики діяльності



• Ключовими цілями нового ВІП є 

(1) збільшення конкуренції в фінансовому секторі шляхом розкриття інформації про повну вартість,

(2) відновлення довіри до фінансового сектору шляхом надання споживачу важливої, зрозумілої та 
достовірної інформації про споживчі кредити,

(3) встановлення “кращої практики” функціонування ВІП, якому довіряють споживачі, банки і регулятор. 

• Споживачі матимуть можливість зробити вибір щодо (1) сортування, фільтрування та порівняння продуктів з 
використанням інтерактивних параметрів, (2) подавати заявки на отримання кредиту.

• Точність  інформації, отриманої від фінансових установ, підлягатиме багаторівневій перевірці, у тому числі 
методом «таємних покупців».

• Ренкінги формуються з урахуванням

- вартості кредиту: щомісячні платежі, реальна / повна річна процентна ставка, сума всіх виплат та 

- доповнюватися якісними показниками: повнота дотримання кредитором законодавства про споживче 
кредитування, результати перевірки «таємного покупця», рівень неявних комісій, штрафів, пені.

• Веб-сайт надаватиме фінансові поради і роз’яснення

Новий ВІП орієнтуватиметься на інтереси і потреби споживачів 

8
Споживачам потрібен справедливий, зручний і інформативний ресурс 



1. Формування доходів

6. Завершення транзакції

2. База порівняння

3. Підбір критеріїв

5. Джерела даних

4. Представлення 
результатів

Лідогенеруючі посилання

Інтерактивні списки

Фільтри і сортування 
кредитних пропозицій

Порівняльні таблиці

Щомісячні шаблони даних 
від банків-партнерів

Перенаправлення заявок 
на банки-партнерів, яких 
обрав сам споживач

Пропозиція для нового ВІП 

Концепція нового ВІП в 6 параметрах

9[1] Структура параметрів відповідно до звіту Органу з питань захисту конкуренції та ринків Великої Британії, 2017 року



canstar.com.au

mozo.com.au

moneysupermarket.com

uswitch.com

gocompare.com

money.co.uk

moneysavingexpert.com

Час 
протягом 
1 дня на 
сайті**

Набір 
фін.продуктів

Інтерактивність
Місячний 
трафік, 

млн*| місце**

Відвідувачі з 
пошукових 

ресурсів (вкл
Google)**

58% (29%)
Широкий 

перелік

58% (28%)
Широкий 

перелік

Персонал., 
прийнятність

Обмежена

51% (22%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація

69% (42%)
Широкий 

перелік
Обмежена

56% (27%)
Основні 

продукти 
Персонал., 

прийнятність

58.4 | 307

22.0 | 535

19.4 | 842

36.1 | 1276

158.8 | 102

3:59

3:08

6:18

1:35

2:55

Фін. 
консуль-

тації

Так, багато

Так, багато

Так, але 

обмежені

Так, але 

обмежені

Так, дуже 

багато

Велика 
Британія
населення

67млн
Інтернет 

проникнення 
90%

* serpstat.com веб-статистика станом на 21 січня 2019, **alexa.com веб-статистика станом на 14 січня 2019
Місце в країні є оцінкою популярності сайту, розрахованої з використанням середньої кількості відвідувачів і переглядів протягом останнього місяця
Статистика населення з www.worldometers.info/world-population, показники інтернет проникнення з www.ons.gov.uk, www.internetworldstats.com

Інші 
пропозиції 
домогоспо-
дарствам

Обмежений 

перелік

Широкий 

перелік

Широкий 

перелік

Широкий 

перелік

Широкий 

перелік

Відгуки 

споживачів

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

bankier.pl 24% (7%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
12.5 | 159 4:40 Так, багатоНі Так

money.pl

rankomat.pl

totalmoney.pl

14.1 | 39

1.1 | 1075

2.0 | 2121

15% (2%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
2:33

Так, але 

обмежені

Широкий 

перелік
Ні

50% (23%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
3:37

Так, але 

обмежені
Ні Ні

62% (36%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
2:09

Так, але 

обмежені
Ні Ні

comperia.pl 0.5 | 1973 26% (7%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
NA

Так, але дуже 

обмежені

Широкий 

перелік
Так

Польща
Нас. 38млн
І-прон.78%

Австралія
Нас. 22mn
І-прон.89% 2.7 | 3829 62% (33%)

Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
2.02 Так, багато

Широкий 

перелік
Так

12.0 | 640 64% (36%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
2.15 Так, багатоНі

Так, 

активно

Огляд іноземних ВІП – ВСІ НАДАЮТЬ ПОВНУ ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ (1)
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Повна 
вартість 
кредиту 

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так



test.de 10.7 | 510

check24.de 19.9 | 60

verivox.de 13.3 | 529

finanztip.de

0.4 | 1458moneyland.ch

11.4 | 740

bonus.ch 0.2 | 4649

bankrate.com 96.2 | 768

magnifymoney.com 9.9 | 6489

* serpstat.com веб-статистика станом на 22 січня 2019, **alexa.com веб-статистика станом на 14 січня 2019
Місце в країні є оцінкою популярності сайту, розрахованої з використанням середньої кількості відвідувачів і переглядів протягом останнього місяця
Статистика населення з www.worldometers.info/world-population, показники інтернет проникнення з www.internetworldstats.com
** comparis.ch є недоступним для користувачів з інших країн, experian.com має обмежену функціональність для користувачів з інших країн

Час 
протягом 
1 дня на 
сайті**

Набір 
фін.продуктів

Інтерактивність
Місячний 
трафік, 

млн*| місце**

Відвідувачі з 
пошукових 

ресурсів (вкл
Google)**

Фін. 
консуль-

тації

Інші пропозиції 
домогоспо-
дарствам

Відгуки 

споживачів

67% (42%)
Широкий 

перелік
Персонал., 

прийнятність
1:49

Так, дуже

багато
Ні

Так, 

активно

58% (29%)
Широкий 

перелік
Персонал., 

прийнятність
2:14 Так, багатоНі

Так,

опитування

5% (1%)
Широкий 

перелік
Персонал., 

прийнятність
15:52 Так, багато

Широкий 

перелік
Ні

57% (21%)
Широкий 

перелік
Персонал., 

прийнятність
2:41 Так, багато

Лише 

телеком

Так,

опитування

66% (43%)
Широкий 

перелік
Персонал., 

прийнятність
2:18

Так, багато

(неприбут.орг.)
Ні

Так, рег.

опитування

42% (16%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
4:46

Так, але 

обмежені

Широкий 

перелік
Ні

38% (15%)
Широкий 

перелік
Персонал., 

карта мережі
7:39

Так, але 

обмежені

Широкий 

перелік
Ні

45% (18%)
Limited list of 

products
Обмежена 2:37

Так, але 

обмежені

Широкий 

перелік
Ні

preisvergleich.de 1.9 | 2151

financescout24.de 7.1 | 3116 68% (43%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
1:55 Так, багатоНі Ні

37% (11%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
2:14

Так, але 

обмежені

Широкий 

перелік
Ні

Німеччина
Нас. 82mn
І-прон.96%

comparis.ch** 5.3 | 66 38% (13%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація
6:43 Н/д

Широкий 

перелік
Н/дН/д

Швейцарія
Нас. 8.5mn
І-прон.91%

creditkarma.com 54.7 | 170 20% (7%)
Широкий 

перелік
Персонал., 

прийнятність
3:48

Так, дуже

багато
Ні Ні

experian.com** 12.9 | 895 23% (8%)
Широкий 

перелік
Персоналі-

зація, 
3:49 Н/дНі Н/дН/д

Огляд іноземних ВІП– ВСІ НАДАЮТЬ ПОВНУ ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ (2)
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Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Повна 
вартість 
кредиту 

США
Нас. 327mn
І-прон.96%



Приклад польського сайту порівняння на базі медіа холдингу (1) 
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Надається широкий вибір критеріїв для фільтрів (який кредит для якого 
позичальника) і для сортування (вказаний вибір - за ефективною ставкою)

споживач вибирає 
критерій сортування 

кредитних пропозицій

споживач формує 
фільтри для кредитних 

пропозицій

Джерело: https://www.bankier.pl, https://www.bankier.pl/smart (переклад автоматизований Google Translate)

https://www.bankier.pl/
https://www.bankier.pl/smart


Приклад польського сайту порівняння на базі медіа холдингу (2) 

13
8%-27% діапазон ефективних ставок при 6%-10% номінальних

сума кредиту 20 тис злотих ≈ $5 тис

Джерело: https://www.bankier.pl, https://www.bankier.pl/smart
(переклад автоматизований Google Translate)

https://www.bankier.pl/
https://www.bankier.pl/smart


Етапи реалізації ініціативи створення нового ВІП 
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Дослідження ринку методом 
«таємного покупця» 2017-2019

3кв. 2019

Формування умов ініціативи 

Обговорення з банками та регулятором 
причин неефективності конкуренції

Проведення ФінтехЧелендж, 
аналіз існуючих ВІП

Розробка методології порівняння 
споживчих кредитів 

Підписання з 8 банками 
Протоколу про співпрацю

Проведення конкурсу з 
вибору виконавця 
ініціативи, підписання 
контракту з переможцем (ІА 
ЛІГАбізнесінформ)

Реалізація за підтримки USAID-FST

Уточнення і підписання умов співпраці 
між USAID-FST[1], Лігою і банками

ІТ розробка, тестування на даних банків, 
заснування КК[2] для управління ВІП

Розробка роз'яснювального 
контенту для споживачів 

Активне позиціонування і 
просування 

Оптимізація і розширення функціоналу 
(CRM, співпраця з кредитними бюро, 
інші продукти) 

Досягнення самоокупності, 
закінчення підтримки USAID-FST

Забезпечення   
самоокупності 

Подальша оптимізація 
і розширення 
функціоналу

2пол. 2019 протягом 2020 2021 і надалі

Подальше функціонування 

[1] на етапі реалізації ініціативи USAID-FST забезпечує (1) фінансування витрат на розробку і впровадження ВІП, створення роз'яснювального контенту і просування ВІП на ринку, (2) 
перевірку дотримання методології розрахунку вартості і порівняння кредитів, (3) перевірку достовірності наданої банками інформації про умови кредитування («таємними покупцями»)

[2] Координаційний комітет (КК) створюється відповідно до умов співпраці з USAID-FST та буде визначати умови реалізації і дотримання вимог ініціативи  

Розробка і погодження політик, 
положень, регламентів ВІП 



Аналіз ринку і пошук оптимального оператора для ВІП
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 Добре 
протестовані 
IT рішення

 Готовий до 
застосування 
досвід  
існуючих ВІП

 Хороша репутація

 Забезпечення коректності 
розрахунків порівняння 

 Перспектива майбутніх 
досліджень

Інші установи, які мають

 пріоритети у сфері 
захисту прав 
споживачів та

 високий рівень довіри

Вибір оператора є критично важливим для довіри до ВІП після запуску

Медіа

Освіта, 
наука

Інші

ФінТех ВІП

Важливі фактори:

 Репутація

 Персонал для 
забезпечення 
функціонування

 Підтримка з боку 
власників /керівників 

 Репутаційна установа з 
сильною позицією в 
Інтернеті

 Швидкий доступ до 
аудиторії

 Можливість генерувати 
контент з порадами для 
споживачів



Розробка методології порівняння кредитів спільно з банками

16

- Нецільові кредити без майнового 

забезпечення

- Авто кредити, непартнерські

- Іпотечні кредити, непартнерські

- Кредитні картки

- За сумою та строковістю

- За регіоном та віком

- За рівнем доходу (офіційний /сукупний)

- За формою платежів, іншими критеріями

- Середньомісячний платіж 

- Ефективна процентна ставка від 

кредитодавця  

- Повна ефективна ставка 

- Сума всіх платежів за кредитом 

- Включення усіх платежів і витрат на 

користь кредитодавця  

- Додаткове включення усіх платежів і витрат 

на послуги третіх сторін, пов’язані з 

кредитом

4 групи продуктів

Ренкінг з фільтрами для 
споживача

Підхід на основі загальної 
вартості 

Сортування за 
різними критеріями

Методологія – це основа довіри до інструменту порівняння



Визначення вартості кредиту в два кроки

Розрахунок платежів на основі  номінальних 

умов процентної ставки, комісій, тарифів та 

інших пов’язаних витрат
1 

Споживачі повинні мати можливість приймати рішення на основі інформації про повну 

вартість кредиту, включно з витратами на послуги третіх осіб

Розрахунок ключових параметрів вартості 

кредиту на основі графіку платежів

Збір інформації про номінальні умови 

процентів, комісій та необхідних послуг

Розрахунок платежів[1] між 

позичальником та кредитором

Оціночний розрахунок[2] інших 

платежів за необхідні послуги 

(наприклад, страхування)

Розрахунок сукупних 

платежів позичальника

[1] Для порівняння кредитних карток потрібні припущення щодо поведінки споживача (сценарії запозичення): (1) лише в межах пільгового періоду, (2) ≈безготівкові нецільові кредити на 12 місяців, 
(3) ≈готівкові нецільові кредити на 12 місяців

[2] Витрати споживача на необхідні послуги третіх осіб оцінюються із застосуванням певних припущень про надавача послуги, найпоширеніших характеристик позичальника та очікуваних змін 
вартості активу

[3] Annual Interest Rate (AIR) є скороченням для позначення річної процентної ставки, в даному випадку використовується в якості індикатора сукупної вартості кредитів

Розрахунок середньомісячного платежу 

на користь кредитодавця

2 

Розрахунок ефективної AIR[1] кредитодавця

на основі внутрішньої ставки дохідності 

платежів між позичальником і банком 

Оціночний розрахунок середньомісячного 

платежу за кредитом на користь кредитодавця 

і третіх осіб

Оціночний розрахунок повної AIR на основі 

внутрішньої ставки доходності всіх платежів 

за кредитом (вкл. третіх сторін)

17



Зручність користування,

легкість розуміння результатів

Визначення функціональної моделі ВІП

18

Ринковий механізм посередництва між попитом і пропозицією на 
фінансові послуги

ВІП

Впізнаваність, швидке знаходження 

в інтернеті  

Результативність пошуку кредиту, а 

саме доступ до кращих пропозицій і 

отримання кредиту

Можливість зворотного зв'язку, 

захист персональних даних

Справедливий ренкінг та 

розрахунок повної вартості 

кредиту

Привабливий канал клієнтів за 

критеріями ціна, якість і кількість 

заявок на кредити 

Ефективність обміну 

інформацією про умови 

кредитування та заявки

Регулярні звіти про (1) умови 

ринку та (2) якість заявок ВІП

для споживачів для кредитодавців



Структурування ролей та обов’язків

19

USAID-FST відіграватиме ключову роль в Координаційному комітеті і 
забезпечить справедливість порівняння та медіації між основними учасниками

Оператор 
ВІП

USAID-
FST Банки

 Оплата за виконані 
послуги

 Верифікація умов 
кредитування 

 Дозвіл на 
використання 
логотипу USAID-FST

 Управління ВІП 

 Кампанія з просування

 Матеріали з фін. 
грамотності 

 Справедливе порівняння 
роздрібних продуктів

 Направлення інформації 
про споживачів на 
банки[1]

 Первинний розгляд 
зауважень банків до 
результатів порівняння

 Надання в шаблонах 
умов кредитування

 Оплата за 
направлених 
споживачів 

 Оплата за розробку ІТ 
рішення і операційну  
підготовку

 Участь в просуванні 

 Дозвіл на 
використання 
логотипу USAID-FST 

Оператор 
ВІП

USAID-
FST

 Розробка ІТ рішення 
для ВІП 

 Спільна кампанія з 
просування

 Підготовка до 
операційного запуску

Стадія 1. ДО ЗАПУСКУ Стадія 2. ПІСЛЯ ЗАПУСКУ

Координа-

ційний

комітет[2]

[1] Направлення споживачів є дією, яка передає інформацію про споживача певному банку відповідно до вибору 
самого споживача шляхом кліка кнопки-рішення на сайті ВІП. 

[2] Координаційний комітет є керівним органом ВІП за участі USAID-FST, оператора ВІП та банків. Основними 
функціями комітету є (1) нагляд за дотриманням методології, політик та правил ВІП, (2) внесення змін до 
методології, політик та правил ВІП, (3) розгляд та сприяння вирішенню спорів щодо результатів порівняння, (4) 
платформа для обговорення реалізації стратегії. USAID-FST буде відігравати ключову роль протягом періоду 
впровадження (до грудня 2020).


