
Звіт про базове відстеження 
результативності регуляторного акта – проєкту постанови Правління 

Національного банку України “Про затвердження Положення про 
додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про 

надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)” 
 

Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного 
акта 

Національний банк України (Управління захисту прав споживачів 
фінансових послуг). 

 

Цілі прийняття регуляторного акта 
Постанову Правління Національного банку України “Про затвердження 

Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових 
установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)” 

прийнято з метою впорядкування Національним банком України укладення 
споживачами фінансових послуг і небанківськими фінансовими установами 

договорів про споживчий кредит, а також договорів про надання коштів у 
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

Регуляторний акт прийнято відповідно до повноважень Національного 
банку України, передбачених частиною першою статті 6 Закону України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та 
пунктом 34 частини першої статті 7 Закону України “Про Національний банк 
України”, щодо встановлення в межах своєї компетенції додаткових 

обов’язкових для фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, 
але мають право надавати окремі фінансові послуги, вимог до договорів про 

надання фінансових послуг, якщо це не врегульовано законом, а також 
забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг. 

 
Строк виконання заходів із відстеження 

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, базове 

відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня 
набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю 

його положень. 
Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 09 

липня 2021 року та завершено 30 вересня 2021 року. 
 
Тип відстеження результативності регуляторного акта  

Базове відстеження. 
 

Методи одержання результатів відстеження 
Аналіз показників результативності регуляторного акта. 
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Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на 
підставі листів, запитів, пропозицій від небанківських фінансових установ, їх 

асоціацій, інший агенцій, звернень фізичних осіб, суб’єктів господарювання. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності 
регуляторного акта 

Протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності 
регуляторного акта враховано відгуки та оцінки щодо рівня його підготовки, які 
відповідають чинному законодавству України. 

Інші показники результативності регуляторного акта будуть 
аналізуватися за результатами практики застосування його положень. 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта і ступеня 

досягнення визначених цілей 
Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей оцінюються позитивно. Запровадження регуляторного акта 
забезпечує застосування до договорів про надання споживчого кредиту та 

коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, належного 
формату для викладення змісту договору, належного рівня розкриття 

інформації про умови надання послуги, права та обов’язки сторін договору, 
наслідків невиконання або неналежного виконання взятих зобов’язань 
споживачем фінансових послуг, а також запобігає включенню до змісту 

недобросовісних умов договору. 

Подальша оцінка ступеня досягнення регуляторним актом поставлених 

цілей буде здійснена за підсумками повторного відстеження 

результативності, яке буде проведено не пізніше двох років із дня набрання 

чинності документом, коли буде змога детальніше проаналізувати практику 
застосування його положень. 
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