
ЗВІТ 
про базове відстеження результативності регуляторного акта – 

постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2021 року 
№ 156 “Про затвердження Положення про впорядкування діяльності з

надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу”

Назва виконавця заходів з відстеження 
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно 

до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”.

Виконавець заходів з відстеження – Національний банк України 
(Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових 
установ).

 
Цілі прийняття акта
Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2021 року 

№ 156 “Про затвердження Положення про впорядкування діяльності з надання 
супровідних послуг на ринку фінансового лізингу” (зі змінами) (далі – 
регуляторний акт) прийнята з метою встановлення організаційно-правових засад 
діяльності осіб, які надають супровідні послуги на ринку фінансового лізингу. 

Строк виконання заходів з відстеження
Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 

20 жовтня 2022 року та закінчено 21 листопада 2022 року.

Тип відстеження 
Базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження
Аналіз показників результативності регуляторного акта з використанням 

статистичних даних.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі 
статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання, на яких 
поширюється дія регуляторного акта (лізингодавців, які є фінансовими 
установами, а також на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають право надавати послугу з фінансового лізингу).  

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показниками результативності регуляторного акта є:
1) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія регуляторного акта (далі – субʼєкти, на яких поширюється дія 
регуляторного акта).
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Дія регуляторного акта поширюється на лізингодавців (які є фінансовими 

установами, а також на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають право надавати послугу з фінансового лізингу), надавачів допоміжних 
послуг та надавачів посередницьких послуг на ринку фінансового лізингу 
(агентів).

Інформація про кількість субʼєктів, на яких поширюється дія акта, наведена 
в таблиці.

Таблиця 
КількістьСуб’єкти, на яких поширюється дія акта 

станом на 
01.12.2021

станом на 
01.11.2022

1 2 3
Лізингодавці, які є фінансовими установами 491 412
Юридичні особи, які не є фінансовими 
установами, але мають право надавити окремі 
фінансові послуги

140 104

Надавачі допоміжних послуг на ринку 
фінансового лізингу

Немає даних Немає даних

Надавачі посередницьких послуг (агентів) на 
ринку фінансового лізингу

Немає даних Немає даних

Наразі Національний банк України (далі – Національний банк) не має даних 
про кількість надавачів допоміжних послуг та надавачів посередницьких послуг 
на ринку фінансового лізингу (агентів).

Регуляторний акт набрав чинності з 01 січня 2022 року. Відповідно до 
пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 21 березня 
2022 року № 56 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України” пункт 2 регуляторного акта викладений в такій 
редакції: “Небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими 
установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги на підставі 
ліцензії на здійснення діяльності з надання послуг фінансового лізингу, та 
особам, які надають посередницькі послуги на ринку фінансового лізингу, 
привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення протягом 
чотирьох місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.”

Станом на 01 листопада 2022 року в Україні зареєстровано 
412 лізингодавці, які є фінансовими установами, та 104 юридичні особи, які не є 
фінансовими установами, але мають право надавити окремі фінансові послуги. 
Таким чином, регуляторний акт поширювався на зазначених вище суб’єктів 
господарювання; 

2) розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або 
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

Національний банк не має інформації щодо часу, що фактично витрачається 
учасниками ринку небанківських фінансових послуг під час виконання вимог 
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регуляторного акта. Витрати коштів субʼєктів господарювання на такі видатки 
здійснюються в межах кошторисів витрат на звичайну господарську діяльність. 

Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених 
цілей 

До прийняття регуляторного акта Національний банк, який з 01 липня 2020 
року набув повноважень регулятора ринку небанківських фінансових послуг 
згідно з Законом України від 12 вересня 2019 року № 79-IX “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із 
державного регулювання ринків фінансових послуг”, не мав  нормативно-
правових актів з питань регулювання діяльності з надання супровідних послуг 
на ринку фінансового лізингу. Таких нормативно-правових актів не мав і 
попередній регулятор ринку небанківських фінансових послуг – 
Нацкомфінпослуг. Отже, до прийняття регуляторного акта діяльність з надання 
супровідних послуг на ринку фінансового лізингу не була належним чином 
врегульованою законодавством України.

Таким чином, результатом реалізації регуляторного акта є врегулювання 
діяльності з надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу. 

Протягом дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня підготовки 
цього документа від учасників ринку небанківських фінансових послуг не 
надходило.

Загалом, результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 
визначених цілей оцінюються позитивно. 

Голова
Національного банку України                                                      Андрій ПИШНИЙ          


