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Актуальною проблемою для України є відсутність в законі норм, які 

б регулювали максимальний розмір процентних ставок за договорами 

про споживчий кредит. Як відомо закон обмежує мінімальний розмір 

процентів за кредитом (ч. 3 ст. 346 ГК України, ст. 47 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність»), однак максимальний розмір 

процентної ставки за кредитом обмежується законодавством лише в 

окремих випадках [1]. Зазначимо, що обмеження максимального розміру 

вартості кредиту існує в багатьох країнах. Наприклад, у Франції 

законодавче обмеження лихварства існує з 1807 року. На цей час згідно 

статті L 313-3 Споживчого кодексу Франції лихварством є будь який 

кредит ефективна ставка якого перевищує на одну третину середню 

ефективну ставку кредитів такого ж виду, з аналогічним рівнем ризику, 

що надавався кредитними установами та фінансовими компаніями 

протягом попереднього кварталу [2]. В Німеччині, згідно § 138 ГЦУ 

правочин, який суперечить нормам моралі, є нікчемним. Зокрема, під 

лихварством розуміється явна невідповідність власного бо зустрічного 

надання, а також використання скрутного становища, недосвідченості, 

легковажності, істотної слабкості волі контрагента [3]. Відповідно з цим 

вартісні елементи кредиту, розмір яких істотно перевищує ринкові, 

можуть бути визнанні судом недійсними. Однак, як вказує 

Р.І. Карімуллін за німецьким законодавством недостатньо лише 

невідповідності власного та зустрічного надання (об’єктивний критерій), 

слід також довести, що кредитор використовував скрутне становище
 

позичальника (суб’єктивний критерій) [4, c. 137]. На цей час 

Федеральний Верховний суд знаходить явну невідповідність власного та 
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зустрічного надання за кредитами з погашенням частинами, коли 

ефективний процент встановлений в договорі приблизно у двічі 

перевищує середньо ринковий процент [5, c. 490]. В Великобританії 

Управлінням з регулювання фінансової поведінки (FCA) з січня 

2015 року започатковано обмеження цін короткострокових кредитів. 

Розмір процентної ставки, з урахуванням усіх платежів, на день не за 

ними може перевищувати 0,8% від суми кредиту, а загальна сума 

кредиту та процентів не може перевищувати суму кредиту більш ніж у 

два рази за споживчими кредитами строком до одного року. Зазначені 

обмеження не стосуються кредитів овердрафт, іпотечних кредитів та 

кредитів наданих під забезпеченням [6, с. 513].  

Найбільш розвинуте антилихварське законодавство існує на рівні 

штатів у США. Наприклад, у штаті Нью-Йорк встановлено 

максимальний ліміт вартості кредиту 16% річних. Він діє лише щодо 

угод із споживачами. У разі перевищення цього ліміту суди штату, як 

правило, визнають кредитний договір недійсним. Загальні положення 

про кредит і лихварство зібрані в розділі DCD Зводу законів Штату 

(La s of Ne  York). За законом штату Аляска максимальна ставка 

кредиту не повинна більше ніж на п'ять процентних пунктів 

перевищувати ставку ФРС, встановлену на дату отримання кредитної 

заявки. Дане обмеження поширюється на операції з фізичними особами. 

Загальні положення, що стосуються кредитування, включені в Титул 6 

Законів Аляски (T t e S x of A aska Stat tes Annotated). Законодавство про 

лихварство штату Каліфорнія встановлює для споживчих кредитів 

максимальний розмір процентів на рівні 10% річних. Процентна ставка 

за неспоживчими кредитами не повинна більше ніж на п'ять процентних 

пунктів перевищувати ставку Федерального резервного банку 

Сан-Франциско [7]. 

Схожа ситуація існує і в законодавстві окремих країн колишнього 

СРСР. Так згідно статті 6 Закону Російської Федерації «Про споживчий 

кредит (позику) Банк Росії у встановленому ним порядку щокварталу 

розраховує і публікує середньо ринкове значення повної вартості 

споживчого кредиту (позики) за категоріями споживчих кредитів 

(позик), що визначається Банком Росії, не пізніше ніж за сорок п'ять 

календарних днів до початку кварталу, в якому середньо ринкове 

значення повної вартості споживчого кредиту (позики) підлягає 

застосуванню. Таке значення повної вартості споживчого кредиту 

(позики) визначається Банком Росії як середньозважене значення не 

менше ніж у ста найбільшим кредиторам за відповідної категорії 



м. Одеса, 15-16 вересня 2017 р. │ 25 

 

споживчого кредиту (позики) або не менш ніж однієї третини від 

загальної кількості кредиторів, що надають відповідну категорію 

споживчого кредиту (позики). На момент укладення договору 

споживчого кредиту (позики) повна вартість споживчого кредиту 

(позики) не може перевищувати розраховане Банком Росії середньо 

ринкове значення повної вартості споживчого кредиту (позики) 

відповідної категорії споживчого кредиту (позики), що застосовується у 

відповідному календарному кварталі, більш ніж на одну третину [8]. 

Норми частини 9 статті 12 Закону Російської Федерації 

«Про мікрофінансову діяльність та мікрофінансові організації» також 

забороняють мікрофінансовим організаціям нараховувати позичальнику 

– фізичній особі проценти за договором споживчого кредиту, строк 

повернення споживчого позики за якого не перевищує одного року, за 

винятком неустойки (штрафу, пені) і платежів за послуги, що надаються 

позичальнику за окрему плату, у разі, якщо сума нарахованих відсотків 

за договором досягне трикратного розміру суми позики [9]. В свою чергу 

згідно Постанови Правління Національного Банку Республіки Казахстан 

від 24 грудня 2012 року № 377 «Про затвердження граничного розміру 

річної ефективної ставки винагороди» затверджено граничну річну 

ефективну ставку винагороди за банківськими позиками, мікрокредитів, 

кредитами, що надаються банками другого рівня, організаціями, 

здійснюють окремі види банківських операцій, мікрофинансовими 

організаціями та кредитними товариствами, у розмірі 56 (п'ятдесят 

шість) відсотків. На дату укладення договору банківського позики, 

кредитного договору, зміни ставки винагороди і (або) зміни або введення 

нових комісій та інших платежів у зв'язку з наданням та 

обслуговуванням банківського позики або кредиту річна ефективна 

ставка винагороди не може перевищувати граничний розмір, 

затверджений цим пунктом [10]. 

Згідно статей 1, 13 Конституції України Україна є соціальною 

державою. Як роз’яснив Конституційний суд України в своєму рішенні 

від 25 січня 2012 р. № 3-рп/2012 (справа 1-111/2012) згідно з 

Конституцією України держава забезпечує соціальну спрямованість 

економіки для реалізації соціальних прав громадян, зокрема на 

соціальний захист та достатній життєвий рівень. Основними завданнями 

соціальної держави є створення умов для реалізації соціальних, 

культурних та економічних прав людини, сприяння самостійності і 

відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної допомоги 

тим громадянам, які з незалежних від них обставин не можуть 
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забезпечити достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї [11]. В зв’язку із 

вказаним виникає цілком резонне питання, чи можуть надаватись в 

соціальній державі споживчі кредити під 600-700% річних [12]. На наш 

погляд така практика кредитування є неприпустимою, оскільки веде 

зубожіння громадян України, та отримання окремими кредитодавцями 

надприбутків. З огляду на вищевказане вважаємо, що в Україні слід 

обмежити максимальну вартість кредитів для фізичних осіб – 

споживачів. Для цього доцільно було б обмежити максимальний розмір 

процентних ставок за споживчими кредитами, заборонивши банкам 

встановлювати їх у договорі про споживчий кредит в розмірі, що у двічі 

або більше разів перевищує останню за датою на момент укладення 

договору середньозважену вартість кредиту за даними статистичної 

звітності банків України (за кредитами, наданими фізичним особам, з 

урахуванням строку та валюти кредиту), що розміщена на офіційному 

сайті Національного банку України. Зазначені вимоги не 

розповсюджуються на кредити «овердрафт» (ст. 1069 ЦК України), 

оскільки стосовно таких кредитів Національний банк України 

середньозважену вартість не встановлює. Що ж до споживчих кредитів 

небанківських фінансових установ, то це є більш складним питанням. 

На наш погляд, встановлення порядку визначення максимального 

розміру процентних ставок за споживчими кредитами таких фінансових 

установ доцільно було б віднести до компетенції Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  
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