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В статті розглянуто основні особливості онлайн-мікрокредиту, які видають МФО. Висвітлено проблеми правового 

регулювання мікрокредитування онлайн, переваги та недоліки послуги. Досліджено законодавство України, яке регулює 

питання онлайн-мікрокредиту. Визначено проблеми видачі послуги та поняття мікрокредит, МФО, електронний 

кредитний договір, а також сутність мікрокредиту онлайн. Обґрунтовано необхідність прийняття закону про 

мікрокредитування в якому будуть врахованні усі рекомендації та зауваження по використанні фінансової послуги. 
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Постановка проблеми. Велику роль у 

задоволенні власних матеріальних потреб 

населення відіграє такий вид споживчого 

кредиту як мікрокредит онлайн. До недавнього 

часу отримати фінансову допомогу було досить 

важко, оскільки невеликі кредити були тільки 

заставними або цільовими і надавалися 

банками лише благонадійним клієнтам. 

Студенти, неофіційно працевлаштовані особи, 

пенсіонери не могли отримати гроші без довгих 

днів очікування і ганебних пояснень. 

Недовіра до банківської системи, суворі 

вимоги банків та нестабільність курсу валют, 

сприяли розвитку таких послуг які надають 

МФО. Такі компанії  переважно працюють в 

сегменті (payday loans) - "гроші до зарплати". 

Метою статті є розкриття особливостей 

правового регулювання онлайн-мікрокредиту-

вання в Україні, а також аналіз проблем його 

видачі, визначення практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення національного законо-

давства в цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Ступінь дослідження даної теми є 

недостатньо висвітленою у працях українських 

науковців, що свідчить про необхідність 

уточнення ряд питань щодо особливостей 

онлайн-мікрокредитування. 

Окремі аспекти даного питання досліджувалися 

такими науковцями, як: Горбатюк В. Б., Вовчак 

О.Д., Шаповал О.А., Меджибовська Н.І., Луспеник 

Д.Д., Гареєв Є.Ш., та іншими.  

Основні результати досліджень. Онлайн-

мікрокредитування в Україні стало активно 

розвиватися зі збільшенням кількості власників 

платіжних карток. Згідно з оцінками НБУ 

станом на початок 2019 року ця цифра досягла 

42,3 млн осіб [1]. При цьому кількість 

безготівкових операцій за два роки збільшилася 

в чотири рази. Цей фактор став вирішальним 

для активного впровадження інтернет-напряму 

в сферу кредитування. Онлайн-мікрокредити 

видаються мікрофінансовими організаціями, 

які контролюються НБУ, тому нелегальні 

компанії відразу ліквідуються. 

Мікрокредит – короткостроковий кредит, 

яку надає МФО позичальнику у розмірі та на 

умовах встановлених договором. Зазвичай 

фінансові компанії дають його до 30 днів, з 

можливістю платного продовження ще на 5-30 

днів. Видається тільки на підставі укладення 

договору, який має повну юридичну силу. На 

законодавчому рівні ніяких вимог ні до 

статутному капіталу, ні до організаційно-

правовій формі, де можна взяти кредит в МФО 

на карту в Україні немає. Тому власники 

компанії вибирають форму на свій розсуд. 

Мікрофінансова організація (МФО) – 

юридична особа, яка має право на здійснення 

фінансової діяльності і ліцензію від 

Національного банку України на кредитування 

фізичних або юридичних осіб. Згідно з даними 

Нацкомфінпослуг, на даний момент тип таких 

організацій – фінансова компанія, хоча ще в 2017 

році вони позначалися як «інша кредитна 

установа». На відміну від банків в основному 

МФО мають право тільки видавати кредити, 

тобто такі види продуктів як депозити, відкриття 

рахунків для клієнтів будуть недоступні.  

Невеликі онлайн-мікрокредити на споживчі 

потреби – доволі популярна пропозиція на 

сучасному фінансовому ринку.  

Головні переваги : 

1. такі кредити можна оформити швидко, 

достатньо мати Інтернет в смартфоні чи 

комп’ютері;  
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2. сервіс функціонує у режимі 24/7;  

3. схвалення заявки займе у середньому 15-

25 хвилин;  

4. на відміну від банків, немає прихованих 

платежів та комісій. 

5. після схвалення заявки і укладення 

договору гроші миттєво надходять на платіжну 

картку.  

Видається такий кредит з 18 років за наяв-

ності: паспорта, ідентифікаційного коду (ІПН), 

мобільного номера, e-mail, банківської картки. 

Незважаючи на значні переваги у порівняні 

зі звичайними кредитами, у таких кредитів є 

теж недоліки на які слід звернути увагу. 

Недоліки послуги: 

1.Існує високий ризик наткнутись на 

шахраїв які використовують сервіси 

кредитування, щоб виманити в Інтернет 

користувачів персональні дані про їхні 

кредитні рахунки та дані сім-картки.  

Підтвердженням цього є рішення Дворічан-

ського районного суду Харківської області від 

04.01.2018 по цивільній справі № 618/721/17 

щодо визнання недійсним кредитного договору 

[2]. Оскільки скориставшись  незаконно сім-

карткою потерпілого, невідомі особи під його 

даними за допомогою мобільного телефону 

через «Приват 24» здійснили доступ до карток 

та рахунку і було вчинено шахрайські дії з 

грошовими коштами, а саме зараховані 

кредитні кошти та перераховано суму кредиту 

на інший рахунок. 

2.Досить  дорого, оскільки такі кредити 

видаються від 250% до 700% річних.  

3.Великі штрафи та пеня за прострочений 

кредит. 

4.Малі позики (від 3 до 30 тисяч гривень). 

Для тих хто вперше користується послугами 

розмір позики складає максимум 3 тис. грн..  

На даний час українське законодавство не 

містить поняття «онлайн-мікрокредит» на 

картку» чи «кредит онлайн». Однак, відсутність 

визначення на законодавчому рівні перелічених 

понять, не означає незаконності таких послуг.  

Правову основу діяльності компаній які 

надають кредити онлайн складають декілька 

нормативно-правових актів, а саме Закони 

України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг"[3], 

"Про електронні документи та електронний 

документообіг"[4],"Про банки і банківську 

діяльність","Про електронну комерцію", "Про 

електронні довірчі послуги", "Про споживче 

кредитування" та  інші.  

Сутність такого кредитування полягає в 

спрощеному порядку одержання кредитних 

коштів. Спрощена процедура означає відсутність 

потреби персонально відвідувати компанію, яка 

надає кредит та безпосередньо вести переговори 

з представником останньої. Суттєво спрощений 

порядок подачі заяви, вимагається мінімальний 

перелік документів      [5, с. 16].  

Через те, що спілкування проходить в 

Інтернеті, підписати письмово договір можливості 

немає. У цьому випадку використовується 

електронний кредитний договір. 

Електронний кредитний договір -  це 

кредитний договір, що укладається за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційної 

системи, за яким кредитодавець надає 

позичальнику грошові кошти у розмірі та на 

умовах, встановлених договором, а 

позичальник зобов’язується повернути кредит 

та сплатити проценти за користування 

кредитом на умовах, встановлених договором. 

Сьогодні порядок укладення електронних 

кредитних договорів визначено Законом 

України "Про електронну комерцію", ст. 11 

якого визначає порядок укладення та вимоги 

електронного договору [6].  

Такий договір розміщується на сайті сервісу 

кредитування і при оформленні позики, клієнт 

отримує договір кредитування на зазначену 

електронну пошту. Він обов’язково ставить 

позначку в графі про прийняття умов документа 

та надсилає свою згоду на отримання кредиту і 

гроші зараховуються на його картковий рахунок, 

тоді угода вважається укладеною.  

Правове регулювання таких відносин зак-

ріплено в Цивільному кодексі України [7], За-

коні України "Про електронні документи та 

електронний документообіг". Відповідно до ст. 

5 вище зазначеного закону, електронним нази-

вається документ, в якому інформація зафіксо-

вана у вигляді електронних даних, включаючи 

обов'язкові реквізити документа. Він може 

бути створений, переданий, збережений і 

перетворений електронними засобами у 

візуальну форму. Юридична сила електронного 

документа не може бути заперечена виключно 

через те, що він має електронну форму [4]. 

Судова практика визнає договір укладений в 

електронній формі належним чином оформле-

ним, навіть за відсутності підписів сторін [8], а 
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також взагалі кредитний договір, укладений 

онлайн, прирівнює до кредитного договору в 

письмовій формі [9]. 

Невдовзі небанківське мікрокредитування 

онлайн може стати однією з найперспективні-

ших послуг в Україні, але за умови, що будуть 

розв’язані кілька головних проблем, які 

сповільнюють його розвиток. 

Однією із проблем оформлення такої послуги є 

необхідність передачі персональних даних клієнта 

в електронний спосіб, що у свою чергу, вимагає 

додаткових гарантій стосовно збереження даних 

повідомлення, а саме інформації про банківський 

рахунок клієнта  [10, с.29]. 

Мікрокредит онлайн надає обмеження по 

термінах і сумах видачі кредитів. Згідно з 

Законом "Про споживче кредитування", отримання 

будь-якого кредиту, який видано більш ніж на 

30 днів і на суму понад 3200 грн, передбачає 

оформлення паспорта споживчого кредиту, що, 

у свою чергу, вимагає від фінансових компаній 

здійснювати більшу кількість паперової 

роботи, а значить і збільшує витрати [11]. 

Нині контроль за ринком онлайн-

мікрокредитуванням в Україні здійснює 

Національна комісія з регулювання фінансових 

послуг. Але таку велику кількість компаній дуже 

важко контролювати і це, на жаль, є сприятливим  

ґрунтом для розвитку тіньового бізнесу 

Однією з причин для регулювання  цієї 

сфери є надмірний борговий тягар клієнтів і 

необхідність встановлення єдиних вимог до 

надання таких послуг. Кредити видаються під 

20-40% в місяць (окрім першої позики). Великі 

штрафи та пеня за прострочений кредит 2-5% 

від тіла кредиту - заганяють позичальника в 

боргове рабство. 

 Наприклад, є цікавий досвід Грузії, де з 2017 

року процентна ставка не може перевищувати 

100% від суми позики, а відсотки і штрафи – 

150%. При цьому спостерігається все більше 

уваги до роботи кредиторів щодо перевірки 

кредитоспроможності клієнтів.  

Неналежне інформування споживача про 

умови кредиту на всіх етапах процесу. Дослід-

ження USAID «Трансформація фінансового сек-

тора» показало, що 70% інформації, яку надава-

ли фінансові установи не співпадала з інформа-

цією в договорі. Усні консультації не завжди бу-

ли інформативні, бо з багатьох питань надавали 

незрозумілу, неповну інформацію про умови 

таких послуг[12]. 

Ми вважаємо, що в Україні необхідно прий-

няти закон про мікрокредитування, який регу-

лював би діяльність мікрофінансових організа-

цій, а саме : 

1. впровадити норми і правила роботи з 

позичальниками і колекторськими агентствами; 

2. встановити єдині вимоги щодо надання 

таких послуг. 

3. розробити механізм з віддаленої 

ідентифікацією позичальника  в мережі Інтернет; 

4. обмежити максимальну процентну 

ставку на рівні 1% на день від тіла кредиту, а 

загальну вартість зі штрафами встановити на 

рівні 140% від суми позики. 

5. надавати повну та всебічну інформацію 

про умови кредиту під час консультації й 

укладення договору. 

Ці зміни дозволять зробити ринок мікрокре-

дитування ціліснішим і більш збалансованим 

від фінансових ризиків та дозволить уникнути 

недобросовісних дій з боку кредитодавців 

стосовно споживачів. 

Попри проблеми, що накопичилися, сегмент 

віддаленого надання мікрокредитів в Україні 

продовжує розвиватися. Рівень поінформова-

ності населення про цю послугу дуже високий і 

вона тільки набирає популярність серед 

населення України.  

Висновок. Ринок онлайн-мікрокредитуван-

ня наразі знаходиться на етапі становлення і бу-

де далі динамічно розвиватися. Оскільки сфера 

онлайн-мікрокредитування в Україні нова і 

перспективна, ми вважаємо, що необхідно 

ухвалити закон про мікрокредитування, який 

має врегулювати усі  наявні в фінансовому 

секторі проблеми та дати новий поштовх для 

розвитку даної сфери. 
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Фойт С.И.  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОНЛАЙН-МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

В статье рассмотрены основные особенности онлайн-микрокредита, которые выдают МФО. Освещены проблемы 

правового регулирования микрокредитования онлайн, преимущества и недостатки услуги. Исследовано 

законодательство Украины, регулирующее вопросы онлайн-микрокредита. Определены проблемы выдачи услуги и 

понятия микрокредит, МФО, электронный кредитный договор, а также сущность микрокредита онлайн. 

Обоснована необходимость принятия закона о микрокредитования в котором будут учтены все рекомендации и 

замечания по применению финансовой услуги. 

Ключевые слова: онлайн-микрокредит, МФО, микрокредит, заемщик, кредит, финансовая компания. 

 

Voith S.I. 

LEGAL BASIS OF ONLINE MICRO CREDITING IN UKRAINE 
The article discusses the main features of online microcredit, which are issued by MFOs. The problems of legal regulation of 

microcredit online, the advantages and disadvantages of the service are highlighted. The legislation of Ukraine regulating the 

issues of online microcredit has been studied. The problems of issuing services and the concept of microcredit, MFOs, electronic 

loan agreement, as well as the essence of microcredit online are identified. The necessity of adopting a law on microcredit is 

justified, which will take into account all the recommendations and observations on the use of financial services. 

Keywords: online microcredit, MFO, microcredit, borrower, loan, financial company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


