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ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ НА 
РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Цель статьи заключается в определенныи 
этапов возникновения рынка коллекторских 
услуг в Украине и раскрытии особенностей 
правового регулирования деятельности коллек-
торских компаний на рынке финансовых услуг 
в связи с принятием Закона Украины №1349-
ІХ «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины относительно 
защиты должников при урегулировании про-
сроченной задолженности». Для достижения 
поставленной цели были использованы мето-
ды, в частности такие? как: диалектический, 
формально-юридический, системно-струк-
турный, логико-семантический, компаратив-
ный, а также метод анализа действующего 
отечественного законодательства. Обсужде-
ния. Подчеркнуто, что учитывая опыт евро-
пейских стран о деятельности коллекторских 
компаний на рынке финансовых услуг, Украи-
на впервые определила требования по взаимо-
действию с потребителями и другими лицами 
при урегулировании просроченной задолжен-
ности (требования к этическому поведению) и 
ответственность за нарушение требований к 
этическому поведению.

Ключевые слова: потребительское кредито-
вание, микрофинансовая организация, креди-
тор, новый кредитор, заемщик, коллекторская 
компания, реестр коллекторских компаний.
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кредитування та обумовили появу нового 
виду послуг (колекторських послуг), спрямо-
ваних на погашення у позасудовому порядку 
заборгованості споживача, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання за дого-
вором про споживчий кредит, укладеним із 
комерційними банками та небанківськими 
фінансовими установами – мікрофінансовими 
організаціями. 

Діяльність колекторських компаній в 
Україні більше десяти років не мала належ-
ного правового регулювання, а термін «ко-
лекторська компанія» в законодавстві взага-
лі був відсутній. Основним документом, де 
згадувалося про легальність колекторської 
діяльності, був Лист Державної служби Укра-
їни з питань регуляторної політики та роз-
витку підприємництва № 7747 від 27 серпня 
2013 р., у якому зазначалося, що колектор-
ська компанія може діяти від імені кредитора 
на підставі договору доручення або надання 
послуг за певну винагороду [1]. Такі компанії 
з надання колекторських послуг  були зареє-
стровані як компанії з надання факторинго-
вих послуг.  

На сьогодні в Україні діє більше 200-т 
колекторських компаній, які не завжди до-
тримуються вимог щодо етичної поведінки. 
Свідченням цього є 1043 письмові звернення 
стосовно колекторської діяльності («сollection 
діяльності») банків та небанківських фінансо-
вих установ, які надійшли протягом третього 
кварталу 2020 року до Національного банку 
України. З них 77 звернень надійшло стосов-
но банків та 966 - небанківських фінансових 

Постановка проблеми та її актуальність
Нестабільна фінансова ситуація, еконо-

мічна криза та зростання безробіття в Укра-
їні спровокували збільшення рівня непога-
шеної заборгованості населення на ринку 
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установ [2]. У 70% звернень стосовно collection 
діяльності банків споживачі скаржились на 
достатньо грубі форми роботи банків віднос-
но своїх клієнтів, та у майже половині звер-
нень з приводу collection діяльності фінансо-
вих компаній були наявні випадки дуже жор-
стоких форм поводження з боржниками для 
примусового повернення заборгованостей.  

Враховуючи цю статистику, держава ви-
рішила забезпечити захист прав боржників 
та третіх осіб під час врегулювання простро-
ченої заборгованості шляхом запроваджен-
ня на законодавчому рівні вимог до етичної 
поведінки кредитодавців та колекторських 
компаній під час взаємодії із споживачами. 
Так, 19 березня 2021 року Парламентом при-
йнято Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту боржників при врегулюванні про-
строченої заборгованості» [3], яким вперше 
визначено поняття  «колекторська компанія» 
та визначено вимоги щодо етичної поведінки 
цих компаній.

Усе вище викладене свідчить про акту-
альність дослідження правових аспектів ді-
яльності колекторських компаній на ринку 
фінансових послуг в Україні.

Стан дослідження
Питання, пов’язані з діяльністю  колек-

торських компаній в Україні піднімали у сво-
їх працях такі науковці та юристи-практики, 
як: А. М. Авторгов, О. В. Двірська, О. Б. Де-
нис, С. В. Дяченко, А. О. Іванов, К. Л. Ларіо-
нова, В. П. Мочернюк, Р. В. Мітітел, Т. В. Ро-
манцова, І. М. Суслова, Т. В. Філіпенко, 
В. В. Філатов,  К. І. Фоміна, В. С. Яременко та 
інші. Проте,  їх дослідження стосувалися зде-
більшого висвітленню етапів розвитку колек-
торського бізнесу, аналізу судової практики 
розгляду спорів із колекторами, міжнародної 
практики функціонування колекторських 
компаній, особливостей створення таких 
структур на українському ринку фінансових 
послуг.

Віддаючи належне напрацюванням до-
слідників, варто зазначити, що правові ас-
пекти діяльності колекторських компаній в 
Україні розглядались здебільшого у загаль-
ному контексті кредитних відносин та без 
урахування останніх змін до законодавства 

щодо захисту споживачів при врегулюванні 
простроченої заборгованості.

Мета статті полягає у дослідженні право-
вих аспектів діяльності колекторських компа-
ній в Україні у зв’язку  із прийняттям Закону 
України від 19.03.2021 р. № №1349-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту боржників при врегу-
люванні простроченої заборгованості».

Виклад основних положень
В Україні 2008 рік вважається роком ви-

никнення ринку колекторських послуг, адже 
з підвищенням курсу американського долара 
з п’яти до восьми гривень, число порушень 
договірних зобов’язань за валютними креди-
тами різко зросло. Банки були готові до ре-
структуризації заборгованості позичальників. 
Але, не зважаючи на значні часові та грошові 
витрати, для вирішення питання щодо по-
вернення боргів, фінансові установи були 
змушені звернутися за допомогою до колек-
торських компаній. 

Другим етапом розвитку ринку колектор-
ських послуг можна назвати 2014 рік, адже 
саме тоді багато українських банків були по-
збавлені ліцензій, та, як  наслідок, з’явилась 
велика кількість кредитних портфелів. Саме 
це призвело до появи декількох типів колек-
торських компаній:
	 Колл-центри - діяльність яких зосе-

реджена на здійсненні дзвінків боржникам та 
на повернення боргів з мінімальними витра-
тами.
	 «Професійні колектори» - компанії, 

які не обмежувалися дистанційною формою 
спілкування та застосовували погрози й на-
сильство, через що стали «популярними» 
представниками ринку цих послуг.
	 Факторингові компанії,  мета яких - 

робота з найбільш якісними кредитами, які 
забезпечені ліквідною нерухомістю [4].

Основними видами послуг, які пропону-
вали на той час вітчизняні колекторські ком-
панії, на думку аналітиків, були: [5, с. 67-68]

1. Викуп заборгованості клієнта. 
2. Сім видів послуг досудового стягнення 

заборгованості: 1) досудова робота з рухо-
мим майном, яка включає у себе конфіскацію 
майна у боржника з доставкою на майданчик 
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кредитора, оформлення документів щодо за-
ставного майна тощо; 2) юридичний супровід 
боргу (сукупність дій зі стягнення заборгова-
ності в судовому порядку, а також через тре-
тейські суди); 3) комплексний супровід вико-
навчого виробництва (пошук майна боржни-
ка, опис і відповідальне зберігання майна); 
4) моніторинг предметів застави (оцінка та 
інформування заставних підрозділів креди-
торів про наявність та стан прийнятого ними 
в заставу або переданого в лізинг майна);- 
5) кредитний моніторинг (контроль та моні-
торинг виконання позичальниками платіж-
них зобов’язань, дотримання ними термінів 
оплати і графіків платежів); 6) ранній ко-
лекшн (стягнення заборгованості на ранній 
стадії існування боргу за допомогою дистан-
ційного контакту з боржником, регулярних 
повідомлень і нагадувань (пошта, SMS, e-mail, 
дзвінки)); 7) пізній колекшн (стягнення на 
пізній стадії існування боргу. Повна проце-
дура стягнення заборгованості за допомогою 
більш інтенсивних методів дистанційного 
впливу й особистих контактів із боржником) 
[6;7].

Зауважимо, що загалом робота вітчизня-
них колекторських компаній на той час су-
перечила основним принципам колекторної 
діяльності – тактовно і ненав’язливо нагаду-
вати про наявний кредит та відповідальність 
за отриману в борг суму грошей, а основна 
проблема полягала у  відсутності належного 
правового регулювання діяльності цих ком-
паній. Адже на законодавчому рівні не було 
визначено правовий статус колекторських 
компаній, не врегульовано їх діяльність та 
компетенцію [8, с. 130]

Суб’єктами законодавчої ініціативи не- 
одноразово робились спроби  врегулювати 
діяльність цих компаній в Україні. Так, за-
конопроєктом №2275 від 02.03.2015 «Про за-
борону надання колекторських послуг щодо 
фізичних осіб – боржників» пропонувалося 
заборонити надання колекторських послуг 
щодо виконання фінансових зобов’язань, 
однак він був відхилений через невідповід-
ність нормам європейського законодавства. 
У 2019 році вдруге були зроблені спроби за-
хистити права та законні інтереси боржни-
ків при здійсненні колекторської діяльності, 
шляхом прийняття законопроєкту №2133 від 

12.09.2019 «Про захист прав та законних ін-
тересів боржників при здійсненні колектор-
ської діяльності». Однак вказаний законопро-
єкт пройшов тільки етап першого читання 
і не був прийнятий [4]. Лише третя спроба 
дала позитивний результат і законопроєкт 
№4241 від 21.10.2020 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо за-
хисту боржників при врегулюванні простро-
ченої заборгованості» (далі – Закон) 19 бе-
резня 2021 року був прийнятий Верховною 
Радою України.

Хоча зазначений Закон набув чинності 14 
квітня 2021 року, проте деякі науковці, юрис-
ти-практики, народні депутати не підтриму-
ють думку щодо нагальності його прийняття 
та вказують на певні прогалини. 

Так, наприклад, народний депутат Укра-
їни 8-го скликання, Голова жіночого руху 
«За майбутнє» І. М. Суслова у своїх дописах 
в соціальних мережах зазначає, що на повну 
силу цей законодавчий акт запрацює мінімум 
через три місяці, коли Національний банк 
України створить реєстр, так би мовити, офі-
ційних колекторських компаній. І хоча цим 
Законом передбачено низку обмежень для 
колекторів у межах взаємодії з боржниками, 
повністю проблему він не розв’язує. Питання 
про нарахування безпідставно високих відсо-
тків за кредитом, встановлення кредитором 
неможливих умов повернення заборгованос-
ті, незрозумілі штрафи та юридичні «уловки», 
що, по суті, вводять позичальника в оману, 
залишаються не вирішеними цим законодав-
чим актом. На її думку, в умовах війни, еконо-
мічної кризи та пандемії COVID-19 дозволя-
ти роботу сумнівних фінансових установ, які 
заробляють на бідності та вразливості гро-
мадян – такий самий злочин, як і вибивання 
боргів усіма можливими методами. Держава 
насамперед повинна забезпечити прозору 
банківську систему, захищеність позичальни-
ків, цивілізовані методи роботи з боржника-
ми [9]. 

На думку А. О. Іванова, Закон містить 
низку положень, що мають оціночний і 
суб’єктивний характер (використовуються 
терміни «невідкладно», «адекватно»), та ство-
рює нові поняття без визначення їх значення 
(наприклад, «заходи, спрямовані на погашен-
ня у позасудовому порядку заборгованості 
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споживача»).  Двозначність і нечіткість норм 
неодмінно створить підстави для конфлікту у 
відносинах, а також є такою, що не відповідає 
принципам правової визначеності. 

Старший юрист АО «MORIS GROUP» за-
значає, що після початку дії Закону частина 
колекторських компаній буде працювати на 
ринку нелегально, без відповідних дозволів 
НБУ, що призведе  до розвитку ринку «ін-
дивідуальних колекторів», які здійснювати-
муть таку діяльність без укладення договорів 
з кредиторами та за межами правового поля. 
Тому важливою в цій ситуації буде реакція 
правоохоронних органів на таких осіб, адже 
колекторська діяльність поза межами контр-
олю НБУ автоматично підпадає під ознаки 
такого злочину, як вимагання та ведення біз-
несу без відповідних дозволів [10].

А. М. Авторгов вважає, що ухвалений За-
кон направлений не на захист прав спожива-
чів, а на легалізацію в Україні колекторської 
діяльності, оскільки він легалізує певну час-
тину колекторських компаній, які виявлять 
бажання працювати «вбілу», проте жодним 
чином не стає на заваді «чорним колекто-
рам», які як здійснювали свою незаконну ді-
яльність, так і будуть її здійснювати. На його 
думку, потрібно розвивати легальну юстицію, 
а не легалізовувати тіньову. Адже держава 
вкрай незадовільно фінансує суди та Держав-
ну виконавчу службу, не сприяє розвитку ін-
ституту приватних виконавців, натомість уза-
конила діяльність так званих колекторських 
компаній, створивши їм широке поле для ді-
яльності, яка не має нічого спільного ані з ци-
вілізованим та правовим вирішенням фінан-
сових спорів, ані з верховенством права [11].

Аналізуючи текст Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту боржників при вре-
гулюванні простроченої заборгованості» [3], 
відзначимо, що ним вперше передбачаються 
терміни «врегулювання простроченої забор-
гованості», «реєстр колекторських компаній», 
«колекторська компанія», «новий кредитор». 

Згідно з п. 41 ч.1. ст.1 Закону України 
«Про споживче кредитування», колекторська 
компанія - юридична особа (у тому числі не-
банківська фінансова установа, яка відповідно 
до закону має право надавати кошти у пози-
ку, у тому числі на умовах фінансового креди-

ту, та/або послуги з факторингу), включена до 
реєстру колекторських компаній, яка в інтер-
есах кредитодавця (первісного кредитора) та/
або нового кредитора (у разі заміни первісно-
го кредитора) відповідно до договору з таким 
кредитодавцем та/або новим кредитором має 
право здійснювати врегулювання простроче-
ної заборгованості [12].

  Цим законодавчим актом також допо-
внено Закон України «Про споживче креди-
тування» окремим III Розділом «Врегулюван-
ня простроченої заборгованості», який вклю-
чає вимоги щодо взаємодії із споживачами та 
іншими особами при врегулюванні простро-
ченої заборгованості (наприклад, проведення 
особистих зустрічей можливе тільки з 9 до 19 
години, надсилання текстових, голосових та 
інших повідомлень через засоби телекомуні-
кації,  надсилання поштових відправлень із 
позначкою «Вручити особисто») (див. Табли-
ця 1). Закріплено також права та обов’язки 
суб’єктів договору про надання споживчого 
кредиту при врегулюванні простроченої за-
боргованості. Наприклад, забороняється те-
лефонувати боржнику з 20:00 до 9:00, а також 
у вихідні та свята, використовувати функцію 
автоматичного дозвону більше 30 хвилин на 
добу, взаємодіяти із споживачем, його близь-
кими більше двох разів на добу, приховува-
ти інформацію про номер контактного теле-
фону, з якого здійснюється дзвінок або над-
силається повідомлення споживачу та іншу 
контактну інформацію, особи, яка взаємодіє з 
боржником або його представником тощо (ст. 
25 Закону України «Про споживче кредиту-
вання»). 

Залучення ж колекторської компанії до 
процесу повернення боргу можливе лише 
за умови, що таке право прямо передбачено 
кредитним договором. При цьому, протягом 
10 робочих днів банк повинен повідомити 
клієнта про свої наміри.

Державне регулювання та нагляд за до-
триманням колекторськими компаніями 
законодавства про захист прав споживачів 
покладено Законом на Національний банк 
України (ст. ст. 26, 27 Закону України «Про 
споживче кредитування»). 

Передбачено також правові підстави на-
буття статусу колекторської компанії. Так, 
відповідно до ст. 22 Закону України «Про 
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споживче кредитування» [12], юридична осо-
ба, яка має намір набути статус колекторської 
компанії (крім небанківської фінансової уста-
нови), подає до Національного банку Украї-
ни відповідно до вимог, у порядку та за фор-
мою, що встановлені нормативно-правовими 
актами Національного банку України, такі 

документи:
1) заява про включення до реєстру ко-

лекторських компаній; 2) анкета заявника з 
описом його бізнес-намірів; 3) документи, що 
містять відомості про керівників, працівників 
заявника, осіб, залучених заявником на під-
ставі цивільно-правових договорів для безпо-
середньої взаємодії із споживачами, разом із 
письмовим запевненням про їх відповідність 
кваліфікаційним вимогам, встановленим цим 
Законом та нормативно-правовими актами 
Національного банку України; 4) докумен-
ти, що містять відомості про власників істот-
ної участі заявника, та документи, визначені 
нормативно-правовими актами Національ-
ного банку України, що підтверджують від-
повідність власників істотної участі заявника 
вимогам, встановленим цим Законом та нор-
мативно-правовими актами Національного 
банку України; 5) документи, що містять ві-
домості про структуру власності заявника;- 
6) анкета заявника щодо політик та внутріш-
ніх положень заявника щодо взаємодії із 
споживачами, захисту персональних даних, 
порядку організації та проведення навчан-
ня і підвищення кваліфікації працівників; 
7) письмове запевнення керівників про про-
ходження працівниками заявника, третіми 
особами, залученими заявником на підставі 
цивільно-правових договорів для безпосе-
редньої взаємодії із споживачами, навчання 

з питань встановлених законодавством ви-
мог щодо взаємодії із споживачами при вре-
гулюванні простроченої заборгованості (ви-
мог щодо етичної поведінки), захисту прав 
споживачів та обробки персональних даних; 
8) документ, що підтверджує внесення заяв-
ником встановленої Національним банком 

України плати за розгляд пакета документів.
За результатами розгляду документів за-

явника Національний банк України приймає 
рішення про включення заявника до реєстру 
колекторських компаній або про відмову у 
включенні протягом 30 робочих днів з дня 
подання повного пакета документів.

Заявник набуває статусу колекторської 
компанії та право здійснювати врегулювання 
простроченої заборгованості з дня включен-
ня відомостей про нього до реєстру колектор-
ських компаній.

Відзначимо, що Законом вперше закрі-
плено відповідальність за порушення під 
час врегулювання простроченої заборгова-
ності (вимоги щодо етичної поведінки). Так, 
згідно ч. 1 ст. 28 Закону України «Про спо-
живче кредитування» [12], у разі порушення 
законодавства про захист прав споживачів 
фінансових послуг, у тому числі вимог щодо 
взаємодії із споживачами при врегулюванні 
простроченої заборгованості (вимог щодо 
етичної поведінки), Національний банк 
України має право у встановленому ним по-
рядку застосувати такі заходи впливу, адек-
ватні вчиненому порушенню (див. Табли-
ця 2):

1) направити кредитодавцю, новому кре-
дитору та/або колекторській компанії пись-
мове застереження з вимогою про усунення 
виявленого порушення та/або вжиття заходів 

Таблиця 1
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для недопущення такого порушення у по-
дальшій діяльності (далі - письмове застере-
ження);

2) накласти відповідно до Закону Укра-
їни «Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг» штраф 
на кредитодавця, нового кредитора та/або 
колекторську компанію у розмірі від 3000 до 
6000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян [13]; 

3) тимчасово заборонити колекторській 
компанії здійснювати врегулювання простро-
ченої заборгованості; 

4) виключити відомості про колекторську 
компанію з реєстру колекторських компаній;

5) тимчасово зупинити або відкликати 
(анулювати) ліцензію кредитодавця - небан-
ківської фінансової установи, нового креди-
тора - небанківської фінансової установи на 
провадження діяльності з надання фінансо-
вих послуг. 

Висновок
Підсумовуючи вище викладене, зазначи-

мо, що належне правове регулювання діяль-
ності колекторських компаній в Україні віді-
граватиме важливу роль в умовах економіч-
ної кризи та зростання непогашеної забор-
гованості населення на ринку кредитування. 
Враховуючи досвід європейських країн щодо 

діяльності колекторських компаній на ринку 
фінансових послуг, Україна прийнявши За-
кон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту 
боржників при врегулюванні простроченої 
заборгованості» наблизилася до стандартів 
Європейського Союзу та Сполучених Штатів 
Америки з питань врегулювання простроче-
ної заборгованості. Адже вперше цим зако-
нодавчим актом визначено поняття «колек-
торська компанія», встановлено вимоги щодо 
взаємодії із споживачами та іншими особами 
при врегулюванні простроченої заборгова-
ності та відповідальність за порушення вимог 
щодо етичної поведінки. Саме встановлені 
вимоги щодо етичної поведінки,  на нашу 
думку, покликані певним чином захистити 
права споживачів-боржників та обмежити 
доступ до ринку потенційно недобросовісних 
колекторів.

Проте, незважаючи на позитивні аспек-
ти прийняття цього Закону, слід зауважити, 
що він врегульовує колекторську діяльність 
лише в частині споживчого кредитування. 
При такому підході без правового захисту 
залишаються інші категорії осіб, які уклали 
кредитні або інші договори, за якими вини-
кла грошова заборгованість. Це фізичні осо-
би-підприємці,  юридичні особи, зокрема, 
малий бізнес, які теж страждають від свавілля 
колекторів та недобросовісних дій кредито-

Таблиця 2
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рів. Також  у цьому законодавчому акті від-
сутні механізми, що регулюють продаж бор-
гів і способи реструктуризації, не закріплено 
кримінальну відповідальність колекторів за 
порушення під час врегулювання простроче-
ної заборгованості. Вважаємо, що ці питання 
потребують врегулювання у спеціальному 
законодавчому акті про колекторську діяль-
ність. 
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АНОТАЦІЯ 
Мета статті полягає у визначені етапів 

виникнення ринку колекторських послуг в 
Україні та розкритті особливостей правового 
регулювання діяльності колекторських ком-
паній на ринку фінансових послуг  у зв’язку 
із прийняттям Закону України №1349-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту боржників при 
врегулюванні простроченої заборгованості». 
Для досягнення визначеної мети були ви-
користані методи, зокрема такі як: діалек-
тичний, формально-юридичний, системно-
структурний, логіко-семантичний, компа-
ративний, а також метод аналізу чинного 
вітчизняного законодавства. Обговорення. 
Підкреслено, що враховуючи досвід європей-
ських країн щодо діяльності колекторських 
компаній на ринку фінансових послуг, Украї-
на вперше визначила вимоги щодо взаємодії із 
споживачами та іншими особами при врегу-
люванні простроченої заборгованості (вимоги 
щодо етичної поведінки) та відповідальність 
за порушення вимог щодо етичної поведінки.
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ACTIVITIES OF COLLECTION 

COMPANIES IN THE FINANCIAL 
SERVICES MARKET: LEGAL ASPECTS
Despite numerous studies related to the activities of 

collection companies, it should be noted that the legal 
aspects of their activities were considered mostly in the 
general context of credit relations and without taking 
into account recent changes in consumer protection 
legislation in settling overdue debts. 

In the article the author identifies the stages of the 
market of collection services in Ukraine and reveals 
the features of legal regulation of collection compa-
nies in the financial services market in connection with 
the adoption of the Law of Ukraine №1349-IX “ On 
amendments to some legislative acts of Ukraine to pro-
tect debtors overdue debt “. 

It was emphasized that taking into account the 
experience of European countries in the activities of 
collection companies in the financial services market, 
Ukraine for the first time defined requirements for 
interaction with consumers and others in settling 
overdue debts (ethical conduct requirements) and 
liability for violating ethical conduct. 

It is established that the norms of the current 
legislation on the protection of the rights of debtors 
and third parties during the settlement of overdue 
debts regulate collection activities only in the part of 
consumer lending. It is stated that in this legislative act 
there are no mechanisms regulating the sale of debts and 
methods of restructuring, there is no criminal liability of 
collectors for violations during the settlement of overdue 
debts. 

It is concluded that it is necessary to resolve the 
above issues in a special legislative act on collection 
activities. 

Key words: consumer crediting, credit, consumer 
credit, consumer credit agreement, lender, consumer.


