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 16.10.2020  Огляд небанківського фінсектору: 
страхові компанії мають переглянути структуру 
активів, а кредитні спілки – посилити операційну 
ефективність

Національний банк починає публікацію "Огляду 
небанківського фінансового сектору". Це новий 
щоквартальний інформаційний продукт, який буде 
висвітлювати ключові тенденції небанківського ринку 
і формувати комплексне розуміння стану сектору. 

У фокусі уваги діяльність небанківських установ під 
регуляцією НБУ: страхових компаній, кредитних спілок, фінкомпаній та ломбардів.

У першому випуску аналізується стан ринку та вплив кризи, що виникла на тлі пандемії COVD-19. За очікуваннями 
НБУ, після проходження гострої фази економічної кризи та з початком відновлення економічної активності 
відбудеться зростання обсягів надання послуг страховими компаніями, фінансовими компаніями та ломбардами. 

Для кредитних спілок відновлення може тривати довше. Небанківські фінустанови мають працювати над 
вирішенням структурних проблем для посилення міцності сектору, а також підвищити якість та своєчасність 
подання звітності.

Дорогі колеги, 

Жовтень видався досить насиченим на події й результативним на співпрацю та діалог з учасниками 
ринку, профільними асоціаціями та державними органами України. Разом ми рухаємося у напрямку 
покращення умов та регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

Варто відзначити високу залученість фінансових установ та експертної спільноти до обговорення 
та надання пропозицій до проєктів нормативно-правових актів та профільних законопроєктів, 
зокрема "Про кредитні спілки" та "Про страхування".

Пропонуємо вашій увазі щомісячний збірник новин та подій ринку небанківських фінансових 
установ "Сплітні новини" за жовтень.

Долучайтеся до реформи, змін та розвитку. Be engaged!

З повагою, 
Ваш Національний банк

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ГОЛОВНА ПОДІЯ ЖОВТНЯ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-jovten-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-jovten-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finsektoru-strahovi-kompaniyi-mayut-pereglyanuti-strukturu-aktiviv-a-kreditni-spilki--posiliti-operatsiynu-efektivnist
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 21.10.2020  Колектори будуть зобов’язані дотримуватися вимог до етичної поведінки, а за порушення 
будуть встановлені санкції – спільний законопроєкт

У Верховній Раді група народних депутатів 
зареєструвала законопроєкт № 4241 про захист 
боржників при врегулюванні простроченої 
заборгованості. Це спільний документ, над яким 
працювали народні депутати, Національний банк 
України та Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини.

Законопроєкт має чітко встановити правила роботи 
колекторів та їх регулювання. Зокрема, порядок 
реєстрації колекторської компанії, вимоги до етичної 
поведінки з боржниками, до нагляду 
за колекторською діяльністю, а також санкції 
за порушення. Тобто законопроєкт передбачає 
зміни, які допоможуть реформувати ринок 
колекторських компаній.

Найголовнішим є врегулювання діяльності 
колекторських компаній на законодавчому рівні. 
Адже сьогодні законодавство не визначає термінів 
"колектор" чи "колекторська діяльність" та не 
врегульовує повноваження і правила поведінки 
таких компаній. Через це трапляються численні 
порушення прав споживачів фінансових послуг.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАКОНОДАВСТВО І РЕГУЛЮВАННЯ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 30.10.2020  Аграрії отримають державну підтримку при страхуванні галузевих ризиків – спільний 
законопроєкт Національного банку та Мінекономіки

29 жовтня у Національному банку відбулася 
презентація проєкту змін до Закону "Про 
особливості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою". 

З прийняттям цього законопроєкту аграрії 
отримають сучасні страхові інструменти для захисту 
сільськогосподарських культур від ризиків загибелі 
та підтримку держави за рахунок здешевлення 
вартості страхування. Пропозиції до законопроєкту 
визначатимуть права й обов’язки учасників ринку 
та вимоги до них – агровиробників та страхових 
компаній, які мають право здійснювати страхування 
сільськогосподарської продукції.

У результаті прийняття запропонованого 
законопроєкту страховий ринок зможе виконувати 
свою безпосередню функцію з підтримки 
та розвитку економіки. Адже аграрний бізнес, 
ключовими ризиками для якого є погодні фактори, 
зможе почуватися впевненіше у завтрашньому дні 
та безперебійно працювати. 

Національний банк зі свого боку простежить, 
щоб страхові компанії відповідально вели свій 
бізнес: мали прозору структуру власності, були 
платоспроможними та виконували зобов’язання 
перед агробізнесом.

"Державна підтримка оживить ринок як аграріїв, так 
і страховиків, вони почнуть активніше розвиватися, 
і, що важливо – на умовах чесної конкуренції, 
а не привілейованих прав окремих учасників 
ринку", – додала Катерина Рожкова.

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/kolektori-budut-zobovyazani-dotrimuvatisya-vimog-do-etichnoyi-povedinki-a-za-porushennya-budut-vstanovleni-sanktsiyi--spilniy-zakonoproyekt
https://bank.gov.ua/ua/news/all/agrariyi-otrimayut-derjavnu-pidtrimku-pri-strahuvanni-galuzevih-rizikiv--spilniy-zakonoproyekt-natsionalnogo-banku-ta-minekonomiki
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 09.10.2020  Результати ліцензування та реєстрації фінансових установ Національним банком у вересні

Станом на 30 вересня 2020 року в Україні діє 
74 банки та 2080 учасників ринків небанківських 
фінансових послуг. У вересні кількість діючих 
банків зменшилася з 75 до 74 через відкликання 
банківської ліцензії та ухвалення рішення 
про ліквідацію АТ АКБ "АРКАДА".

Кількість учасників небанківського ринку 
зменшилася з 2084 до 2080 та складається 
з 196 ризикових (non-life) та 19 лайфових 
(страхування життя) страховиків, 304 ломбардів, 
327 кредитних спілок, 145 (було 144) лізингових 

компаній, 1025 (було 1031) фінансових компаній, 
64 (було 63) страхових брокерів. Платіжний ринок 
складає 36 (було 35) платіжних систем, створених 
резидентами та 13 міжнародних платіжних систем, 
створених нерезидентами.

Шість фінансових компаній покинули ринок 
за власною ініціативою та були виключені 
з ДРФУ. Водночас зареєстровано нову лізингову 
компанію – ТОВ "ЛІД ЛІЗИНГ", нового страхового 
брокера – ТОВ "СБ МОНОМАХ", створено 
нову внутрішньодержавну платіжну систему – 
"MONEYCOM".

Кількість запитів на реєстраційні та ліцензійні дії
у вересні у порівнянні з серпнем зросла 
на 43%. Також у вересні ухвалені перші рішення 
про відмову у видачі ліцензій небанківським 
фінустановам, які перейшли до сфери регулювання 
Національного банку після "спліту", та в унесенні їх 
до ДРФУ. Варто зазначити, що усі рішення щодо 
небанківських фінансових установ були ухвалені 
за ініціативою самих заявників, а не в межах 
застосування заходів впливу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 01.10.2020  Національний банк планує оновити правила розрахунку вартості споживчого кредиту 
небанківськими установами

Національний банк пропонує до обговорення 
оновлені правила розрахунку небанківськими 
установами загальної вартості та реальної річної 
процентної ставки споживчого кредиту.

До загальної вартості кредиту та реальної річної 
процентної ставки потрібно включати всі без винятку 
витрати споживача. А саме: платежі 
за обслуговування та повернення кредиту, 
включаючи проценти, комісії, обов’язкові платежі 
за додаткові та супутні послуги фінустанови, за 
наявності комісії кредитного посередника, а також 
платежі за послуги третіх осіб (наприклад, страхові, 
податкові платежі, платежі за послуги державних 
реєстраторів, нотаріусів тощо).

Такі правила розрахунку загальної вартості кредиту 
та реальної річної процентної ставки вже працюють 
для банків. Національний банк пропонує встановити 
єдині правила як для банків, так і для небанківських 
фінансових установ.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Оприлюдені протягом жовтня документи:
 ▪ Проєкт постанови Правління про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими 

установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки 
за договором про споживчий кредит.

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi-finansovih-ustanov-natsionalnim-bankom-u-veresni
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-onoviti-pravila-rozrahunku-vartosti-spojivchogo-kreditu-nebankivskimi-ustanovami
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-10-01.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-10-01.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-10-01.pdf
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 27.10.2020  Національний банк розширює перелік публічної інформації про небанківські фінустанови

З метою підвищення прозорості небанківського 
фінансового ринку Національний банк починає 
публікацію інформації про осіб, які отримали 
погодження регулятора на набуття істотної участі 
у фінустанові, а також осіб, яким було відмовлено 
в цьому, і які відповідно не можуть користуватися 
правом голосу та брати участь в управлінні такою 
установою.

Перелік цих осіб буде доступний на вебсайті 

Національного банку у розділі "Нагляд / 
Регулювання ринку небанківських фінпослуг ("спліт")" 
за посиланням "Пошук небанківських фінансових 
установ".

Оновлення інформації відбуватиметься після 
ухвалення відповідного рішення за результатами 
розгляду Національним банком відповідних заяв 
на набуття чи збільшення істотної участі 
у фінустанові.

 08.10.2020  Розпочато подання небанківськими фінансовими установами звітності 
за 9 місяців 2020 року

Із 5 жовтня запрацював вебпортал Національного 
банку України для подання звітності небанківськими 
фінансовими установами. Порядок її подання не 
змінюється. Інструкцію щодо подання звітності 
небанківськими фінустановами до Національного 
банку та Реєстр показників оприлюднено на 
сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ.

Інструкцію оновлено в частині переліку форматів 
звітних файлів (Word, Excel, PDF), які подаються 
на адресу zvit@bank.gov.ua, деталізовано порядок 
підписання файлів кваліфікованим електронним 
підписом, уточнено зміст зворотних повідомлень 
про отримання звітності, визначено єдину адресу 
для подання запитів на заміну звітності 
nbu@bank.gov.ua

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ

НОВИНИ

 06.10.2020  Департамент нагляду за страховим ринком трансформовано в Департамент нагляду за ринком 
небанківських фінансових послуг

Національний банк ухвалив рішення про створення 
Департаменту нагляду за ринком небанківських 
фінансових послуг (далі - Департамент). Створення 
Департаменту відбулося через трансформацію 
Департаменту нагляду за страховим ринком та 
приведення назви підрозділу у відповідність 
до виконуваних ним функцій. Нагадаємо, що 
Департамент нагляду за страховим ринком був 

створений в результаті внутрішньої трансформації 
структури Національного банку в межах проєкту 
"спліт".

Департамент здійснюватиме пруденційний нагляд 
за ринком небанківських установ
Головні функції Департаменту:
 ▪ безвиїзний нагляд на індивідуальній та 

консолідованій основі;
 ▪ оперативне реагування на факти порушення 

учасниками ринку вимог законодавства та 
нормативно-правових актів Національного банку, 
застосування адекватних заходів впливу;

 ▪ визначення під час здійснення нагляду пов’язаних 
із небанківськими установами осіб та здійснення. 
контролю за операціями з такими особами;

 ▪ контроль за дотриманням небанківськими 
установами вимог законодавства України з питань 
проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists
mailto:zvit%40bank.gov.ua?subject=
mailto:nbu%40bank.gov.ua?subject=
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-rozshiryuye-perelik-publichnoyi-informatsiyi-pro-nebankivski-finustanovi
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozpochato-podannya-nebankivskimi-finansovimi-ustanovami-zvitnosti-za-9-misyatsiv-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-optimizuvav-strukturu-pid-otrimannya-novih-funktsiy-v-mejah-proyektu-split
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-optimizuvav-strukturu-pid-otrimannya-novih-funktsiy-v-mejah-proyektu-split
https://bank.gov.ua/ua/news/all/departament-naglyadu-za-strahovim-rinkom-transformovano-v-departament-naglyadu-za-rinkom-nebankivskih-finansovih-poslug
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ПЕРЕГЛЯНУТИ

 22.10.2020  Небанківські фінансові установи отримали нові можливості

Національний банк України дозволив небанківським 
фінансовим установам та операторам поштового 
зв’язку передавати іншим таким же установам чи 
операторам свої повноваження щодо здійснення 
операцій з приймання готівки для подальшого її 
переказу, уклавши між собою відповідний договір.

Таке нововведення до порядку здійснення операцій 
із приймання готівки в гривнях для подальшого її 
переказу дасть можливість компаніям розширити 
сферу бізнес-діяльності, а споживачам – обирати 
зручні для них пункти обслуговування. 

 21.10.2020   Оновлено розподіл вертикалей підпорядкування між членами Правління Національного банку

У Національному банку відбулася часткова зміна 
вертикалей підпорядкування та розподілу окремих 
структурних підрозділів між ними, а також зміни 
в розподілі вертикалей підпорядкування між членами 
Правління Національного банку.

З’явилася нова вертикаль – "Регулювання 
фінансового сектору". До неї віднесені Департамент 
методології регулювання діяльності банків, 
Департамент методології регулювання діяльності 
небанківських фінансових установ, Управління 
захисту прав споживачів фінансових послуг 
та Департамент з управління діяльністю 
Корпоративного недержавного пенсійного фонду 
Національного банку України. Керівництво та 
контроль за діяльністю підрозділів за вертикаллю 
підпорядкування "Регулювання фінансового сектору" 

здійснюватиме Катерина Рожкова, перший заступник 
Голови Національного банку.

Вертикаль "Пруденційний нагляд" приєднана 
до вертикалі "Загальний блок". У результаті 
створена вертикаль "Пруденційний нагляд і загальні 
питання". До неї додатково віднесені департаменти 
банківського нагляду, виїзних перевірок, 
ліцензування, фінансового моніторингу, аналітики 
та наглядових технологій, нагляду за ринком 
небанківських фінансових послуг. Кирило Шевченко, 
Голова Національного банку України, здійснюватиме 
загальне керівництво та контролюватиме діяльність 
підрозділів, віднесених до вертикалі "Пруденційний 
нагляд і загальні питання".

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 30.10.2020  Національний банк у жовтні не застосовував до банків та небанківських фінансових установ 
заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за результатами 
перевірок з питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, а також дотримання вимог валютного 
законодавства у жовтні 2020 року не застосовував 
до банків та небанківських фінансових установ 
заходи впливу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebankivski-finansovi-ustanovi-otrimali-novi-mojlivosti
https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-rozpodil-vertikaley-pidporyadkuvannya-mij-chlenami-pravlinnya-natsionalnogo-banku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-jovtni-ne-zastosovuvav-do-bankiv-ta-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-zakonodavstva-u-sferi-finmonitoringu-ta--valyutnogo-zakonodavstva
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Новини для небанківських фінустанов

 06.10.2020  Фінансові установи будуть зобов’язані розкривати повну вартість мікрокредитів

Президент України підписав закон, який зобов’язує 
фінансові установи розкривати повну вартість 
кредитів, сумою менше мінімальної заробітної плати 
(на сьогодні – 5 тис. грн) та строком до одного місяця.

Також цей закон установлює максимальну планку 
санкцій, які фінансова установа може нарахувати 
клієнтові у випадку прострочення виплат 
за кредитом.

Після того, як закон набере чинності, фінансові 
компанії будуть зобов’язані вказувати реальну річну 
процентну ставку за мікрокредитами, яка включає всі 
без винятку витрати клієнта. Зокрема й у рекламі. 

Договір мікрокредиту повинен буде містити повну 
інформацію про позику, а саме: повну процентну 
ставку, наявність додаткових та супутніх послуг, 
орієнтовну загальну вартість кредиту, графік 
платежів, інформацію про санкції 
у випадку прострочення та інше. Також фінансовій 
компанії заборонено змінювати умови договору 
в односторонньому порядку.

Штраф у випадку прострочення не може 
перевищувати подвійної суму кредиту. Також закон 
передбачає, що у випадку прострочення ставка 
за мікрокредитом не може змінюватися в гіршу 
для клієнта сторону.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ПОДІЇ

 02.10.2020  Онлайн-зустріч з небанківським ринком щодо проєкту Положення про безвиїзний нагляд  

Як попередити ризики у роботі учасників 
небанківського ринку? Що буде у фокусі 
безвиїзного нагляду Національного банку? 
Про ці та інші питання сьогодні говорили 
представники Національного банку та учасники 
ринку.

Безвиїзний нагляд застосовуватиметься 

до небанківських установ, компаній та ФОПів, 
що надають фінпослуги, фінансових посередників, 
філій іноземних страхових компаній та 
небанківських фінансових груп.

Його головними завданнями є: безперервний 
моніторинг діяльності учасників ринку, регулярна 
оцінка фінансового стану учасника ринку, 
дотримання нормативів та вимог, виявлення ознак 
ризикової діяльності та погіршення фінансового 
стану, своєчасне визначення підвищення ступеня 
ризику страховика або кредитної спілки. Це 
дозволить передбачити погіршення фінансового 
стану, якщо не буде реакції та дій з її боку та 
своєчасне попередження порушень та таких 
ситуацій. Відтак Національний банк проактивно 
на них реагуватиме. 

Головний інструмент регулятора – проактивна 
комунікація. Це нова опція у безвиїзному 
нагляді, адже дає можливість навіть при умовно 
стабільному стані побачити можливі складнощі або 
проблеми для учасника ринку. 
Більше у презентації.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansovi-ustanovi-budut-zobovyazani-rozkrivati-povnu-vartist-mikrokreditiv
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/2020-10-02_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_3.pdf?v=4
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Новини для небанківських фінустанов

 08.10.2020  Онлайн-зустріч зі страховиками за результатами поданої звіності

Як вплинув COVID-19 на роботу страховиків у 
першому півріччі 2020 року? Скільки компаній 
не виконують нормативи? Які подальші дії 

Національного банку? Ці та інші питання 
обговорювали представники Національного банку 
з учасниками страхового ринку.

 ▪ Ринок страхування зростав навіть в умовах 
карантину;

 ▪ Страховий ринок є концентрованим
 ▪ Кількість страховиків-порушників нормативів 

зросла; 
 ▪ Вимоги до капіталу забезпечені переважно 

якісними активами;
 ▪ На кінець півріччя 23 страхові компанії порушують 

норматив покриття страхових резервів
 ▪ Загалом 60 страховиків порушують вимоги;
 ▪ Національний банк уводить ризик-орієнтований 

підхід до нагляду за компаніями з урахуванням їх 
суспільної значимості. 

Детальна презентація консолідованих результатів 
звітності страховиків

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 02.10.2020  Онлайн-вебінар для небанківських установ на тему "Основні ризики в сфері AML"

Небанківські установи мають використовувати ризик-
орієнтований підхід у фінмоніторингу. Це означає, 
що потрібно прискіпливіше перевіряти підозрілих 
клієнтів і водночас менше перевіряти операції 
звичайних людей. Національний банк ознайомив 
небанківські установи з основними національними 
ризиками України та результатами проведення 
національної оцінки ризиків у сфері фінмоніторингу. 

Відповідно до цієї оцінки найбільш ризиковими 
з точки зору відмивання коштів послугами 
небанківських установ є переказ коштів та надання 
коштів у позику; найменш ризиковим 
сегментом – послуги кредитних спілок; середні 
ризики – в страховиків, компаній, які надають гарантії 
та поручительства, послуги фінансового лізингу, 
факторингових компаній та у сфері поштових послуг. 
Більше у презентації.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97_pr_2020-09.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Seminar_%D0%9D%D0%A4%D0%A3_pr_2020-09-28.pdf?v=4
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Новини для небанківських фінустанов

 09.10.2020  Онлайн-зустріч з небанківськими установами  щодо обговорення проєкту Положення 
про критерії ризиковості

Що таке критерії ризиковості та ступінь суспільної 
важливості небанківських установ? Для чого вони 
потрібні? Як вони впливають на інтенсивність 
нагляду?

Своє бачення, викладене у проєкті Положення 
про встановлення критеріїв ризиковості діяльності 
небанківських установ, Національний банк 
презентував на онлайн-зустрічі з учасниками 
ринку, яка відбулася 6 жовтня.

Перше, критерії ризиковості дозволять проводити 
нагляд на основі ризик-орієнтованого підходу.
Друге, критерії ризиковості – це про якість роботи 
учасника ринку. 

Третє, групи суспільної важливості учасника 
ринку – це рівень його впливу на ринок та 
присутності на ньому.

Четверте, інтенсивність нагляду здійснюватиметься 
на основі принципу пропорційності.

П’яте, оцінка учасника ринку визначатиме 
періодичність проведення планових перевірок.
Ознайомитися з матеріалами до обговорення.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 09.10.2020  Онлайн-зустріч з небанківськими фінустановами щодо основних ризиків у сфері 
фінмоніторингу

Після уведення в дію нового закону про фінансовий 
моніторинг розкривати своїх бенефіціарів мають усі 

юридичні особи. Розкривати реальних власників 
мають також трасти, правові утворення, подібні 
до трастів, фізичні особи та ФОПи, якщо є підозри, 
що вони діють не від власного імені.

Представники Департаменту фінансового моніторингу 
на вебінарі для небанківських установ розповіли про 
особливості встановлення кінцевих бенефіціарів.

Небанківські установи повинні використовувати 
декілька джерел. Для виявлення реального власника 
можна використовувати офіційні джерела, в тому 
числі Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
( далі – ЄДР), а також інші ресурси. 

Небанківським установам також було представлено 
порядок дистанційної ідентифікації та верифікації 
клієнта, порядок ідентифікації клієнта із залученням 
агента та використання інформації щодо належної 
перевірки клієнта, отриманої від третьої сторони, 
особливості ділових відносин з політично значущими 
особами.

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/2020-10-06_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf?v=4
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Новини для небанківських фінустанов

 09.10.2020  Онлайн-зустріч з кредитними спілками за результатами поданої звітності

Кредитні спілки виявились тим сегментом ринку 
небанківських фінансових послуг, для якого 
впровадження карантинних заходів у І півріччі 
2020 року виявилось найвідчутнішим. Як виглядає 
цей сегмент сьогодні? Які проблеми та ризики 
притаманні цьому ринку? Про це йшлося під час 
зустрічі Національного банку з учасниками ринку, 
присвяченої підсумкам його роботи у перші шість 
місяців цього року.

Національний банк приділятиме велику увагу 

нагляду з цим ринком, адже кредитні спілки 
працюють з коштами населення, а ризики 
для вкладників підвищує відсутність системи 
гарантування для членів кредитних спілок. 

Тому нагляд за кредитними спілками буде 
здійснюватися з урахуванням розміру кредитних 
спілок (груп суспільної важливості) та ризик-
орієнтованого підходу. 
Більше інформації – в презентації.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 13.10.2020  Онлайн-зустріч з небанківськими фінустановами щодо проєкту Положення
про структури власності

Своє бачення, викладене в проєкті Положення 
про вимоги до структури власності надавачів 
фінансових послуг, Національний банк 
презентував на відкритій онлайн-зустрічі з 
учасниками ринку, яка відбулася 8 жовтня. 

Дотримання вимог до прозорої структури 
власності фінустанови дасть змогу як споживачам, 
так і партнерам, чітко розуміти, хто є її реальними 
власниками, особами істотної участі та ключовими 
особами, що мають значний вплив на її управління. 

Таке розуміння допоможе споживачам та 
партнерам зробити обґрунтований вибір щодо 
можливості та обсягу співпраці з такою установою. 
А для Національного банку прозора структура 
власності дозволяє встановити реальних 
контролерів установи та пов’язаних із нею осіб, що 
є основою ефективного регулювання та нагляду 
за діяльністю небанківського фінансового ринку.

Вимоги Положення поширюватимуться на усі 
фінансові установи, крім банків та кредитних 
спілок, та компанії, що не є фінустановами, але 
мають право надавати фінансові послуги. 

Усі зазначені фінустанови будуть зобов’язані 
оприлюднювати інформацію про свою 
структуру власності на власних сайтах. Форма 
та порядок відображення такої інформації 
визначатимуться цим Положенням. До того ж 
інформація про структури власності фінустанов 
оприлюднюватиметься на вебсайті Національного 
банку для загального доступу. Отже, кожен 
зможе не лише перевірити поточну ситуацію зі 
структурою власності фінустанови, але й її зміну.

Ураховуючи час, необхідний на громадське 
обговорення, доопрацювання проєкту Положення 
та його впровадження, "висвітлення" структур 
власності відбудеться вже в 2021 році. Більше 
інформації – в презентації 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9A%D0%A1%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%86%D0%86%20%D0%BA%D0%B2%20(3).pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/2020-09-25_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf?v=4
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Новини для небанківських фінустанов

 21.10.2020  Онлайн-зустріч з небанківськими установами за участі Мінцифри про цифрові можливості 
ДІЇ для фінансового ринку

Цифрова трансформація фінансового ринку 
триває. Тепер до неї долучилися й небанківські 
фінансові установи. Так, 20 жовтня відбулася 
спільна зустріч Національного банку України 
та Міністерства цифрової трансформації 

з небанківськими фінустановами. Темою зустрічі 
стало питання діджиталізації надання фінансових 
послуг шляхом використання шерінгу в додатку 
"ДІЯ".

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк 
надав можливість використання електронних 
документів для ідентифікації та верифікації клієнтів 
під час візиту до установи або віддалено як для 
банківських, так і для небанківських фінустанов. 

До таких методів ідентифікації та верифікації 
належать використання е-паспорта, 
кваліфікованого електронного підпису клієнта, 
відеотрансляції, системи BankID НБУ, ID документів, 
отримання данних із БКІ, шерінгу е-паспорта 
з додатка "ДІЯ" тощо. 

Варто зазначити, що Національний банк 
визначив шерінг е-паспорта через додаток 
"ДІЯ" до повноцінної моделі ідентифікації та 
верифікації клієнта. Цю повноцінну модель можна 
використовувати без застосування лімітів 
до операцій та суми зобов’язань між клієнтом 
та фінустановою.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2712104742337014
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Новини для небанківських фінустанов

ПРЯМА МОВА

 16.10.2020  Участь представників НБУ у онлайн-конференції "Ринок кредитних спілок України сьогодні: 
реформи, виклики, можливості"

Національний банк працює над створенням нової 
моделі нагляду за кредитними спілками. Про це 
розповіла перший заступник Голови НБУ Катерина 
Рожкова 15 жовтня під час конференції з нагоди 
святкування Міжнародного дня кредитних спілок. 

"Зараз ми працюємо над комплексними змінами 
в законодавстві, унесенням яких передбачаємо 
створити якісну нову модель регулювання та 
нагляду небанківського ринку. Наша мета – 
це спрощення вимог до ринку", – відзначила 
Катерина Рожкова.

Зокрема розпочато реалізацію таких кроків:
 ▪ упровадження пропорційного ризик-

орієнтованого нагляду;
 ▪ посилення ролі об’єднаних кредитних спілок;
 ▪ посилення захисту прав учасників кредитних 

спілок.

Про поточну проблематику ринку кредитних 
спілок розповіла Ольга Максимчук, директор 
Департаменту нагляду за ринком небанківських 
фінансових послуг НБУ. 

"Сьогодні ринок кредитних спілок виглядає так: це 
застаріле законодавство, відсутність можливостей 
для розвитку, обмеженість діяльності. Ринок 
кредитної кооперації України стоїть перед 
важливими викликами, які необхідно долати разом. 
Насамперед – це підвищення платоспроможності 
і поширення системи гарантування", – повідомила 
Ольга Максимчук. 

Саме для цього Національний банк уже вводить 
нові підходи в регулюванні та нагляді. Повноцінно 
перейти на нову модель можна буде після 
прийняття Закону України "Про кредитні спілки" 
в новій редакції.

Детальніше про цю законодавчу ініціативу 
розповіла директор Департаменту методології 
регулювання діяльності небанківських фінансових 
установ Ольга Гурбич.

Зокрема, законопроєктом планується: 
 ▪ розширити джерела поповнення капіталу 

спілки;
 ▪ стимулювати членів спілки до участі в підтримці 

її фінансового стану;
 ▪ включити до переліку можливих членів спілки 

нові категорії осіб;
 ▪ розширити перелік дозволених послуг 

кредитної спілки на два додаткових види – 
обмін валют та платіжні послуги.

Ольга Гурбич повідомила, що наступним етапом 
після прийняття законопроєкту "Про кредитні 
спілки" стане розроблення закону про систему 
гарантування вкладів членів кредитних спілок. 

"Кредитні спілки належать до високо ризикових 
установ, оскільки вони залучають кошти від їх 
членів. Відсутність дієвих механізмів виходу 
з ринку та системи гарантування знижує потенціал 
ринку, стримує залучення членів-вкладників, 
обмежує рівень захисту вкладників спілки", – 
додала Ольга Гурбич. 

Про майбутні зміни в ліцензуванні усього 
небанківського ринку розповіла Дарина 
Дашкевич, заступник начальника експертно-
аналітичного управління Департаменту 
ліцензування НБУ.

Ці зміни відбуватимуться завдяки переходу до 
сутнісного та ризик-орієнтованого аналізу з 
одночасним спрощенням формальних вимог до 
установ.
 
"Кредитні спілки є важливим елементом фінансової 
екосистеми країни, в основу діяльності яких 
закладено принципи довіри та взаємопідтримки. 

Така відповідальна роль потребує від установ 
високого рівня професіоналізму, бездоганної 
ділової репутації та фінансової стійкості. Саме 
на цих критеріях і буде зосереджена увага 
Національного банку під час ліцензування 
учасників ринку", – резюмувала Дарина Дашкевич.

https://bank.gov.ua/
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Новини для небанківських фінустанов

 21.10.2020  Участь представників НБУ в онлайн-конференції Digital ERA: Фінанси&клієнти

Закон про "спліт" став відправною точкою для 
трансформації ринку небанківських фінансових 
послуг (НФП). Аби розпочати впровадження 
комплексних змін Національний банк працює над 
новою архітектурою законодавства та нормативно-
правових актів. 

Про нові регуляторні акти, а також про особливості 
ліцензування небанків фахівці НБУ розповідали 
під час конференції "Digital ERA: Фінанси & Клієнти". 
Публікуємо кілька ключових тез 
та презентації:

Що за особливості ліцензування побачив НБУ у 
процесі роботи з небанківськими фінустановами?

З моменту початку регулювання Національним 
банком ринку НФП, було виявлено низку проблем, 
що виникають у процесі ліцензування. Це як 
операційні проблеми (порушення строків подачі 
документів, некоректно сформовані пакети 
документів, некоректно вказані канали комунікації 
із заявником тощо), так і більш структурні питання, 
пов'язані з погодженням набуття істотної участі, 
прозорістю структури власності установ.

Які саме структурні проблеми побачив НБУ?

Наприклад, це подання на погодження набуття 
істотної участі осіб, які з високою вірогідністю 
є/стануть номінальними, а не реальними 
власниками; відсутність коштів на рахунках 
заявників, які прагнуть набути істотну участь 
у фінустанові; виявлення фактів набуття особами 
істотної участі без погодження з регулятором; 
спроби обійти погодження з регулятором через 
інститут довірених осіб. Також це недотримання 
ліцензійних вимог при зверненні за отриманням 
нових ліцензій, неякісна підготовка змін до 
правил страхування, невідповідність правил та 
примірних договорів надання фінансових послуг 
законодавству про захист прав споживачів.

Чому фінустановам потрібно працювати над 
виправленням виявлених проблем?

Виявлені структурні та операційні проблеми 
ведуть до затягування процесу розгляду 

пакетів документів. В певних випадках, вони 
навіть призводять до відмови в погодженні 
набуття істотної участі, видачі ліцензій або 
здійсненні інших реєстраційних дій. Для того, аби 
пришвидшити розгляд документів та запобігти 
отриманню відмови, потрібно дотримуватись вимог 
законодавства та регуляторних актів, правильно 
формувати документи та коректно вказувати 
контактні дані, за якими можливо зв'язатись із 
заявником. 

Чи планує Національний банк зміни до чинного 
регулювання?

Так, до кінця 2020 року Національний банк планує 
розробити 13 регуляторних та інших нормативно-
правових актів, для впровадження комплексних 
змін на ринку. Вони також будуть виноситись на 
громадське обговорення. Ці акти спрямовані на 
підвищення ефективності системи державного 
регулювання фінансових ринків, прозорості та 
надійності ринку небанківських фінансових послуг 
і стосуються:
 ▪ Ліцензування та реєстрації;
 ▪ Інпекційних перевірок;
 ▪ Тимчасової адміністрації; 
 ▪ Вимог до структури власності;
 ▪ Критеріїв оцінки ризику;
 ▪ Сертифікації тимчасових адміністраторів;
 ▪ Безвиїзного нагляду; 
 ▪ Заходів впливу; 
 ▪ Звітності;
 ▪ Вимог до капіталу та платоспроможності;
 ▪ Вимог до інформації, що стосується аудиту або 

огляду фінансової звітності;
 ▪ Методик формування резервів зі страхування. 

Майбутня архітектура нормативно правових актів 
Національного банку України у сфері ринків 
фінансових послуг

Ліцензування небанківського фінансового 
сектору: актуальні проблеми та майбутнє 
регулювання

Отримуйте найсвіжіші новини небанківського фінансового ринку України та світу.
Для підписки на Split times надішліть запит на press@bank.gov.ua із зазначенням назви вашої 
фінансової установи.

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/maybutnya-arhitektura-normativno-pravovih-aktiv-natsionalnogo-banku-ukrayini-u-sferi-rinkiv-finansovih-poslug
https://bank.gov.ua/ua/news/all/maybutnya-arhitektura-normativno-pravovih-aktiv-natsionalnogo-banku-ukrayini-u-sferi-rinkiv-finansovih-poslug
https://bank.gov.ua/ua/news/all/maybutnya-arhitektura-normativno-pravovih-aktiv-natsionalnogo-banku-ukrayini-u-sferi-rinkiv-finansovih-poslug
https://bank.gov.ua/ua/news/all/litsenzuvannya-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-aktualni-problemi-ta-maybutnye-regulyuvannya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/litsenzuvannya-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-aktualni-problemi-ta-maybutnye-regulyuvannya
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