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Законодавство і регулювання  •  Звітність  •  Новини  •  Команда  •  Події  •  Нацбанк на зв'язку

 16.02.2021  Небанківський фінсектор отримає нові 
закони: у парламенті зареєстровано законопроєкт 
про фінансові послуги та фінансові компанії

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт 
Закону №5065 "Про фінансові послуги та фінансові 
компанії". Цей документ є рамковим законом для 
всіх фінансових послуг в Україні та визначає єдині 
базові підходи до регулювання й нагляду на всіх 
ринках фінпослуг та захисту прав споживачів. 
Окрема частина законопроєкту містить норми  
щодо регулювання менш ризикового сегменту 

фінансових установ: фінансових компаній та ломбардів. 

Національний банк вітає реєстрацію цього документа й очікує на його ухвалення Верховною Радою. Він є першим 
із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.

Чинний Закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" був прийнятий ще у 
2001 році й з того часу комплексно не переглядався. Його концептуальні положення не відповідають реаліям 
сьогодення, а також не враховують останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури. Новий закон 
упроваджує сучасні принципи пруденційного нагляду та виділяє важливу складову – нагляд за ринковою 
поведінкою. Він передбачає введення ризик-орієнтованого підходу до нагляду фінустанов залежно від розміру, 
значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи.

Дорогі колеги, 

упродовж 2021 року Національний банк України продовжить напрацьовувати фундамент нового 
регулювання роботи небанківських фінустанов. Плануємо розробити 11 нових регуляторних актів та 
обговорити їх з ринком.

Це, зокрема, вимоги до розкриття повної інформації про послуги клієнтам, порядок нагляду на 
консолідованій основі, нові нормативи для фінкомпаній-гарантів, нові правила роботи для кредитних 
посередників, вимоги до системи корпоративного управління, підходи до оцінки фінансового стану 
страховика, методики формування резервів страховиків.

Одне із ключових завдань на 2021 рік – це розкриття реальних власників фінансових компаній, 
страховиків, ломбардів та інших небанківських фінансових установ. Саме прозора структура власності 
усіх небанківських фінустанов – це головний пазл, без якого реформа "спліт" не буде успішною.

Пропонуємо вашій увазі збірник новин та подій ринку небанківських фінансових установ "Сплітні 
новини" за січень-лютий.

Долучайтеся до реформи, змін та розвитку. Be engaged!

З повагою, 
Ваш Національний банк

ГОЛОВНА ПОДІЯ СІЧНЯ-ЛЮТОГО

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71092
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71092
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebankivski-finustanovi-vidnovlyuyut-diyalnist-do-dokarantinnogo-rivnya--zvitnist-za-9-misyatsiv-2020
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 04.02.2021  Новий закон про фінансовий лізинг створить передумови для розширення його сфери 
використання

Національний банк вітає ухвалення Верховною 
Радою нової редакції Закону України "Про 
фінансовий лізинг". Свої голоси "за" ухвалення
в цілому законопроєкту №1111 віддали 279 депутатів.
"Відбулася подія, на яку лізингова галузь очікувала 
багато років, адже попередня редакція закону про 
фінансовий лізинг діяла з 2004 року. З того часу у 
галузі накопичилося чимало проблем, які потрібно 

було вирішити на законодавчому рівні. Закон 
дозволить врегулювати ці зміни та запровадити 
низку нововведень, які узгодять його з іншими 
законодавчими актами. Новий закон створить нові 
можливості для лізингових компаній, стимулюючи 
розвиток цього ринку", – наголосив заступник 
Голови НБУ Дмитро Сологуб.

Закон гармонізує та узагальнює визначення 
фінансового лізингу, які застосовуються в різних актах 
законодавства, чим посилює правову визначеність 
в питанні регулювання фінансового лізингу. Серед 
нововведень закону варто виокремити посилення 
вимог щодо захисту прав споживачів послуг 
фінансового лізингу, надання чіткого визначення 
договору фінансового лізингу, врегулювання порядку 
набуття лізингоодержувачем права власності на 
предмет лізингу у кінці строку лізингу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

 27.01.2021  Step by step йдемо до цивілізованої роботи колекторів та захисту прав споживачів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 
законопроєкт №4241. НБУ вдячний законодавцям 
за підтримку такої важливої ініціативи.

Ухвалений документ встановлює чіткі правила 
роботи колекторів, визначає поняття "колектор" та 
"колекторська компанія", забороняє їхню неетичну 

поведінку, встановлює санкції за порушення, 
визначає регулятора тощо.

Які головні зміни передбачає документ? 
З’являться вимоги до етичної поведінки колекторів. 
Буде заборонено погрожувати, шантажувати, 
вводити в оману про наслідки несплати боргу, 
цілодобово телефонувати позичальнику та його 
родичам, вдаватися до методів, які ображають 
гідність споживача.

Буде заборонена робота "нелегальних" колекторів. 
Національний банк вестиме реєстр колекторів. 
Усі без винятку компанії повинні будуть пройти 
перевірку та зареєструватися в ньому. А банкам 
та фінансовим компаніям буде заборонено 
співпрацювати та залучати до врегулювання боргу 
незареєстрованих колекторів.

Банки та фінкомпанії будуть публікувати інформацію 
про колекторські компанії, з якими співпрацюють, 
на своєму сайті. А під час підписання кредитного 
договору попереджати клієнта про залучення 
колектора у разі, якщо клієнт вчасно не погашатиме 
кредит.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/noviy-zakon-pro-finansoviy-lizing-stvorit-peredumovi-dlya-rozshirennya-yogo-sferi-vikoristannya
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2790719001142254/
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 19.02.2021  Зроблено ще один крок до сучасного ринку платіжних послуг в Україні

Верховна Рада України ухвалила у першому 
читанні законопроєкт №4364 "Про платіжні 
послуги", що імплементує основні засади Другої 
платіжної директиви ЄС (PSD2).

"Ми дякуємо парламентарям за підтримку та 
послідовний рух до європейських стандартів 
регулювання ринку платежів. Без ухвалення нового 
закону неможливо забезпечити довгостроковий 
розвиток платіжного ринку. Упевнений, що норми 
законопроєкту №4364 відкриють нові можливості 
для ринку платіжних послуг. Це підвищить 
конкуренцію та якість платіжних послуг для 
споживачів", – наголосив Голова Національного 
банку України Кирило Шевченко.

Які ж зміни очікують на ринок платіжних послуг 
завдяки цьому документу?

Законопроєкт №4364 передбачає імплементацію 
в Україні концепції відкритого банкінгу (Open 
banking), що стане стимулом для розвитку фінтеху 
в Україні. Фінтех-компанії зможуть налагодити 
взаємовигідну співпрацю з банками та отримати 
більше можливостей для бізнесу.

Він сприятиме появі нових платіжних стартапів та 
розширенню кола учасників платіжного ринку, 
розвитку новітніх платіжних продуктів, сервісів і 
послуг. Якісніших та вигідніших для споживачів.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНУСТАНОВ

 05.02.2021  Національний банк затвердив нові правила застосування заходів впливу до небанківських 
фінустанов

Національний банк визначив порядок застосування 
заходів впливу до небанківських фінансових 
установ за порушення законів та нормативно-
правових актів, зокрема й про захист прав 
споживачів фінансових послуг. 

Для цього регулятор ухвалив два нові документи –  
Положення про заходи впливу на ринках 
небанківських фінпослуг та Положення про 

особливості заходу впливу у вигляді відсторонення 
керівництва від управління фінустановою та 
призначення тимчасової адміністрації. 
Національний банк зможе застосовувати широкий 
спектр заходів впливу залежно від характеру, 
обставин, причин та наслідків порушення, а також 
ризику для вкладників та клієнтів установи. 

"Національний банк як регулятор повинен адекватно 
та своєчасно реагувати на порушення з боку гравців 
небанківського фінринку. Адже лише так можна 
забезпечити захист законних прав та інтересів 
споживачів і кредиторів фінустанов. Ухвалені 
документи, які визначають порядок застосування 
заходів впливу, є важливою складовою сучасної 
та ефективної моделі регулювання небанківського 
фінринку", – наголосила директор Департаменту 
методології регулювання діяльності небанківських 
фінансових установ Ольга Гурбич.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2806221712925316/
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_01022021_12
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_01022021_12
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_01022021_12
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_01022021_12
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_01022021_12
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zatverdiv-novi-pravila-zastosuvannya-zahodiv-vplivu-do-nebankivskih-finustanov
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02.03.2021  Національний банк проводитиме інспекційні перевірки учасників ринків небанківських 
фінпослуг за новим ризик-орієнтованим підходом – визначено порядок

Національний банк затвердив нове Положення 
про організацію, проведення та оформлення 
результатів інспекційних перевірок учасників ринків 
небанківських фінансових послуг.

У липні 2020 року з набранням чинності закону про 
"спліт" Національний банк отримав повноваження 
проводити інспекційні перевірки учасників ринків 
небанківських фінансових послуг.

Нове положення дозволить регулятору ефективно 
та системно здійснювати інспекційні перевірки 
згідно з новим ризик-орієнтованим підходом. 
Національний банк керуватиметься принципом 
пропорційності, оцінюватиме ризики та доцільність. 

Крім того, під час інспекційних перевірок регулятор 
отримуватиме актуальну інформацію про ринок, 
зможе запобігати правопорушенням та своєчасно 
комунікувати з учасниками ринку.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 31.12.2020  Національний банк готує нові правила ліцензування надавачів фінансових послуг

Національний банк готує нове Положення про 
ліцензування надавачів фінансових послуг 
(страховиків, кредитних спілок, фінансових 
компаній, ломбардів та лізингодавців). Документ 
змінить підходи до ліцензійних процедур на ринках 
небанківських фінансових послуг.

Нове Положення передбачатиме суттєве 
оновлення ліцензійних умов, а також дозвільних 
процедур:

 ▪ видачі ліцензії надавачам послуг;
 ▪ погодження набуття істотної участі, зокрема 

оцінки ділової репутації власників установ;

 ▪ оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам 
керівників установ;

 ▪ оцінки фінансового стану установи та ї ї 
власників;

 ▪ порядок внесення інформації у Державний 
реєстр фінансових установ.

"Наше завдання – оптимізувати порядок реєстрації 
та ліцензування надавачів небанківських 
фінансових послуг. Окремі зміни, як-то скасування 
двоетапного порядку створення компаній, 
зменшення кількості ліцензій, полегшення виходу 
на ринок надійних, конкурентних та прозорих 
гравців, будуть запроваджені разом з новим 
законом. Утім, вже зараз ми готуємо цілковито 
оновлені ліцензійні умови та порядок ліцензування 
та реєстрації компаній. Ми фокусуємо увагу на 
прозорості структури власності, оцінці бізнес-
моделей компаній, якісному корпоративному 
управлінні та належному фінансовому стані 
учасників ринку", – зазначив директор 
Департаменту ліцензування Олександр Бевз.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26022021_22
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26022021_22
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26022021_22
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26022021_22
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-provoditime-inspektsiyni-perevirki-uchasnikiv-rinkiv-nebankivskih-finposlug-za-novim-rizik-oriyentovanim-pidhodom--viznacheno-poryadok
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-gotuye-novi-pravila-litsenzuvannya-nadavachiv-finansovih-poslug


5

Новини для небанківських фінустанов

 29.01.2021  Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг 
будуть уніфіковані

Національний банк пропонує до обговорення з 
ринком небанківських фінансових послуг нові правила 

складання та подання звітності його учасниками. 

Мета правил – визначити загальні вимоги до 
складання та подання даних звітності учасниками 
ринку небанківських фінпослуг в єдиному 
нормативно-правовому акті. У попереднього 
регулятора правила складання звітності для різних 
сегментів ринку визначалися різними документами.

Підхід Національного банку спростить для учасників 
ринку розуміння правил та забезпечить прозорість 
підходу регулятора.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 25.02.2021  Погоджено концепцію створення систем гарантування для кредитних спілок та компаній 
зі страхування життя

Рада з фінансової стабільності погодила концепцію 
створення системи гарантування вкладів членів 
кредитних спілок та гарантування виплат за 
договорами страхування життя на базі Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб. 

Національний банк України та Фонд гарантування 
вкладів фізосіб запропонують можливі параметри 
системи гарантування для подальшого обговорення з 
учасниками ринку.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ГРАВЦІВ РИНКУ

16.01.2021  Відтепер небанківські фінустанови можуть проводити грошові перекази за межі України 
та з-за кордону на підставі е-паспортів

Національний банк сприяє впровадженню цифрових 
технологій на ринку фінансових послуг.

Черговий крок – надання дозволу на використання 
цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія" для 
здійснення грошових переказів за межі України та 
з-за кордону.

Відтепер банки та небанківські фінустанови зможуть 
проводити такі операції на підставі е-паспортів за 
наявності технологічних можливостей.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-01-29.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-01-29.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pravila-skladannya-ta-podannya-zvitnosti-uchasnikami-rinku-nebankivskih-finansovih-poslug-budut-unifikovani
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-z-finansovoyi-stabilnosti-vidznachila-pomirni-riziki-finansovogo-sektoru-ta-progres-u-skorochenni-npl-derjavnimi-bankami
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prodovjuye-zdiysnyuvati-kroki-z-valyutnoyi-liberalizatsiyi
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ВЗАЄМОДІЯ З РЕГУЛЯТОРОМ

27.01.2021  Національний банк закликає небанківські фінансові установи та заявників подавати документи 
в електронній формі

Небанківські фінансові установи та особи, які 
планують вийти на ринок, можуть подати документи 
до Національного банку в електронній або 
в паперовій формі. НБУ закликає подавати 
документи саме в електронній формі. Адже це 
зручно та дає можливість уникнути ризиків для 
вашого здоров’я в умовах поширення COVID-19. 

На своєму вебсайті Національний банк запустив 
оновлену сторінку, де можна дізнатися, як 
правильно подати документи до Національного 
банку, в тому числі в електронній формі.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 31.12.2020  Національний банк готує нові правила ліцензування надавачів фінансових послуг

Національний банк України нагадує страховикам 
про необхідність підтвердження аудитором, 
який відповідно має право здійснювати аудит 
підприємств, що становлять суспільний інтерес, 
достовірності та повноти річної фінансової, річної 
консолідованої фінансової звітності та надання 
впевненості щодо річних звітних даних. А саме 

страховики мають подати до Національного банку:
 ▪ аудиторський звіт про проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності 
та консолідованої фінансової звітності (якщо 
страховик повинен складати консолідовану 
фінансову звітність);

 ▪ звіт про надання впевненості щодо звітних 
даних.

Національний банк нагадує, що страховики, 
складаючи та подаючи звітність до НБУ, повинні 
керуватися Реєстром показників звітності 
небанківських фінансових установ. Він є доступним 
на вебсайті Національного банку. Також на вебсайті 
НБУ можна знайти покрокову інструкцію для 
подання звітності небанківськими фінустановами та 
відповіді на найтиповіші запитання про формування 
звітності.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/procedure-document
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/procedure-document
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaklikaye-nebankivski-finansovi-ustanovi-ta-zayavnikiv-podavati-dokumenti-v-elektronniy-formi
https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/statreport-nonbanking
https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/statreport-nonbanking
https://bank.gov.ua/files/Taxonomy/Q_and_A_on_Non-banking_Reporting.pdf
https://bank.gov.ua/files/Taxonomy/Q_and_A_on_Non-banking_Reporting.pdf
https://bank.gov.ua/files/Taxonomy/Q_and_A_on_Non-banking_Reporting.pdf
https://bank.gov.ua/ua/news/all/strahoviki-mayut-podati-do-natsionalnogo-banku-auditorski-zviti-za-rezultatami-auditu-yih-richnoyi-zvitnosti-do-1-chervnya
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 12.02.2021  Національний банк актуалізував правила розрахунку показників вартості споживчого 
кредиту небанківськими фінустановами

Національний банк затвердив оновлені правила 
розрахунку небанківськими установами ключових 
показників вартості споживчого кредиту: реальної 

річної процентної ставки та загальної вартості 
споживчого кредиту. Ці показники повинні включати 
усі витрати споживача, які пов’язані з отриманням, 
обслуговуванням та поверненням кредиту. Аналогічні 
правила вже працюють для банків. 

У такий спосіб споживач ще до підписання договору 
отримає повну, точну та достовірну інформацію про 
реальну річну процентну ставку та загальну вартість 
кредиту в будь-якого кредитодавця – і банку і 
небанківської фінустанови. Це дозволить споживачу 
з легкістю порівнювати пропозиції банків та 
небанківських фінустанов та ухвалювати обґрунтовані 
рішення про користування споживчим кредитом.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 19.01.2021  Підсумки року закону про захист прав споживачів

Рік тому Національний банк отримав повноваження 
на захист прав споживачів фінансових послуг. 

Упродовж цього року нам вдалося закласти 
фундамент нових, прозоріших та цивілізованіших 
відносин між фінансовими компаніями та їхніми 
клієнтами. Детальніше про головні зміни 2020 
року, які варто знати кожному споживачу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_11022021_16
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_11022021_16
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_11022021_16
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_11022021_16
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_11022021_16
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-aktualizuvav-pravila-rozrahunku-pokaznikiv-vartosti-spojivchogo-kreditu-nebankivskimi-finustanovami
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2785035425043945/
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 15.02.2021  Результати роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік

Упродовж 2020 року Національний банк отримав 
та опрацював 15 904 письмових звернення. 

Головною темою письмових звернень громадян 
стосовно роботи банків стали відносини за 
кредитними договорами – опрацьовано 2 690 
письмових звернень. Також упродовж 2020 року 
отримано 1 594 звернення щодо електронних 
платіжних засобів і розрахунків, 946 – стосувались 
якості обслуговування в банках, 391 – відносин за 
депозитними договорами, 779 – інші питання.

Серед найпоширеніших тем у зверненнях 
споживачів про роботу небанківських фінансових 

установ: відносини за кредитами – 3 064, 
колекторська діяльність – 2 171, відносини за 
обов’язковими видами страхування – 1 271, 
відносини з кредитними спілками – 326, відносини 
за добровільними видами страхування – 228, щодо 
обробки персональних даних – 189, інші питання – 
740 звернень.

Більше інформації про звернення громадян та 
роботу з ними – у звіті про роботу зі зверненнями 
споживачів фінансових послуг за 2020 рік.

 26.02.2021  НБУ пропонує порядок нагляду за дотриманням небанками вимог про захист прав 
споживачів

Національний банк оприлюднив для громадського 
обговорення проєкт Положення про здійснення 
Національним банком України нагляду за 

додержанням учасниками ринку фінансових 
послуг законодавства про захист прав споживачів 
фінансових. 

Мета документа – затвердити прозорий та 
універсальний підхід до здійснення такого нагляду, 
виявлення порушень, своєчасного реагування на них 
та мінімізації ризику порушень у майбутньому
реальну річну процентну ставку та загальну вартість 
кредиту в будь-якого кредитодавця – і банку і 
небанківської фінустанови. Це дозволить споживачу 
з легкістю порівнювати пропозиції банків та 
небанківських фінустанов та ухвалювати обґрунтовані 
рішення про користування споживчим кредитом.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ZG_2020-Q4.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ZG_2020-Q4.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-02-26.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-proponuye-viznachiti-poryadok-naglyadu-za-doderjannyam-uchasnikami-rinku-nebankivskih-finansovih-poslug-zakonodavstva-pro-zahist-prav-spojivachiv-finposlug
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 05.02.2021  Результати ліцензування за січень

У січні до Національного банку надійшло 552 
запити від учасників ринку. Найбільша кількість 
запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів 
та лізингодавців – 440. Кількість запитів щодо 
кредитних спілок становила 41 та страховиків – 71. 
На початку року до Національного банку подано 
рекордну кількість заяв на анулювання ліцензій. 
Також прийнято багато рішень щодо погодження 
набуття істотної участі у фінансових установах.

Станом на 31 січня Національним банком ухвалені 
рішення щодо:
 ▪ погодження набуття істотної участі в небанківських 

установах [18] та збільшення істотної участі [1];
 ▪ відмови в погодженні набуття істотної участі в 

небанківських установах [8];
 ▪ видачі ліцензій фінансовим компаніям [2];
 ▪ відмови у видачі ліцензій фінансовим компаніям [3];
 ▪ анулювання всіх ліцензій кредитних спілок 

[1], ломбардів [4], фінансових компаній [9] (за 
ініціативою заявника) та [0] (примусово);

 ▪ анулювання частини наявних ліцензій фінансових 
компаній [45] (за ініціативою заявника) та [0] 
(примусово);

 ▪ включення до ДРФУ фінансових компаній [2];
 ▪ виключення з ДРФУ кредитних спілок [4], 

ломбардів [1], фінансових компаній [5], з реєстру 
лізингодавців [3] (за ініціативою заявника) та [0] 
(примусово);

 ▪ відмови у включенні до ДРФУ [1];
 ▪ реєстрації правил добровільного страхування в 

новій редакції або змін до них [1];
 ▪ припинення визнання небанківських фінансових 

груп [1].

ПЕРЕГЛЯНУТИ

УЧАСНИКИ НЕБАНКІВСЬКОГО РИНКУ 

 09.03.2021  Результати ліцензування за лютий

У лютому вперше за півроку кількість учасників 
небанківського ринку почала зростати. Кількість 
фінустанов зросла з 2006 (станом 31 січня) до 2009 
небанківських фінустанов.
У лютому до Національного банку надійшло 386 
запитів від учасників ринку. Найбільша кількість 
запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів 
та лізингодавців – 307. Кількість запитів щодо 
кредитних спілок становила 11 та страховиків – 68. 

Кількість запитів щодо небанківських установ 
скоротилася на 30% у порівняні з січнем. Також 
зменшилася кількість заявників на анулювання 
ліцензій (25 порівняно з 59 у січні).

Станом на 28 лютого Національним банком ухвалені 
рішення щодо:
 ▪ погодження набуття істотної участі в небанківських 

установах [7] та збільшення істотної участі [1];
 ▪ відмови в погодженні набуття істотної участі в 

небанківських установах [5];
 ▪ видачі ліцензій фінансовим компаніям [11];
 ▪ відмови у видачі ліцензій фінансовим 

компаніям [2];
 ▪ анулювання всіх ліцензій кредитних спілок [1], 

ломбардів [3], фінансових компаній [2], лізингової 
компанії [1], страхової компанії [1] (за ініціативою 
заявника) та [0] (примусово);

 ▪ анулювання частини наявних ліцензій фінансових 
компаній [17] (за ініціативою заявника) та [0] 
(примусово);

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi-finansovih-ustanov-natsionalnim-bankom-u-sichni
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 ▪ реєстрація фінансових компаній [12], лізингових 
компаній [2];

 ▪ виключення з ДРФУ кредитних спілок [2], 
ломбардів [3], фінансових компаній [6], з реєстру 
лізингодавців [1] (за ініціативою заявника) та [0] 
(примусово);

 ▪ відмови у включенні до ДРФУ [1];
 ▪ реєстрації правил добровільного страхування в 

новій редакції або змін до них [2];

На початок березня небанківський ринок складається 
зі 190 ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування 
життя) страховиків, 298 ломбардів (було 301), 316 
кредитних спілок (було 318), 144 лізингових компаній 
(було 143), 976 фінансових компаній (було 969), 65 
страхових брокерів. На платіжному ринку працює 
37 платіжних систем, створених резидентами, 
та 13 міжнародних платіжних систем, створених 
нерезидентами.

ПОДІЇ

 03.03.2021  В Україні стартувала інформаційна компанія "Знай свої права"

3 березня стартувала Всеукраїнська інформаційна 
кампанія із захисту прав споживачів фінансових 
послуг "Знай свої права", яку проводить Національний 

банк України за підтримки Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини. Мета кампанії – покращити 
обізнаність громадян про права та обов’язки під час 
користування фінансовими послугами.

Кампанія триватиме впродовж березня−травня 2021 
року в усіх регіонах України. Національний банк у 
межах кампанії запускає спеціальну вебсторінку 
(лендинг) "Знай свої права". Також, окрім контакт-центру 
та онлайн-форми на вебсайті НБУ, ми створили більше 
зручних каналів зв’язку з Національним банком, за 
допомогою яких споживачі зможуть поставити нам свої 
питання, а саме чат-боти в застосунках Viber і Telegram, 
а також на офіційному вебсайті.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 16.02.2021  Упродовж 2021 року Національний банк продовжить напрацьовувати фундамент нового 
регулювання роботи небанківських фінустанов

НБУ планує упродовж року розробити 11 нових 
регуляторних актів та обговорити їх з ринком. 

Це, зокрема, вимоги до розкриття повної 
інформації про послуги клієнтам, порядок нагляду 
на консолідованій основі, нові нормативи для 
фінкомпаній-гарантів, нові правила роботи для 
кредитних посередників, вимоги до системи 
корпоративного управління, підходи до оцінки 
фінансового стану страховика, методики 
формування резервів страховиків.

Про це, зокрема, говорили під час конференції 
"Go Digital – 2021: прискорення & міграція. Гроші 
йдуть в Online" заступник директора департаменту 
методології регулювання діяльності небанківських 
фінансових установ Сергій Савчук та начальник 
управління ліцензування фінансових компаній 
Департаменту ліцензування Вадим Романюк.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights/
https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-ukrayini-startuvala-informatsiyna-kampaniya-iz-zahistu-prav-spojivachiv-finposlug
https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-lyutomu-kilkist-uchasnikiv-nebankivskogo-finrinku-vpershe-zrosla-za-pivroku--rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi
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Новини для небанківських фінустанов

 05.02.2021  Чому розвиток ринку фінансового лізингу важливий для України та що робитиме НБУ як 
регулятор?

Про це розповіли заступник директора 
Департаменту методології регулювання діяльності 
небанківських фінансових установ НБУ Сергій 
Савчук, а також фахівці цього підрозділу Олексій 
Онищенко та Костянтин Приходько під час онлайн-
заходу "Курс лізингової майстерності".

Лізинг – це добре, бо це повноцінна альтернатива 
кредиту. Насамперед – для бізнесу. Підприємець 
може швидко отримати у користування 

сільськогосподарську техніку, промислове чи 
інше необхідне обладнання. Чи користуються цією 
можливість українці? Коротко – так! Однак це – 
крапля в морі потенціалу ринку.

Зібрати всі вершки заважають недосконале 
правове поле, недостатня обізнаність підприємців 
та громадян про лізинг, а також обмежені 
можливості для залучення фінансування самими 
лізинговими компаніями.

Як змінити ситуацію?

Вже зроблений головний крок у оновленні 
законодавства про лізинг – ухвалено новий закон. 
Та це ще не фінал: Національний банк України 
спільно з депутатами зареєстрували проєкт нового 
закону про фінансові послуги та фінансові компанії, 
що запровадить нову архітектуру ринку фінансових 
послуг та створить безпрецедентно нові 
можливості, зокрема, і для лізингових компаній, 
стимулюючи розвиток цього ринку.

Також НБУ змінюватиме регулювання роботи 
лізингових компаній. На ринку лізингу з’являться 
однакові правила роботи для усіх гравців та нові 
вимоги. Адже сьогодні існують "паралельні виміри". 
Крім цього, з’являться нові джерела залучення 
коштів для лізингодавців.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Чимало компаній сьогодні є неактивними. Тому 
у 2021 році ми очікуємо, що продовжиться 
самоочищення ринку.

На небанківському фінринку зареєстровано 2006 
компаній, проте ринок активних компаній насправді 
є меншим. Не всі зареєстровані учасники 
фінансового ринку мають ліцензії та надають 
послуги. Наприклад, близько 20% зареєстрованих 
ломбардів та кредитних спілок не мають ліцензій 
(61 ломбард та 72 кредитні спілки). 

А, отже, вони не мають права надавати фінансові 
послуги. Ті компанії, які не планують надавати 
послуги, поступово добровільно йтимуть з ринку.
суміщення та сумісництво за посадою.

Небанківські фінустанови матимуть достатньо часу 
для налаштування та автоматизації необхідних 
процесів з фінмоніторингу. На прохання учасників 
ринку Національний банк відтермінував фінальну 
дату їхнього завершення на шість місяців – до 30 
червня 2021 року. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/noviy-zakon-pro-finansoviy-lizing-stvorit-peredumovi-dlya-rozshirennya-yogo-sferi-vikoristannya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebankivskiy-finsektor-otrimaye-novi-zakoni-u-parlamenti-zareyestrovano-zakonoproyekt-pro-finansovi-poslugi-ta-finansovi-kompaniyi
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebankivskiy-finsektor-otrimaye-novi-zakoni-u-parlamenti-zareyestrovano-zakonoproyekt-pro-finansovi-poslugi-ta-finansovi-kompaniyi
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2796912197189601/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2804007886480032/
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Новини для небанківських фінустанов

 05.02.2021  Вимоги з фінмоніторингу для банків та небанківських установ. У чому різниця?

"Окремі вимоги з фінансового моніторингу для 
небанківських фінустанов простіші, ніж для 
банків", – на цьому наголосила головний економіст 

Департаменту фінансового моніторингу НБУ Юлія 
Юдіна під час онлайн-заходу "Курс лізингової 
майстерності".

Зокрема, простіші вимоги – це:
 ▪ лише платіжні системи, які здійснюють онлайн-

перекази коштів, мають налаштувати комплексну 
систему автоматизації процесів із фінмоніторингу. 
Для решти це лише рекомендація;

 ▪ на відміну від банків, небанківські фінустанови 
мають запровадити ведення анкет тільки для 
окремих категорій клієнтів;

 ▪ небанківським установам не потрібно 
погоджувати із Національним банком кандидатуру 
відповідального працівника за фінмоніторинг. 
Відповідальному працівнику також дозволяється 
суміщення та сумісництво за посадою.

Небанківські фінустанови матимуть достатньо часу 
для налаштування та автоматизації необхідних 
процесів з фінмоніторингу. На прохання учасників 
ринку Національний банк відтермінував фінальну 
дату їхнього завершення на шість місяців – до 30 
червня 2021 року

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2796708513876636/
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Новини для небанківських фінустанов

ПРЯМА МОВА 

24.02.2021  Інтерв’ю заступника Голови Ярослава Матузки для НВ.Бізнес про плани регулятора на 
небанківському фінринку

Перше велике інтерв’ю Ярослава Матузки на 
посаді заступника Голови Національного банку. 

Про регулювання небанківського сектору 

Нам необхідно комплексно оновити законодавство 
для небанківського ринку. У парламенті 
зареєстрований законопроєкт про фінансові 
послуги. Також очікуємо реєстрацію проєкт 
закону про страхування. Це основа нового 
небанківського законодавства. 

Робота над іншими нормативно-правовими актами 
триває. У нашому фокусі – прозорість структур 
небанківського сектору. Найближчим часом 
з'явиться нове положення, яким ми зобов'яжемо 
розкрити власників небанківських фінустанов. За 
попередніми оцінками, близько сотні страхових 
компаній не відповідають вимогам до прозорості. 

Також цього року плануємо затвердити нові 
ліцензійні умови. Багато роботи збираємося 
зробити в напрямку нагляду за ринковою 
поведінкою компаній.

Про "сплячі" компанії та самоочищення 
небанківського ринку

Побоювання, що Національний банк з першого 
дня після "спліта" почне чистку ринку, виявилися 
надуманими. Насправді на ринку стійка тенденція 
до самоочищення, яка почалася ще задовго до 
"спліта". За останні сім років кількість страхових 
компаній і кредитних спілок зменшилася майже 
вдвічі. Кожен четвертий ломбард пішов з ринку за 
останні три роки. З липня 2020 року свої ліцензії 
здали 77 компаній. З ринку не тільки йдуть, а й 
з'являються нові гравці: за ці 7 місяців з'явилося 
близько 18 нових компаній на цьому ринку, які вже 
розуміють наші вимоги.

Досі залишається велика кількість "сплячих" 
компаній. Частина з них зареєстрована на 
тимчасово окупованих територіях, інші не звітують 
або звітують про відсутність діяльності. Кількісно 
це близько 25% всього ринку. Тенденція до 
самоочищення зберігатиметься. 

Про приєднання до Фонду гарантування вкладів 
фізосіб 
Ми відпрацьовуємо з Фондом гарантування 
концепцію щодо приєднання кредитних спілок та 
лайфових страховиків. Оптимальним варіантом 
буде приєднання цих учасників ринку до 
діючого Фонду. На найближчому засіданні Ради 
фінстабільності ми розглянули цю концепцію. 
Необхідні будуть законодавчі зміни. Ми б хотіли, 
щоб у 2023–2024 рр. система гарантування 
заробила для клієнтів кредитних спілок та 
лайфових страховиків.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://m.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2809104289303725/
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22.01.2021  Перспективи лізингу в Україні: візія директора департаменту ліцензування Олександра Бевза

"Лізингові компанії сьогодні лідери серед 
небанківських фінустанов за темпами відновлення 
та зростання після жорстких карантинних 
обмежень. Цей ринок має чудові перспективи 
для розвитку в Україні. Він демонструє зростання 
останніми роками, але потенціал ринку набагато 
більший", – зазначив директор Департаменту 
ліцензування НБУ Олександр Бевз у своїй вітальній 
промові під час онлайн-заходу "Курс лізингової 
майстерності".

Сьогодні ринок лізингу в Україні 
висококонцентрований. Загалом ліцензії на цей 
вид діяльності мають 548 компаній, проте активну 
діяльність веде лише незначна кількість. Так, 
20 найбільших компаній займають 95% ринку 
лізингових послуг.

"У такій високій концентрації немає нічого 
поганого. Працюють ті, хто має бачення, клієнтів та 
високу репутацію. У перспективі регулятор планує, 
як то кажуть "відпускати" ринок, тобто поступово 
спрощувати регулювання та нагляд", – наголосив 
Олександр Бевз. 

На сьогодні лізингодавцями можуть бути як 
фінансові установи, так і юридичні особи, які не 
мають статусу фінансових установ. Водночас вони 
мають різні умови виходу на ринок та роботи 
загалом. Національний банк планує усунити цей 
дисбаланс, не створюючи штучних перешкод для 
розвитку ринку.

"Національний банк має намір бути не тільки 
регулятором, а й партнером і адвокатом ринку. 
Ми плануємо підтримувати розвиток лізингових 
компаній, зокрема у законопроектній роботі та 
взаємодії з іншими державними органами. 

НБУ очікує ухвалення цього року нової редакції 
закону про фінансовий лізинг, який усуне низку 
перешкод для розвитку ринку", – додав директор 
Департаменту ліцензування.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2787256298155191/
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22.01.2021  Колонка начальника управління ліцензування фінансових компаній Вадима Романюка та 
старшого фахівця управління Миколи Александрова на "НВ.Бізнес" про ринок мікрокредитів

Найближчими місяцями Національний банк 
розпочне масштабну роботу з розкриття структур 
власності небанківських фінансових установ. 

Хто основні гравці на ринку мікрокредитів? Хто 
стоїть за цими знаними брендами й компаніями? Та 
врешті, які плани НБУ для підвищення прозорості 
ринку мікрокредитування? 

Коли НБУ перевірятиме прозорість структур 
власності? 

На сьогодні ми ще це офіційно не оцінювали. 

Проте активна робота над розробленням правових 
актів для врегулювання цього питання вже йде. 
Масштабна робота з підвищення прозорості 
розпочнеться найближчими місяцями. 

Сьогодні близько 800 фінкомпаній мають ліцензію 
на надання коштів у позику. Проте реально 
"кредити до зарплат" видають близько 150 
компаній. Топ-10 компаній охоплюють більше 60 
% ринку, а топ-25 – понад три чверті. Тобто ринок 
досить концентрований. 

Про найбільших гравців

На перший погляд більшість із топ-10 компаній 
мають прозору структуру власності. Бенефіціарами 
в реєстрах вказані відомі українські та закордонні 
бізнесмени. Утім, після пошуку інформації про цих 
осіб в Інтернеті деякі прізвища можуть викликати 
питання. 

Ще більше питань до прозорості власників 
компаній поза першим ешелоном. Ми бачимо 
чимало типових та знайомих для нас схем із 
досвіду банківського ринку: 
 ▪ серед власників офшори; 
 ▪ структури власності закільцьовані (коли компанія 

володіє сама собою); 
 ▪ у деяких компаній номінальні власники. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

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://nv.ua/ukr/biz/experts/krediti-do-zarplati-chi-mikrokrediti-gravci-principi-roboti-ta-problemi-rinku-novini-ukrajini-50137040.html
mailto:press%40bank.gov.ua?subject=

