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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом вересня 2017 року 

Документ 
Дата 

прийняття Сутність Мета/вплив 

Постанова № 84 « Про затвердження 
Змін до Положення про застосування 
Національним банком України 
заходів впливу» 

31.08.2017 
(оприлюднено  

у вересні) 

Зміни  та уточнення , в тому числі, стосуються : 

 Надання НБУ прав щодо вставлення підвищених 
нормативів  у випадку ведення банком ризикованої 
діяльності та порушення вимог НБУ щодо оцінки 
кредитного ризику 

 Заходів впливу  у  випадку порушення нормативу 
миттєвої ліквідності 

 Уточнення сум штрафів за порушення вимог в сфері 
фінансового моніторингу 

Вдосконалення застосування заходів 
впливу та узгодження окремих вимог 
з вимогами нормативних актів НБУ з 

питань визначення кредитного 
ризику 

Постанова № 85 «Про опублікування 
окремої інформації про діяльність 
банків України» 

31.08.2017 
(оприлюднено  

у вересні) 

Впровадження щомісячної публікації  в розрізі банків 
наступної інформації: 

●      оборотно-сальдовий баланс; 
●      структура кредитів, наданих фізичним особам та 

суб’єктам господарювання, за класами   

Підвищення прозорості, 
забезпечення інформування клієнтів 

щодо показників банків з метою 
прийняття зважених рішень 

Постанова № 86 «Про внесення Змін 
до Положення про передавання 
запасів готівки на зберігання до 
уповноважених банків» 01.09.2017 

Зміни стосуються особливостей укладання договорів з НБУ та 
обліку операцій з запасами готівки 

Вдосконалення порядку зберігання 
банками України запасів готівки  НБУ 

Постанова № 87 «Про внесення Змін 
до Інструкції про організацію 
виготовлення, випуску в обіг і 
реалізації пам’ятних та інвестиційних 
монет України, сувенірної продукції» 05.09.2017 Виключено пункти щодо використання печаток НБУ 

Приведення нормативно-правового 
акта у відповідність до вимог чинного 

законодавства щодо використання 
печаток юридичними особами та 

фізичними особами-підприємцями" 

Постанова № 88» Про внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів 07.09.2017 Зміни передбачають : 

Спрощення порядку одержання 
резидентами кредитів від 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0084500-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0084500-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0084500-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0084500-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0085500-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0085500-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0085500-17
https://bank.gov.ua/document/download?docId=54900898
https://bank.gov.ua/document/download?docId=54900898
https://bank.gov.ua/document/download?docId=54900898
https://bank.gov.ua/document/download?docId=54900898
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55970234
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55970234
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55970234
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55970234
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55970234
https://bank.gov.ua/document/download?docId=54969247
https://bank.gov.ua/document/download?docId=54969247
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Національного банку України»  Звільнення кредитних договорів в іноземній валюті з 
МФО від реєстрації в Національному банку; 

 Надання резидентам можливості залучати кредити від 
МФО за договорами, що містять особливі умови – 
коли валюта кредиту визначається в гривнях, а всі 
операції між МФО та резидентом-позичальником 
проводяться в іноземній валюті. 

міжнародних фінансових організацій 

Постанова № 89» Про затвердження 
нормативно-правових актів 
Національного банку України з 
бухгалтерського обліку» 11.09.2017 

Зміни стосуються обліку дисконтів та премій за кредитами/ 
депозитами, прострочених сум кредитів та нарахованих 

доходів, резервів, а також операцій з платіжними картками. 
Вдосконалення правил ведення 
рахунків бухгалтерського обліку 

Постанова № 25-0007/63037 
«Роз’яснення з питань здійснення 
ідентифікації окремих типів клієнтів» 12.09.2017 

Щодо ідентифікації кінцевих власників  клієнтів-нерезидентів, 
в тому числі : інвестиційних фондів, трастів тощо. 

Роз`яснення за численними запитами 
банків 

Постанова № 90 «Про затвердження 
Змін до Положення про здійснення 
банками фінансового моніторингу» 12.09.2017 

НБУ дозволив банкам доручати юридичним і  фізичним 
особам на договірних засадах здійснювати ідентифікацію та 
верифікацію клієнтів-фізичних осіб,  відповідно до вимог 
законодавства з питань фінансового моніторингу. 
НБУ прописав єдиний, уніфікований порядок здійснення  
ними процедури ідентифікації й верифікації  банківських 
клієнтів 
Банк може вибрати посередників лише після того, як 
переконається у бездоганній діловій репутації таких осіб. 
 Відповідальність за неналежне здійснення агентами 
ідентифікації та верифікації покладається на банк. 

Новий порядок здійснення 
посередниками (агентами) 

ідентифікації та верифікації клієнтів 
прийнято відповідно до Закону 

України «Про споживче 
кредитування». 

Постанова № 91 «Про внесення змін 
до Положення про визначення 
пов’язаних із банком осіб» 15.09.2017 

НБУ зобов’язав банки повідомляти фізичних і юридичних 
осіб про визнання їх особами, пов’язаними з банком 
(письмово та не пізніше наступного робочого дня після 
визначення особи пов’язаною з банком).  

Підвищення прозорості банківської 
системи та вдосконалення механізму 

контролю за операціями банків із 
пов’язаними особами 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=55228582
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55228582
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55228582
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55228582
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56156792
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56156792
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55345374
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55345374
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55345374
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55564827
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55564827
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55564827
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Окрім того, НБУ уточнив ознаки визначення пов’язаних із 
банком осіб. Зокрема, після уточнення не вважаються 
пов’язаними з банком за ознакою афілійованості: 

 держава Україна (в особі відповідного органу 
державної влади або управління та/або суб’єктів, що 
діють на основі лише державної власності); 

 територіальна громада (в особі відповідного органу 
місцевого самоврядування); 

 міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України 
уклав договір про співробітництво та для якої згідно із 
законами України встановлені привілеї та імунітети. 

 Також не вважаються пов’язаними з банком за ознакою 
спорідненості юридичні особи через наявність істотної участі 
держави, територіальної громади чи міжнародної фінансової 
установи, для якої встановлені привілеї та імунітети. 

Постанова № 92 « Про внесення змін 
до Інструкції про порядок 
регулювання діяльності банків в 
Україні» 18.09.2017 

Зміни стосуються умов, при яких банк набуває статусу 
спеціалізованого  ощадного банку: якщо більше, ніж 50 %   
пасивів є вкладами фізичних осіб (раніше було, якщо більше 
100%). 
Крім того, Розділ VIII. «Спеціальні вимоги щодо діяльності 
банків» доповнено новою главою, яка стосується вимог до 
діяльності банку, що є управителем ФФБ. Зокрема, такий банк 
має затвердити внутрішньобанківське положення, що має 
містити процедури контролю за діяльністю забудовника. В 
новій главі докладно розписано ці процедури та зміст 
положення. 

З метою вдосконалення регулювання 
діяльності банків України 

Постанова № 93 «Про визнання 21.09.2017 Втратили  чинність « Правила  Національної  системи  масових  З  метою  актуалізації  нормативно-

https://bank.gov.ua/document/download?docId=55564849
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55564849
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55564849
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55564849
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55798577
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такою, що втратила чинність, 
постанови Правління Національного 
банку України від 10 грудня 2004 року 
№ 620» 

електронних  платежів», зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України 11 січня 2005 року за №25/10305. 

правових  актів НБУ 

Постанова № 94 «Про затвердження 
Змін до Правил статистичної звітності, 
що подається до Національного 
банку України» 27.09.2017 

Змінюються  вимоги до звітності банків для запровадження 
Кредитного реєстру НБУ. Зміни до Правил організації 
статистичної звітності передбачають, зокрема: 

●      запровадження нової форми звітності, про кредитні 
операції з боржниками (фізичними та юридичними 
особами); 

●      розширення форми статистичної звітності про 
концентрацію ризиків за активними операціями з 
контрагентами та пов’язаними з банком особами. 

 Подавати до НБУ звітність за новою формою у тестовому 
режимі банки повинні, починаючи зі звітності за станом на 
01.10.2017. 

Більш детальне звітування банків про 
кредитні операції  дозволить НБУ 
накопичити базу даних та побачити 
загальну картину кредитних історій у 
банківському секторі 

Постанова № 95» Про затвердження 
Положення про організацію заходів із 
забезпечення інформаційної безпеки 
в банківській системі України» 28.09.2017 

Це Положення встановлює: 
1)  обов’язкові мінімальні вимоги щодо організації заходів із 
забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту; 
2)  принципи управління інформаційною безпекою; 
3)  вимоги  до  інформаційних  систем  банку,  що  
взаємодіють  з інформаційними системами НБУ з урахуванням 
напрямів розвитку криптографічного захисту інформації в 
інформаційних системах НБУ 

З метою удосконалення вимог до 
захисту інформації в інформаційних  

системах  банків  з  урахуванням  
актуальних  кіберзагроз 

 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=56108387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56108387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56108387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56108387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56426049
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56426049
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56426049
https://bank.gov.ua/document/download?docId=56426049



