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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом липня 2019 року 

Назва Постанови/документу № Дата прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 

Про затвердження Положення про 
організацію системи внутрішнього 

контролю в банках України та 
банківських групах 88 02.07.2019 

Оновлення вимог до побудови та функціонування системи внутрішнього контролю в 
банках базується на положеннях нової редакції настанов Європейського органу 
банківського нагляду про корпоративне управління (вересень 2017 року) та 
методологічних засадах міжнародного стандарту COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 
 
Зокрема: 
 
1) деталізовано повноваження та обов’язки суб’єктів системи внутрішнього 
контролю банку; 
 
2) запроваджено вимоги щодо побудови системи внутрішнього контролю банку на 
основі моделі трьох ліній захисту; 
 
3) деталізовано процедури та види внутрішнього контролю; 
 
4) встановлено критерії впровадження та функціонування компонентів системи 
внутрішнього контролю банку; 
 
5) визначено критерії оцінки ефективності системи внутрішнього контролю банку; 
 
6) встановлено мінімальний перелік питань, що мають бути врегульовані у 
внутрішньобанківських документах. 
 

Вдосконалення вимог щодо 
організації системи 

внутрішнього контролю в 
банках України та 

банківських групах 

Про затвердження Змін до Положення 
про порядок видачі юридичним особам 

ліцензії на надання банкам послуг з 
інкасації 89 08.07.2019 

Змінами передбачено: 

• зменшення строків оренди приміщень (з 5-ти до 3-х років) та касових вузлів 
(з 5-ти до 2-х років) для оброблення та зберігання готівки; 

• зменшення з 5-ти до 2-х років строків оренди касової техніки для 
оброблення та зберігання готівки; 

Удосконалення порядку 
ліцензування юридичних 

осіб 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=98345317
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98345317
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98345317
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98345317
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Назва Постанови/документу № Дата прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 

• доповнення переліку документів, що подаються юр. особою для отримання 
погодження НБУ на здійснення операцій з оброблення та зберігання 
готівки; 

• встановлення переліку порушень, за які НБУ скасовує погодження юр. особі 
на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; 

• визначення порядку скасування та поновлення НБУ погодження юр.особі 
на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. 

 

Про особливості здійснення оцінки 
стійкості банків і банківської системи 
України у 2019 році 

90 09.07.2019 
НБУ уточнив строки надсилання вимог до банків за результатами проведення оцінки 
стійкості у 2019 році, а також терміни надання та виконання ними програми 
капіталізації / реструктуризації. 

 Так, НБУ надсилатиме вимогу про складання програми капіталізації/ 
реструктуризації банкам, щодо яких оцінка стійкості у 2019 році проводилась із 
застосуванням як двох, так і трьох етапів, до 10 вересня 2019 року.  Банки, що 
отримали відповідну вимогу, подають до НБУ програму 
капіталізації/реструктуризації до 15 жовтня 2019 року. 

 Ті банки, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох 
етапів, та за результатами якої НБУ визначив необхідний рівень нормативів 
достатності капіталу, мають виконати відповідні програми капіталізації / 
реструктуризації і забезпечити дотримання необхідного рівня нормативів 
достатності капіталу до 30 вересня 2020 року. 

 Для банків, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням двох 
етапів, змін у строках не передбачено. Вони мають виконати відповідні програми 
капіталізації / реструктуризації і забезпечити дотримання необхідного рівня 
нормативів достатності капіталу до кінця 2019 року, як це передбачено Положенням 
про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженому 
постановою Правління НБУ від 22 грудня 2017 року № 141 

Сприяння  підготовці 
банками якіснішої програми 

капіталізації / 
реструктуризації, а також 

дотриманню ними 
необхідного рівня 

нормативу достатності 
капіталу 

Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів 

91 09.07.2019 НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів. З 10 липня 2019 року бізнес з 
іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів 

Покращення інвестиційного 
клімату 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=98763597
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98763597
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98763597
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98763638
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98763638
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Національного банку України за кордон або на рахунки нерезидентів в Українї в розмірі 12 млн євро на місяць для 
однієї юридичної особи. 

 
Про внесення зміни до Постанови 

Правління Національного банку України 
від 27 червня 2019 року № 87 

 

93 17.07.2019 
 У постанові «Про внесення зміни до Положення про організацію готівкового обігу і 
ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період»  слова 
“введення воєнного стану в Україні” замінити словами “правовий режим воєнного 
стану”. 

Приведення нормативно-
правового акта 

Національного банку 
України у відповідність до 

законодавства України 

Про внесення зміни до Тарифів на 
організаційні послуги та інші види 
послуг (операцій), що надаються 
(здійснюються) Національним банком 
України 

94 17.07.2019 

Зміна формулювання назви послуги щодо надання копій документів 
Приведення тарифів до 

вимог законодавства 

Про затвердження Положення про 
плани відновлення діяльності банків 
України та банківських груп 

95 18.07.2019 НБУ запровадив вимоги , що ґрунтуються на нормах законодавства ЄС та враховують 
найкращі міжнародні практики. 
Банки розроблятимуть План з урахуванням особливостей своєї діяльності, профілю 
ризику, характеру і обсягів банківських послуг. 
  
План має передбачати: 

●      ефективну систему індикаторів погіршення фінансового стану банків, яка 
включає кількісні (капітал, ліквідність, прибутковість тощо) та якісні 
(наприклад, вимоги клієнтів щодо дострокового погашення зобов’язань чи 
негативні наслідки судових рішень) показники та базується на результатах 
власної оцінки ризиків банку; 

●      моделювання стрес-сценаріїв, які включають події, що можуть призвести до 
неплатоспроможності (дефолту) банку; 

●      реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості із мінімальними 
операційними затратами, які визначаються банком за результатами стрес-
тестування. 

  
Розроблення Планів згідно з вимогами Національного банку є обов’язковим для 
системно важливих банків та рекомендованим для інших банків. 
  
Банки мають подати плани до НБУ до 01 жовтня 2020 року та щороку їх оновлювати.  
 

Сприяння швидкій 
стабілізації роботи 

фінансових  установ в 
умовах кризи. 

 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=98763638
https://www.bank.gov.ua/legislation/Resolution_17072019_93
https://www.bank.gov.ua/legislation/Resolution_17072019_93
https://www.bank.gov.ua/legislation/Resolution_17072019_93
https://www.bank.gov.ua/legislation/Resolution_17072019_93
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99447379
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99447379
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99447379
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99447379
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99447379
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99520543
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99520543
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99520543
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Про внесення змін до Положення про 
здійснення оцінки стійкості банків і 

банківської системи України 96 18.07.2019 
Було внесено доповнення, що стосуються оцінки стійкості банку у випадку 

реорганізації шляхом приєднання 

Визначення необхідного 
рівня нормативів достатності 

капіталу банків у разі їх 
реорганізації шляхом 

приєднання 

Про затвердження Положення про 
організацію процесу управління 

проблемними активами в банках 
України 97 18.07.2019 

Положення визначає: 
●      перелік проблемних активів (потенційно проблемні; непрацюючі активи; 

стягнуте майно, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав 
заставодержателя); 

●      складові процесу управління проблемними активами (система раннього 
реагування; запровадження інструментів врегулювання заборгованості за 
непрацюючими активами; управління стягнутим майном); 

●      вимоги до організаційних аспектів управління проблемними активами 
(наявність трирічної стратегії та оперативного плану скорочення рівня та 
обсягу таких активів; створення окремого підрозділу роботи з 
непрацюючими активами; моніторинг ефективності процесу). 

  
Запровадження зазначених вимог спрямоване на створення комплексного процесу 
управління проблемними активами, контроль за яким має забезпечуватись радою 
банку. 
  
Запровадження системи раннього реагування має забезпечити виявлення на 
ранньому етапі потенційно проблемних активів та управління ними. Основним 
інструментарієм цієї системи мають стати визначені банком індикатори раннього 
попередження, спрямовані на завчасне виявлення ознак потенційної проблемності 
боржників, а також комплекс потенційно прийнятних заходів для упередження 
перетворення таких активів у непрацюючі. 
  
Щодо управління заборгованістю за непрацюючими активами Положення вимагає 
від банків розроблення та запровадження спеціальних процедур та інструментів 
врегулювання. Вибір найбільш прийнятних з них, включаючи реструктуризацію, 
позасудове або судове врегулювання, залежатиме від потенційної 
платоспроможності боржника, а також його готовності співпрацювати з банком.  
Окрему увагу в Положенні приділено процесу управління стягнутим майном. Згідно з 

Зниження рівня 
непрацюючих кредитів 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=99520582
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99520582
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99520582
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99904456
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99904456
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99904456
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99904456
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вимогами Положення від банків, зокрема, вимагається наявність плану продажу 
такого майна, внутрішньобанківських процедур щодо його утримання, експлуатації, 
охорони та страхування від втрати/пошкодження. 
  
Документ також визначає необхідність розроблення банками стратегії управління 
проблемними активами, яка, серед іншого, передбачатиме наявність реалістичних 
цільових показників скорочення рівня та обсягу як непрацюючих активів, так і 
стягнутого майна, що знаходиться на балансі банку, а також шляхи досягнення цих 
показників. 
НБУ передбачено 14-місячний строк для поетапної імплементації вимог, який 
закінчується восени 2020 року 

Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 
від 12 лютого 2013 року № 42 

98 22.07.2019 НБУ додав до переліку суб’єктів, які мають право здійснювати операції з приймання 
готівки в гривнях для подальшого її переказу, операторів поштового зв’язку, які 
отримали ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття 
рахунків. 
Крім цього, Нацбанк змінив поняття "пункт приймання готівки" на "пункт надання 
фінансових послуг", оскільки в таких пунктах надаються послуги з переказу коштів не 
тільки у готівковій, а й у безготівковій формі. 

Врегулювання питання щодо 
здійснення операторами 
поштового зв'язку  операцій 
з приймання готівки для 
подальшого її переказу 

Щодо застосування окремих норм 
Положення про ліцензування банків № 
149 

Р/27-
0006/37640 

22.07.2019 Роз`яснення стосуються,  зокрема : 
надання документів, що не мають строку дії; плати за розгляд пакету документів; 
узгодження кандидатур керівників банків; повідомлення НБУ про зміну 
повноважень керівників банку; затвердження організаційної структури банку; оцінки 
відповідності керівників вимогам професійної придатності 

Роз`яснення окремих норм 
Положення № 149 

Про проведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Національного 
банку України 

517-рш 23.07.2019 Департаменту безпеки до  01.12.2019 доручено провести оцінку корупційних ризиків 
НБУ та винести на розгляд  Правління проект звіту та проект антикорупційної 
програми 

Підготовка нової 
антикорупційної програми 

 
Про внесення змін до Положення про 
міжбанківський переказ коштів в Україні 
в національній валюті в особливий 
період 100 30.07.2019 

Внесено ряд змін до Положення, затвердженого Постановою правління НБУ №576 
від 23.12.2003 р.  
Зокрема, введено поняття «уповноважені банки першого та другого рівня»; внесено 
зміни стосовно координації міжбанківських переказів засобами СЕП в особливий 
період тощо. 

Вдосконалення регулювання 
діяльності банків в 
особливий період 

 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=100270973
https://bank.gov.ua/document/download?docId=100270973
https://bank.gov.ua/document/download?docId=100270973
https://bank.gov.ua/document/download?docId=99748859
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