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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом лютого 2018 року 

Документ 
Дата 

прийняття Сутність Мета/вплив 

Постанова №8 «Про затвердження Змін до 
Регламенту роботи Засвідчувального центру 
Національного банку України» 05.02.2018 

Було внесено деякі зміни до регламенту роботи структурного підрозділу НБУ,  що 
відповідає за реєстрацію та акредитацію центрів сертифікації електронних ключів 

З метою вдосконалення 
правових засад діяльності  
засвідчувального центру 

Постанова № 31-0007/8124 «Про продовження 
тестового періоду для форми № 555» 08.02.2018 

Тестовий режим подання форми «Звіт про переказ безготівкової іноземної 
валюти» було подовжено . Починаючи зі звітної дати на 02.03.2018, форма 
подається в основному режимі експлуатації 

Забезпечення якісного 
тестування 

Постанова №9«Про внесення зміни до Тарифів 
на організаційні послуги та інші види послуг 
(операцій), що надаються (здійснюються) 
Національним банком України» 12.02.2018 

Тарифи доповнено пунктом щодо безоплатного надання Національним банком 
послуг Національному агентству  України  з  питань виявлення,  розшуку  та  
управління  активами,  
одержаними від корупційних та інших злочинів 

Перегляд тарифів на окремі 
послуги, що зумовлено  
зверненням  деяких  
державних  установ 

Постанова №10 «Про затвердження Змін до 
Інструкції про організацію виготовлення, випуску 
в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних 
монет України, сувенірної продукції» 15.02.2018 Зміни стосуються переважно реалізації монет та роботи з дистриб`юторами 

  Вдосконалення організації 
операцій з  виготовлення,  
випуску  в  обіг  та  реалізації  
пам’ятних  монет  України 

Постанова №11 «Про встановлення переліку 
інформації, що підлягає обов’язковому 
опублікуванню банками України» 15.02.2018 

З березня НБУ  розпочне щомісячну публікацію значень економічних 
(пруденційних) нормативів та складових регулятивного капіталу у розрізі окремих 
банків. Перша публікація розкриватиме показники за лютий 2018 року. На 
додаток, банки України розпочнуть публікацію на власних веб-сайтах оборотно-
сальдових балансів та  даних про якість кредитного портфеля(щомісячно до 25 
числа), а також , інформації про структуру кредитного портфелю у розрізі видів 

економічної діяльності (щорічно до 1 лютого). 
Підвищення прозорості 

банківської системи 

Постанова № 12«Про здійснення валютних 
операцій за кредитами, позиками, що 
залучаються від нерезидентів на окремих 
умовах» 15.02.2018 

Регулятор дозволив банкам залучати від нерезидентів "синтетичні" кредити та 
позики в національній валюті (тобто кредити й позики, фактичною валютою яких 
є гривня, а всі платежі між кредитором та позичальником здійснюються 
виключно в іноземній валюті). Залучати такі кредити та позики можна від будь-
яких нерезидентів-кредиторів, а не лише від МФО, як було раніше. Операції за 
такими кредитними договорами проводитимуться без реєстрації або 
індивідуальної ліцензії Національного банку України. 

Розширення можливостей 
кредитування реального 
сектору  економіки в гривні, 
уникаючи валютних ризиків  

https://bank.gov.ua/document/download?docId=64155417
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64155417
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64155417
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64650360
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64650360
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64650360
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64192275
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64192275
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64192275
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64192275
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64192275
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64539263
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64539263
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64539263
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64539263
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64539263
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531765
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531765
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531765
https://bank.gov.ua/document/download?docId=63802380
https://bank.gov.ua/document/download?docId=63802380
https://bank.gov.ua/document/download?docId=63802380
https://bank.gov.ua/document/download?docId=63802380
https://bank.gov.ua/document/download?docId=63802380
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Постанова №13 «Про запровадження 
коефіцієнта покриття ліквідністтю (LCR)» 15.02.2018 

Коефіцієнт покриття ліквідністю або LCR (англ.Liquidity Coverage Ratio).  
LCR– це співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, 
необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку протягом 30 днів. Він 
відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності – 
характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік 
коштів клієнтів. Згідно з нормами ЄС значення коефіцієнта LCR для банків 
встановлено на рівні 100%. Період, необхідний для досягнення цього значення 
банками, буде визначений НБУ за результатами тестових розрахунків. 
 З 1 червня 2018 року розрахунок нормативу LCR здійснюватиметься у тестовому 
режимі, який триватиме 6 місяців. 
 З 1 грудня 2018 року норматив LCR стане обов’язковим до виконання. Банки 
розраховуватимуть його щоденно і звітуватимуть НБУ щомісяця. 
 Певний період часу нормативи миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) 
та короткострокової ліквідності (Н6) діятимуть одночасно з LCR. 

Гармонізація вимог до 
ліквідності українських 
банків з нормами 
законодавства ЄС та 
рекомендацій Базельського 
комітету (Базель ІІІ). 

Постанова б/н «Методика для розрахунку 
групування рахунків Плану бухгалтерського 
обліку банків України (з 01.01.2018)» 15.02.2018 

Затверджено методику для розрахунку квартальних показників в розрізі банків 
для публікації на сайті НБУ 

В зв’язку зі зміною плану 
рахунків 

Постанова №101-рш «Про схвалення Методики 
розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністтю 
(LCR)» 15.02.2018 

Методика  розроблена  відповідно  до  вимог  Інструкції  про  порядок  
регулювання  діяльності  банків  в  Україні,  затвердженої  постановою  Правління  
Національного  банку  України  від  28 серпня  2001 року  № 368,  та  з  
урахуванням положень європейського законодавства  щодо коефіцієнта покриття  
ліквідністю:  Директиви  2013/36/ЄС  Європейського  Парламенту  та  Ради  від  
26 червня  2013 року  про  доступ  до  діяльності  кредитних  організацій  та  
пруденційний  нагляд  за  діяльністю  кредитних  організацій  та  інвестиційних  
компаній. Прогнозування очікуваних відтоків здійснюється  з застосуванням 
спеціальних  коефіцієнтів, розрахованих регулятором на основі    стрес-сценарію. 

З метою підтримки 
фінансової стабільності та 
підвищення стійкості 
банківської системи до 
можливих шоків ліквідності 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=64546644
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64546644
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64546644
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65065527
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65065527
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65065527
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65065527
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891
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Постанова №14 «Про затвердження Інструкції з 
бухгалтерського обліку операцій із фінансовими 
інструментами в банках України» 21.02.2018 

В зв`язку з затвердженням нової інструкції,  Банкам  до  30.03.2018 р. необхідно   
розробити  та  затвердити  внутрішні  процедури щодо встановлення методики:  
1) проведення тестування грошових потоків за фінансовими активами;  
2) визначення бізнес-моделей управління фінансовими активами;  
3) оцінки очікуваних кредитних збитків;  
4)  визначення  справедливої  вартості  фінансових  інструментів  згідно  з  
Міжнародним стандартом фінансової звітності 13 “Справедлива вартість”. 

Вдосконалення нормативно-
правових актів, які 

встановлюють порядок 
ведення  рахунків  

бухгалтерського  обліку  
банків  України 

Постанова №15 «Про внесення змін до Правил 
розрахунку банками України загальної вартості 
кредиту для споживача та реальної річної 
процентної ставки за договором про споживчий 
кредит» 22.02.2018 

Було внесено окремі дрібні уточнення до пояснень щодо розрахунку та форми 
представлення інформації споживачу 

 
Вдосконалення порядку  

розрахунку  банками України  
загальної вартості  

кредиту для споживача та 
реальної річної  процентної 

ставки за договором про  
споживчий кредит 

Постанова №16 «Про внесення змін до 
Положення про порядок здійснення банками 
аналізу та перевірки документів (інформації) про 
фінансові операції та їх учасників» 22.02.2018 

НБУ не вимагатиме від банків поглибленого аналізу фінансових операцій дочірніх 
та афілійованих компаній-резидентів міжнародних корпорацій зі 
списку Forbes Global 2000. Згідно внесених змін, відтепер  на них  не поширюється 
дія Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів 
(інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою 
Правління НБУ від 15.08.2016 №369. Раніше такі виключення стосувалися тільки 
операцій за участю компаній-нерезидентів із списку Forbes Global 2000. 
Крім того, регулятор дозволив банкам під час оцінювання ризиковості операцій 
самостійно враховувати географічні ризики та формувати власні списки 
ризикових держав (територій), використовуючи усі доступні джерела інформації. 
Також було уніфіковано формат нумерації індикаторів в Положенні №369 та у 
статистичній звітності. Спрощення контролю 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=64650484
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64650484
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64650484
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64650484
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65184762
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65184762
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65184762
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65184762
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65184762
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65184762
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64709802
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64709802
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64709802
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64709802
https://bank.gov.ua/document/download?docId=64709802
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=35342145
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=35342145
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=35342145
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Постанова №17 «Про затвердження Правил 
бухгалтерського обліку доходів і витрат банків 
України» 27.02.2018 

Правила  визначають  методологічні  засади  відображення  в  
бухгалтерському  обліку  інформації  про  доходи  і  витрати  та  порядок  
застосування  банками  основних  принципів  бухгалтерського  обліку  під  час  
визнання доходів і витрат, крім тих доходів і витрат, які підпадають під сферу  
застосування  Міжнародного  стандарту  фінансової  звітності  9  “Фінансові  
інструменти” Ці Правила  не регламентують порядок відображення в 
бухгалтерському обліку доходів і витрат за операціями, які пов’язані з: 
1) договорами оренди;  
2) договорами страхування;  
3)  фінансовими  інструментами  та  іншими  договірними  правами  та  
зобов’язаннями,  що  обліковуються  відповідно  до  Міжнародного  стандарту  
фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти”. 

Вдосконалення  нормативно-
правових  актів,  що  
встановлюють  порядок  
бухгалтерського  обліку  
операцій  банків  України та 
приведення їх до 
міжнародних стандартів 

 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=65125133
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65125133
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65125133
https://bank.gov.ua/document/download?docId=65125133



