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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом лютого 2020 року 

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

Про внесення змін до Положення про 
порядок накладення адміністративних 
штрафів 15 6.02.2020 

У зв’язку із змінами, які були запроваджені Законом України від 20 вересня 2019 
року № 122-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав споживачів фінансових послуг», а також у зв’язку зі структурними 
змінами було уточнено порядок накладення штрафів за порушення 
законодавства про захист прав споживачів, вчинені учасниками ринків 
фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється 
Національним банком України. 

Приведення у відповідність 
до чинного законодавства  

Про внесення змін до Положення про 
структуру валютного ринку України, 
умови та порядок торгівлі іноземною 
валютою та банківськими металами на 
валютному ринку України 16 6.02.2020 

НБУ розширив можливості іноземних банків з купівлі-продажу іноземної валюти 
за гривню. З цією метою уточнено визначення термінів «валютний ринок 
України» та «міжнародний валютний ринок», які є базовими при здійсненні 
торгівлі іноземною валютою. 

Завдяки цим уточненням іноземні банки зможуть вільно здійснювати розрахунки 
в гривнях з іншими іноземними банками за операціями з купівлі/продажу 
іноземної валюти відповідно до договорів, укладених за межами України, з 
використанням своїх кореспондентських рахунків в українських банках. Підвищення інвестиційної 

привабливості України 

Про затвердження Змін до Положення 
про визначення банками України 
розміру кредитного ризику за 
активними банківськими операціями 
 17 11.02.2020 

Регулятор переглянув окремі вимоги до оцінки фінансового стану банків - 
боржників та боржників – фізичних осіб під час розрахунку розміру кредитного 
ризику. 

Унесені зміни передбачають: 

 актуалізацію граничних значень діапазонів ймовірності дефолту банків 
– нерезидентів за результатами аналізу статистичних даних провідних 
світових рейтингових агентств; 

 збільшення з 6 до 12 місяців періоду, за який банк має здійснювати 
аналіз результату діяльності банку – боржника; 

 доповнення з урахуванням норм Податкового кодексу України переліку 
джерел доходів боржника - фізичної особи, які можуть враховуватись 
банком під час розрахунку кількісних показників його фінансового 
стану. 

Вдосконалення підходів до 
розрахунку кредитних 

ризиків 
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Про внесення зміни до постанови 
Правління Національного банку України 
від 28 листопада 2019 року № 141 18 11.02.2020 

НБУ, ураховуючи низку пропозицій учасників ринку та банків до Положення про 
інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших 
фінансових послуг, дав фінансовим установам додатковий час на адаптацію до 
нових вимог щодо розкриття інформації про послуги на вебсайтах та в рекламі. 
Вимоги до банків запрацюють, починаючи з 2 червня 2020 року (раніше вимоги 
до вебсайтів мали вступити в дію з 2 березня 2020 року). 

Забезпечення користувачів 
банківських послуг повною 
інформацією щодо  вартості 
цих послуг,умов їх 
отримання та ризиків 

 
Про затвердження Правил передавання 
документованої інформації до 
засвідчувального центру 
кваліфікованими надавачами 
електронних довірчих послуг, відомості 
про яких унесені до Довірчого списку за 
поданням засвідчувального центру 19 17.02.2020 

Було затверджено нові правила замість Правил передавання центрами 
сертифікації ключів документованої інформації до Засвідчувального центру 
Національного банку України”, затверджених Постановою НБУ №440 від 
07.07.2015 р. 

 Врегулювання порядку 
взаємодії кваліфікованих 
надавачів електронних 
довірчих послуг із 
засвідчувальним центром у 
разі припинення ними 
діяльності з надання 
кваліфікованих електронних 
довірчих послуг 

 
Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів 
Національного банку України 20 18.02.2020 

НБУ розширив периметр завдань, визначених Положенням про основи 
процентної політики Національного банку. Відтепер завдання процентної 
політики буде полягати не лише в утриманні на певному рівні короткострокових 
ставок міжбанківського ринку (що є першою ланкою процентного каналу 
монетарного трансмісійного механізму), а й посилення дієвості тих ланок 
трансмісійного механізму, які забезпечують  вплив короткострокових ставок на 
вартість довгострокових фінансових інструментів. Це буде досягатися, зокрема, 
через проведення Національним банком операцій з процентними свопами і 
встановлення ставок за ними. 

Порядок встановлення процентних ставок за операціями своп процентної ставки 
та умови проведення Національним банком таких операцій із банками на 
міжбанківському ринку будуть регламентовані окремими нормативно-
правовими або розпорядчими актами Національного банку, робота над якими 
буде завершена упродовж наступних місяців. 

Пожвавлення банківського 
кредитування та зниження 
процентних ризиків  за 
рахунок запровадження у 
другому півріччі 2020 року 
процентного свопу 

https://bank.gov.ua/legislation/Decision_28112019_889-rsh
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0277500-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0277500-16
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Про внесення зміни до Інструкції про 
порядок регулювання діяльності банків 
в Україні 21 19.02.2020 

НБУ уточнив вимоги до виконання нормативу LCR в іноземній валюті для банків, 
співвідношення зобов’язань яких в іноземній валюті до усіх зобов’язань 
становить менше 5%.. Такі банки продовжать розраховувати LCR в іноземній 
валюті для цілей нагляду, проте не матимуть зобов’язання забезпечувати 
дотримання його значення на рівні 100%. Такий підхід зменшить регуляторне 
навантаження на банки, які не працюють з іноземною валютою. Зменшення регуляторного 

навантаження на банки 

Повідомлення «Щодо застосування 
окремих норм Положення № 351» 

№ Р/22-
0005/10078 25.02.2020 

Роз`яснення щодо розрахунку кредитного ризику на індивідуальній та груповій 
основі, а також щодо особливостей розрахунку ризиків за кредитами з 
державною підтримкою. 

Сприяння дотримання 
банками вимог Положення 
№351 

 
Про внесення зміндо Інструкції про 
порядок регулювання діяльності банків 
в Україні 22 27.02.2020 

НБУ, починаючи з 2021 року запроваджує поетапне вирахування з регулятивного 
капіталу банків вартості майна, що не використовується ними під час здійснення 
банківської діяльності. Крім того, Національний банк уточнив порядок 
коригування розрахунку регулятивного капіталу на суму неотриманих 
нарахованих доходів за цінними паперами центральних органів виконавчої 
влади України, емітованих в іноземній валюті. 

Активізація  роботи банків з 
реалізації непрофільних 
активів, що вивільнить 
ресурси, необхідні для 
кредитування та здійснення 
інших банківських операцій. 

 

 

https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_27022020_22
https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_27022020_22
https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_27022020_22
https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_27022020_22



