
  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Громадська організація «Центр економічних досліджень і прогнозування« Фінансовий Пульс»  

м.Київ, пров. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 http://finpuls.com/ 1 

Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом червня 2019 року 

Назва Постанови/документу № 

Дата 

прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 

Про внесення змін до постанови 

Правління Національного банку 

України від 11 червня 2018 року № 

64 74 05.06.2019 

НБУ подовжив терміни виконання банками окремих заходів запровадження 

вимог Положення про організацію системи управління ризиками в банках 

України та банківських групах, затвердженого постановою Правління НБУ 

від 11.06.2018 № 64. 

Зокрема, подовжуються терміни виконання окремих заходів в межах 

третього етапу на 4 місяці без зміни кінцевого терміну запровадження 

третього етапу 

Оптимізації процесів 

розроблення та 

затвердження 

внутрішньобанківських 

документів з управління 

ризиками 

Про внесення змін до Правил 

організації статистичної звітності, 

що подається до Національного 

банку України в умовах особливого 

періоду 75 11.06.2019 

До Правил внесено окремі правки. В тому числі, відредаговано перелік  

учасників ринку,на яких поширюються ці правила 

Вдосконалення 

нормативної бази 

Про затвердження Змін до 

Інструкції про міжбанківський 

переказ коштів в Україні в 

національній валюті 76 12.06.2019 

Цими змінами у СЕП запроваджується автоматичне проведення платежів у 

файловому режимі, не підтверджених безпосереднім учасником СЕП – 

отримувачем коштів на кінець банківського дня, за кореспондентським 

рахунком цього учасника в цей день. 

 Така новація в роботі СЕП має запрацювати через два місяці з дня набрання 

чинності Постановою № 76. Це дасть можливість безпосереднім учасникам 

забезпечити свою готовність до змін у технології роботи системи. 

Також Постановою № 76 з Інструкції про міжбанківський переказ коштів в 

Україні в національній валюті виключаються норми, пов’язані з 

відкриттям/закриттям кореспондентських рахунків банків-резидентів у 

національній валюті, оскільки ці питання надалі регулюватимуться 

Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах, викладеною в новій редакції (крім 

порядку відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку, філії 

іноземного банку в Національному банку для роботи в СЕП). 

Створення умов для 

роботи СЕП в 

цілодобовому режимі 

Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 77 13.06.2019 

НБУ дозволив банкам здійснювати короткострокове фінансування у гривні 

юридичних осіб-нерезидентів для придбання ними облігацій внутрішньої 

Спрощення іноземних 

інвестицій в Україну 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=96283711
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96283711
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96283711
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96283711
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887774
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887774
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887774
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887774
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887774
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887876
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887876
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887876
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96887876
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96815443
https://bank.gov.ua/document/download?docId=96815443


  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Громадська організація «Центр економічних досліджень і прогнозування« Фінансовий Пульс»  

м.Київ, пров. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 http://finpuls.com/ 2 

Назва Постанови/документу № 

Дата 

прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 
Національного банку України державної позики (ОВДП). З 14 червня українські банки можуть надавати 

іноземним компаніям та банкам під зазначені цілі гривневі кредити, а також 

проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не 

перевищуватиме 14 робочих днів. 

НБУ уточнив, що суб’єкти господарювання можуть розраховуватися за 

торговельними зовнішньоекономічними договорами як валютними, так і 

гривневими платіжними картками, якщо операція не перевищує 150 тис. 

гривень 

Про внесення зміни до Положення 

про заходи захисту та визначення 

порядку здійснення окремих 

операцій в іноземній валюті 78 18.06.2019 

З 20.06.2019 перестала діяти норма  щодо обов’язкового продажу валютних 

надходжень. 

Валютна лібералізація, 

подальше спрощення 

ведення бізнесу 

Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 

Національного банку України 79 19.06.2019 

НБУ  переглянув методологію визначення системно важливих банків з 

урахуванням рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA –

 European Banking Authority) та міжнародних практик. 

Оновлена методологія забезпечує точніше відображення значимості 

системно важливих банків для фінансового ринку, а також передбачає 

розширення переліку індикаторів системних банків та двоетапний процес 

визначення таких установ: 

  

●      На першому етапі системно важливі банки визначаються за дев’ятьма 

індикаторами, що характеризують розмір активів банку, напрями діяльності 

та ступінь його фінансових взаємозв’язків. 

  

●      На другому етапі застосовується один індикатор, який характеризує 

рівень концентрації в окремих банках вкладів населення, що гарантуються 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Для системно важливих банків встановлені спеціальні (посилені) значення 

нормативу миттєвої ліквідності (не менше 30%) та нормативу 

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не 

більше 20%). 

  

Забезпечення фінансової 

стабільності банківської 

системи 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=97194584
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97194584
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97194584
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97194584
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97420708
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97420708
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97420708
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Для них також встановлюються підвищені вимоги до капіталу: починаючи з 

2021 року вони зобов’язані забезпечити формування буферу системної 

важливості розміром до 2% залежно від ступеня системної важливості таких 

банків. 

 Також, для системно важливих банків Законом України "Про банки і 

банківську діяльність" передбачено розроблення плану відновлення 

діяльності банку згідно з вимогами, які будуть найближчим часом 

встановлені Національним банком України. 

Про внесення змін до Правил 

застосування переліку документів, 

що утворюються в діяльності 

Національного банку України та 

банків України 80 20.06.2019 

НБУ оновив Перелік документів, що утворюються в діяльності 

Національного банку та банків України, із зазначенням строків їх 

зберігання. У документі враховано пропозиції Державної архівної служби 

України та Міністерства юстиції України щодо вилучення типової 

документації (оптимізація становить 41% – 245 статей), яка міститься в 

Переліку типових документів. 

 Це дає можливість українським банкам: 

спростити процес організації ведення архівної справи; 

автоматизувати процеси систематизації та архівного зберігання документів; 

впровадити єдиний підхід під час побудови електронних 

Розвиток електронного 

документообігу та 

спрощення ведення 

архівної справи 

Про затвердження Правил 

приймання-передавання документів 

банків, що припиняють банківську 

діяльність на архівне зберігання до 

Національного банку України 81 20.06.2019 

Постановою встановлено :  

єдині правила приймання-передавання документів (справ) банків, що 

припиняють банківську діяльність (зокрема,  виведенням з ринку яких 

займається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб), на архівне зберігання 

до Національного банку; 

єдині стандарти щодо роботи з архівними документами таких банків 

Вдосконалення ведення 

архівної справи 

Про вилучення з готівкового обігу 

монет дрібних номіналів 82 20.06.2019 

З 01 жовтня 2019 року: 

   1) вилучати з готівкового обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок; 

   2) розпочати вилучення з готівкового обігу монет номіналом 25 копійок.  

 З 01 жовтня 2019 року  монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають  

бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.  

Монети номіналом  25 копійок перебувають в обігу до прийняття окремого  

рішення Правління Національного банку України про їх вилучення 

Банки повинні будуть приймати монети 1,2,5 копійок від юридичних осіб- 

Поліпшення організації 

готівкового обігу 

та  оптимізації готівкових 

розрахунків 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719385
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719385
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719385
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719385
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719385
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97719387
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97646843
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97646843
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до 18.10,  від фізичних осіб- до 30.09.2020 р. Монетами 25  коп. банки мають 

право здійснювати тільки прибуткові операції клієнтів (зарахування на 

рахунки). 

Про затвердження Змін до 

Інструкції про безготівкові 

розрахунки в Україні в національній 

валюті 83 25.06.2019 

Скасування вимоги щодо оформлення картки зі зразками підписів.  

Крім того, з метою виконання банками вимог Закону України "Про валюту і 

валютні операції" щодо валютного нагляду за здійсненням переказу коштів 

у національній валюті на рахунки отримувачів-нерезидентів передбачена 

можливість повернення банками без виконання розрахункового документа 

клієнта-платника, якщо ним не заповнено реквізит "Код країни нерезидента" 

отримувача. 

Спрощення ведення 

бізнесу 

Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 

Національного банку України з 

питань організації інкасації коштів 

та перевезення валютних цінностей 84 25.06.2019 

Було внесено  уточнення щодо: 

 

визначення валютних цінностей з урахування останніх змін у валютному 

законодавстві; 

розмірів максимальних обсягів валютних цінностей, що інкасуються та 

перевозяться, з огляду на зростання рівня мінімальної заробітної плати; 

форми бланка службового посвідчення інкасаторів 

Уточнення 

організаційних моментів 

щодо порядку інкасації 

коштів та перевезення 

валютних цінностей 

банків в України. 

Про затвердження Змін до 

Інструкції з бухгалтерського обліку 

операцій з готівковими коштами та 

банківськими металами в банках 

України 85 27.06.2019 

Викладено в новій редакції пункт 1.4 глави  1.(перелік рахунків для 

здійснення  готівкових операцій). 

Зміни також торкнулись глав 2 (облік операцій з клієнтами) ,6 ( облік 

валюто обмінних операцій) та  7 (облік операцій з банківськими металами). 

Вдосконалення порядку 

бухгалтерського обліку 

операцій з готівковими 

коштами 

Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 

Національного банку України 86 27.06.2019 

1.Скасовано ліміт на фінансування власних закордонних представництв та 

інших відокремлених підрозділів. Але банки зобов’язані отримувати від 

українських компаній, що мають намір фінансувати власні закордонні 

підрозділи, розгорнутий кошторис та інші документи, якими 

обґрунтовується необхідність такої трансакції. 

2. Спрощується реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з 

українськими цінними паперами. Нерезидентам дозволено переказувати 

кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному 

банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні 

3. Скасовується заборона розрахунків в готівковій іноземній валюті для 

Валютна лібералізація 

для подальшого 

поліпшення бізнес-

клімату 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=97801116
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97801116
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97801116
https://bank.gov.ua/document/download?docId=97801116
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98272668
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98272668
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98272668
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98272668
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98272668
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98118221
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98118221
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98118221
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98118221
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98118221
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98181747
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98181747
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98181747
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оплати фізичними та юридичними особами консульських зборів за 

легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних 

представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до 

Гаазької конвенції від 05 жовтня 1961 року.  

 4. Перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на 

території України, доповнено операціями між фінансовою установою та 

Кабінетом Міністрів України в межах міжнародних договорів про кредити, 

гранти, позики. Це знизить валютні ризики держави під 

час здійснення таких операцій. 

 5. Удосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок 

іноземних банків-контрагентів, перерахування яким здійснюють українські 

компанії. Відтепер банки самостійно на підставі інформації з публічних 

джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за 

валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, 

наданий Національним банком на підставі інформації Державної служби 

фінансового моніторингу. 

Про внесення зміни до Положення 

про організацію готівкового обігу і 

ведення емісійно-касових операцій 

у банківській системі в особливий 

період 87 27.06.2019 

 Підрозділи Нацбанку, які безпосередньо працюють з грошима та 

цінностями, банки, залучені до роботи в особливий період та уповноважені 

на зберігання запасів готівки НБУ, у випадку введення воєнного стану, 

здійснюватимуть діяльність за приписами цього Положення, з урахуванням 

вимог нормативно-правових та розпорядчих актів Президента України, 

ВРУ, РНБОУ, і на підставі окремих рішень Правління Нацбанку. 

безперебійне 

забезпечення економіки 

готівковими коштами в 

умовах особливого 

періоду 

Про визначення системно важливих 

банків 438-рш 27.06.2019 

НБУ визначив перелік системно важливих банків відповідно до оновленої 

методології, яка дала змогу значно розширити кількість таких банків 

Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків: 

1.    Приватбанк; 

2.    Ощадбанк; 

3.    Укрексімбанк; 

4.    Укргазбанк; 

5.    Альфа-банк; 

6.    Укрсоцбанк; 

7.    Райффайзен Банк Аваль; 

Забезпечення фінансової 

стабільності банківської 

системи 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=98254529
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98254529
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98254529
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98254529
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98254529
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98181796
https://bank.gov.ua/document/download?docId=98181796
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97420907&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97420907&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97420907&cat_id=55838
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8.    ПУМБ; 

9.    Укрсиббанк; 

10.  Таскомбанк; 

11.  Універсал банк; 

12.  Кредобанк; 

13.  ОТП банк; 

14.  Південний. 
 




