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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом січня 2022 року 

Назва Постанови/документу № 
Дата 

прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 

 
Рішення Про внесення змін до Методики 
розрахунку економічних нормативів 
регулювання діяльності банків в Україні 

 
№ 3-рш 11.01.2022 Внесено зміни до розрахунку показників Н11 та Н12 

 Підвищення ефективності та 

забезпечення стабільної 
діяльності банків України 

 
Рішення Про внесення змін до деяких 
розпорядчих актів Національного банку 
України 

 
№ 4-рш 11.01.2022 

Внесено зміни  до  Методики  розрахунку  економічних  нормативів 
регулювання  діяльності  банків  в  Україні,  схваленої  рішенням  Правління 

НБУ від 15.12.2017 року № 803-рш, а також до додатків 2 та 3   Методики  
розрахунку  коефіцієнта  покриття  ліквідністю 

(LCR),  схваленої  рішенням  Правління  НБУ  від 
15.02. 2018  № 101-рш 

Підвищення ефективності та 
забезпечення стабільної 
діяльності банків  
України 

Про внесення змін до Положення про 
порядок визначення системно важливих 
банків 1 11.01.2022 

Внесено зміни до Додатку 1 Положення в частині розрахунку окремих індикаторів, 
зокрема : «Загальні активи», «Зобов’язання банку перед нерезидентами”, 

 “Кредити, надані клієнтам (крім кредитів, наданих банкам)”, “Кошти на рахунках 
клієнтів (крім зобов’язань перед банками)” 

Вдосконалення регулювання 
діяльності банків України 

 
Про затвердження Змін до Тарифів на 
організаційні послуги та інші види послуг 
(операцій), що надаються (здійснюються) 
Національним банком України №2 12.01.2022 

У Системі BankID НБУ з 01 лютого 2022 року запроваджуються тарифи на послуги, 
що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею, 
зокрема: 

  підключення до системи абонента – 2 500 грн; 
  підключення до системи додаткового абонентського вузла – 2 000 грн; 
  супроводження підключеного до системи абонента – 600 грн щомісяця; 
  оброблення системою кожного успішного підтвердження електронної 

дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом – 
надавачем послуг (платником за цією послугою є абонент – надавач послуг) – 
0,10 грн. 

Встановлення тарифів на 
послуги (операції), що 
надаються Національним 
банком України, за 
підключення та користування 

Системою BankID  

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_11012022_3-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_11012022_3-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_11012022_3-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_11012022_3-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12012022_2
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12012022_2
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12012022_2
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12012022_2
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12012022_2
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Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України №3 13.01.2022 

З 15.01.2022  НБУ вдосконалив умови проведення валютних операцій, зокрема : 
1. розширив коло посередників, з якими резиденти можуть здійснювати 

розрахунки в іноземній валюті на вторинному ринку ОВДП, 
небанківськими установами – інвестиційними фірмами ( раніше такі 
операції можна було здійснювати лише з банками). 

2. забезпечив можливості для впровадження банками на ринку платіжних 
послуг України нових моделей транскордонних переказів. 

Банкам дозволятиметься зараховувати отримувачам – фізичним особам в Україні 
на їхні поточні рахунки в національній валюті перекази, що надійшли з-за кордону в 
іноземній валюті з використанням кореспондентських рахунків банків. На сьогодні 
такі умови діяли лише для транскордонних переказів через міжнародні платіжні 
системи. 

Також НБУ актуалізує окремі норми з метою спрощення для громадян процедури 
переказів у незначному розмірі за кордон для оплати продукції, робіт, послуг, що 

набуваються ними за межами України для власного споживання. 
Так, банки матимуть можливість не зараховувати на поточні рахунки громадян 

іноземну валюту, придбану ними на зазначені цілі, а одразу здійснювати 
подальший переказ цієї валюти з транзитного рахунку банку. 

Поглиблення ліквідності 
фінансових ринків та 
подальшого розвитку 
українського ринку платіжних 
послуг 

 
Про затвердження Змін до Положення 
про порядок обліку та проведення 
Національним банком України та банками 
України операцій з депозитними 
сертифікатами Національного банку 
України №4 13.01.2022 

Біло доповнено та уточнено пункти що регулюють проведення операцій з 
депозитними сертифікатами та взаємодію НБУ та банків  в процесі їх обліку. 

Вдосконалення встановлення 
порядку обліку та проведення 
НБУ та банками України 
операцій з депозитними 
сертифікатами НБУ 

 
Про визнання такою, що втратила 
чинність, постанови Правління 
Національного банку України від 15 
листопада 2016 року № 400 №5 14.01.2022 

Втратила чинність Постанова НБУ "Про затвердження Положення про порядок 
проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад 

працівників Національного банку України". 

Актуалізація переліку 
нормативно-правових актів 
НБУ 

 
Про затвердження Змін до Публічної 
пропозиції Національного банку України 
на укладення Єдиного договору 
банківського обслуговування та надання 
інших послуг Національним банком 
України №16-рш 14.01.2022 Внесено значну кількість змін до розіділу I та III 

Удосконалення умов 
користування  послугами, що 
надаються НБУ  
в  межах  Єдиного  договору  
банківського  
обслуговування   

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_13012022_4
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_13012022_4
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_13012022_4
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_13012022_4
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_13012022_4
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_13012022_4
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_13012022_4
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14012022_5
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14012022_5
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14012022_5
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14012022_5
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14012022_5
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_14012022_16-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_14012022_16-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_14012022_16-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_14012022_16-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_14012022_16-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_14012022_16-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_14012022_16-rsh
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Про затвердження Технічного завдання 
для здійснення оцінки стійкості банків і 
банківської системи України у 2022 році №27-рш 21.01.2022 

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 01 січня 2022 року. Вона передбачає 
оцінку якості активів (asset quality review – AQR) для 71 фінансової установи, що 

має банківську ліцензію.  Традиційно для стрес-тестування було обрано 30 
найбільших банків, відібраних за критеріями: розмір активів, зважених на ризик, 

обсяг залучених депозитів від домогосподарств та чистих кредитів, наданих 
домогосподарствам  (з вагою 40%, 50% та 10% відповідно). Проте прийнято 

рішення, що цьогоріч Національний банк не стрес-тестуватиме банки, які двічі 
поспіль продемонстрували свою стійкість до несприятливих подій. Тож стрес-

тестування проходитимуть лише ті фінустанови, які за результатами останніх двох 
оцінок стійкості мали підвищені необхідні рівні достатності капіталу або ж 
потрапили до списку вперше. Таке рішення відповідає принципам ризик-

орієнтованого наглядового підходу. Подробиці макроекономічних сценаріїв та 
підходів до стрес-тестування у 2022 році буде оприлюднено окремо на сайті 

Національного банку. 
Забезпечення стабільності 
банківської системи 

 
Про внесення змін до Положення про 
застосування Національним банком 
України заходів впливу за порушення 
колекторськими компаніями 
законодавства про захист прав 
споживачів фінансових послуг №6 21.01.2022 

Передбачено розширення повноважень Комітету з питань нагляду та регулювання 
діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Відтепер Правління НБУ має 
право  делегувати Комітету повноваження стосовно прийняття рішення про 
застосування заходів впливу до колекторських компаній, які не є фінансовими 
установами, за  порушення вимог законодавства України щодо взаємодії зі 
споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (щодо етичної 
поведінки). 
Крім того, НБУ урегулював  порядок: 

  запрошення керівника (представника) колекторської компанії на 
засідання Комітету; 

 ідентифікації  керівника (представника) колекторської компанії для його 
участі в засіданні Комітету; 

 визначення переліку питань, які не є підставою для відкладення 
Комітетом розгляду питання щодо застосування заходів впливу до 
колекторської компанії; 

 визначення права Комітету ухвалювати рішення та продовжувати строк дії 
рішення про застосування заходу впливу до колекторської компанії у 
вигляді письмового застереження відповідно до пункту 1 частини першої 
статті 28 Закону України "Про споживче кредитування" тощо. 

Унормування порядку 
застосування заходів впливу 
за порушення 
колекторськими компаніями 
законодавства про захист 
прав споживачів фінансових 
послуг  

Про затвердження Змін до Правил 
організації статистичної звітності, що 
подається до Національного банку 
України №7 25.01.2022 

Було внесено ряд змін, що стосуються, в тому числі, звітності з кредитування 
,операційних ризиків, непрацюючих кредитів тощо 

Забезпечення виконання НБУ 
регулятивних та наглядових 
функцій 

Повідомлення про надання роз`яснень № 25-0005/7752 27.01.2022 

НБУ було надано роз'яснення банкам щодо практичного застосування 
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення 

Забезпечення дотримання 
законодавства з фінансового 
моніторингу 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21012022_27-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21012022_27-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21012022_27-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21012022_27-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21012022_6
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21012022_6
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21012022_6
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21012022_6
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21012022_6
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21012022_6
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21012022_6
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Про затвердження Змін до Правил з 
організації захисту приміщень банків в 
Україні №8 27.01.2022 

Зміни стосуються, в тому числі,   вимог до обладнання приміщень банку системою 
тривожної сигналізації,  вимог до організації охорони приміщень банку, вимог до 
приміщень касового вузла, вимог до пункту дистанційного обслуговування 
Також правила доповнено Вимогами до сховища/сейфа інкасаторів. 

Забезпечення банками 
України захисту здоров’я та 
життя працівників, які 
здійснюють операції з 
цінностями, належних умов 
схоронності цінностей 

 
Про затвердження Змін до Положення 
про порядок проведення операцій, 
пов’язаних з розміщенням облігацій 
внутрішніх державних позик №9 27.01.2022 

Положення установлює порядок розміщення короткострокових, середньострокових 
та довгострокових державних облігацій, що випущені в бездокументарній формі. 
З затвердженням Положення було визнано такими,що втратили чинність : 
 
1.Положення про технічний порядок проведення аукціонів з розміщення облігацій 
внутрішньої державної позики, затверджене постановою Правління НБУ від 
15.04.99 № 186; 

2.Положення про проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої 
державної позики за попередніми та остаточними заявками й умовами, 
затверджене постановою Правління НБУ від 13.06.2000 № 239 та зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 05.07.2000 за № 390/4611. 

Приведення нормативно-
правових актів НБУ з питань 
обслуговування державного 
боргу, пов'язаних із 
розміщенням державних 
цінних паперів, у 
відповідність до вимог 
законодавства України 

 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_27012022_9
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_27012022_9
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_27012022_9
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_27012022_9
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_27012022_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0638500-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0638500-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0390-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0390-00

