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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом червня 2021 року 

Назва Постанови/документу № 
Дата 

прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 

Про затвердження Змін до Положення 
про порядок видачі ліцензії на переказ 
коштів у національній валюті без 
відкриття рахунків 46 09.06.2021 

НБУ зробив ще один крок в напрямі уніфікації вимог до структури власності 
надавачів фінпослуг. Так, регулятор виключив із Положення про порядок видачі 
ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків окремі 
норми, які встановлювали вимоги до структури власності надавачів фінансової 
послуги з переказу коштів. 
Відтепер заявники, які подають до НБУ документи для отримання ліцензії на 
переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та небанківські 
установи, які вже мають таку ліцензію, під час розкриття своїх структур власності 
мають керуватися виключно нормами Положення про вимоги до структури 
власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ 
від 14.04.2021 р. № 30 Уніфікація вимог 

Про затвердження Змін до Правил 
розрахунку банками України загальної 
вартості кредиту для споживача та 
реальної річної процентної ставки за 
договором про споживчий кредит 48 11.06.2021 

Національний банк узгодив правила розрахунку небанківськими фінустановами 
загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за 
договором про споживчий кредит з вимогами закону №1349-IX «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої 
заборгованості». 
Для цього зокрема передбачено внесення змін до редакції договорів з метою 
спрощення їхнього розуміння споживачем. Правила встановлюють методику 
розрахунку небанківськими фінансовими установами загальної вартості кредиту 
для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий 
кредит. 
Банки застосовують ці підходи до розрахунку ключових показників вартості 
споживчого кредиту з червня 2017 року. 
Зі свого боку банки також мають узгодити правила розрахунку загальної вартості 
кредиту та реальної річної процентної ставки з нормами закону та аналогічними 
правилами для небанків. 
Банки мають привести свою діяльність у відповідність з нормами постанови до 14 
серпня 2021 року. Зокрема змінити та доповнити редакцію договорів про споживчий 
кредит, щоб спростити їх розуміння для споживача 

Уніфікація підходу до 
розрахунку ключових 
показників вартості 
споживчого кредиту, що 
забезпечить належний захист 
прав споживачів фінпослуг 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0080500-17#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0080500-17#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0030500-21#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0030500-21#n18
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebankivski-finustanovi-rahuvatimut-zagalnu-vartist-kreditu-ta-realnu-richnu-protsentnu-stavku-za-dogovorom-pro-spojivchiy-kredit-vidpovidno-do-vimog-zakonu
https://finclub.net/ua/news/kolektoriv-karatymut-za-porushennia-prav-ukraintsiv.html
https://finclub.net/ua/news/banky-maiut-uzhodyty-vymohy-do-spozhyvchykh-kredytiv.html
https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-uzgodyat-pravila-rozrahunku-zagalnoyi-vartosti-kreditu-ta-realnoyi-richnoyi-protsentnoyi-stavki-z-normami-zakonu-ta-analogichnimi-pravilami-dlya-nebankiv
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Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України 50 14.06.2021 

 НБУ розширив можливості використання рахунків умовного зберігання (ескроу). 
Зокрема, приватні нотаріуси зможуть відкривати рахунок умовного зберігання 
(ескроу) для вчинення нотаріальних дій із прийняття від боржника грошової суми 
боргу. А бенефіціари рахунку умовного зберігання (ескроу) (зазначені у договорі, як 
отримувачі коштів з цього рахунку) зможуть давати вказівку банку для 
перерахування іншій особі коштів з такого рахунку. 
Також регулятор визначив порядок обігу нових цінних паперів - ощадних 
сертифікатів банку. 
Крім цього, врегульовував питання відкриття рахунків міжнародним організаціям:  

 для ООН визначений порядок відкриття рахунків;  

 Крім того, зміни надали громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти 
працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про 
народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з 
використанням мобільного додатку "Дія". 

Унормування низки питань, 
пов’язаних з відкриттям 
банківських рахунків 

Про внесення змін до Інструкції про 
порядок регулювання діяльності банків в 
Україні 51 15.06.2021 

При розрахунку додаткового регулятивного капіталу НБУ  відтермінував на 6 міс. 
застосування коефіцієнтів до  нарахованих доходів за державними валютними 
борговими цінними паперами, що не отримані понад 30 днів із дати їх нарахування, 
строк сплати яких не минув  

Забезпечення стабільної 
діяльності банків і своєчасне 
виконання ними зобов'язань 
перед вкладниками та 
іншими кредиторами 

 
Про затвердження Положення про 
здійснення Національним банком України 
нагляду за додержанням учасниками 
ринку фінансових послуг законодавства 
про захист прав споживачів фінансових 
послуг 52 16.06.2021 

НБУ  визначив порядок нагляду за додержанням учасниками ринку небанківських 
фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та 
вимог законодавства про рекламу. 
Нагляд  здійснюватиме підрозділ Національного банку – Управління захисту прав 
споживачів фінансових послуг. 
Формами здійснення нагляду визначено: 

 безвиїзний нагляд, 

 нагляд у складі інспекційної перевірки. 
Нацбанк здійснюватиме відповідний безвиїзний нагляд та у складі інспекційної 
перевірки на підставі аналізу звернень споживачів, договорів учасника ринку та 
іншої інформації на вебсайтах та в рекламі небанківських фінустанов, аналізу 
інформації з відкритих джерел, контроль за усуненням виявлених порушень та 
моніторингу врахування учасниками ринку наданих регулятором рекомендацій. 
У випадках виявлення порушень законодавства щодо захисту прав споживачів 
фінансових послуг або ознак здійснення ризикової діяльності, регулятор 
застосовуватиме заходи впливу до об’єкта нагляду, накладатиме адміністративні 
стягнення на посадових осіб учасників ринку небанківських фінансових послуг або 
штрафні санкції у випадках, передбачених ст. 411 Закону України “Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”. 
У лютому 2021 року  НБУ встановив аналогічний порядок нагляду за додержанням 
законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та вимог 
законодавства про рекламу для банків. 

Затвердження прозорого та 
універсального підходу до 
здійснення  нагляду, 
виявлення порушень, 
своєчасного реагування на 
них та мінімізації ризику 
порушень у майбутньому. 

https://pravo.ua/nacbank-opredelil-porjadok-nadzora-za-pravami-potrebitelej-finuslug/
https://pravo.ua/nacbank-opredelil-porjadok-nadzora-za-pravami-potrebitelej-finuslug/
https://pravo.ua/nacbank-opredelil-porjadok-nadzora-za-pravami-potrebitelej-finuslug/
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Про затвердження Змін до Положення 
про додаткові вимоги до договорів про 
надання фінансових послуг 53 17.06.2021 

Банки зобов’язали узгодити свої договори про надання споживчого кредиту 
із законодавством про споживче кредитування. Це буде зроблено на виконання 
вимог Закону України від 19 березня 2021 року № 1349-IX “Про внесення змін до 
деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої 
заборгованості”.Йдеться про  визначення низки важливих термінів у договорах, а 
також встановлення вимог під час роботи з простроченою заборгованістю.  

Зміни покликані усунути 
ситуації, які можна трактувати 
на користь тієї чи іншої 
сторони, а також спростити 
для споживача розуміння 
умов договору, який він 
укладає з банком 

Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України 54 17.06.2021 

Внесено зміни до Постанови №102 від 17.07.2020 р. «Про затвердження порядку 
відкриття та закриття рахунків виборчих фондів». Дію порядку було поширено на   
фонди всеукраїнського референдуму. 

Приведення нормативних 
документів до вимог 

законодавства України 

Про затвердження Змін до Правил 
визначення платіжних ознак та обміну 
банкнот, розмінних та обігових монет 
національної валюти України 55 18.06.2021 

НБУ скоригував Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних 
та обігових монет національної валюти. Було уточнено, які монети відносяться до: 

 навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального 
правопорушення банкнот  

 неплатіжних 

 придатних до обігу( в тому числі, зношених) 

Вдосконалення контрольних 
процедур за сортуванням 

розмінних та обігових банкнот 
та монет  

Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України 57 22.06.2021 

Були внесені зміни до Інструкції ї про порядок регулювання діяльності банків в 
Україні, затвердженої Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р., щодо 
неврахування активів, що розміщені в Розрахунковому центрі, при розрахунку 
нормативу Н7, а також до  Інструкції №351 щодо визначення класу 1 контрагента та 
значення PD, що дорівнює «0» за дебіторською заборгованістю за операціями з 
Розрахунковим центром. 

Забезпечення стабільної 
діяльності банків та 

своєчасного виконання ними 
зобов'язань перед 

вкладниками та іншими 
кредиторам 

Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України 58 22.06.2021 

Внесено зміни до Постанови №351  стосовно удосконалення підходів до оцінки 
кредитів під інвестиційні проєкти. Визначення класу боржника відбуватиметься із 
застосуванням багатофакторної моделі, яка включає як кількісні показники, так і 
якісні характеристики, що відображають фінансові показники проєкту, ризики його 
реалізації, стійкість ініціатора проєкту та рівень захисту інтересів банка-кредитора. 
Модель є зваженою, що передбачає врахування встановлених показників та 
характеристик з певними ваговими коефіцієнтами залежно від виду 
спеціалізованого кредитування та етапу реалізації проєкту. 
Запровадження нових вимог відбуватиметься поетапно до 31.12.2022 р. 

Приведення підходів до 
оцінки кредитів під 

інвестиційні проєкти до 
міжнародних стандартів 

Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України 59 24.06.2021 

Було внесено зміни до Положення про плани відновлення діяльності банків України 
та банківських груп, затвердженого постановою Правління НБУ № 95 від 18.07.2019 
Зміни стосувались  подання банками до НБУ планів відновлення діяльності на 2021 
рік.  Банки  повинні  розробляти плани з урахуванням зауважень , отриманих ними 
від НБУ за результатами розгляду плану за 2020 рік. При  цьому  банкам надано 
можливість подавати плани відновлення діяльності в електронній формі. 

Мінімізація негативного 
впливу карантинних 
обмежень на банківську 
систему, фінансову 
стабільність та економіку 
України 
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Про затвердження Змін до Положення 
про порядок емісії електронних платіжних 
засобів і здійснення операцій з їх 
використанням 60 25.06.2021 

Регулятор  осучаснив порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх 
використанням. Для популяризації використання корпоративних платіжних карток 
НБУ надав право бізнесу (суб’єкту господарювання) самостійно визначати осіб, які 
мають право використовувати корпоративні платіжні картки, емітовані до його 
рахунку  та  розмежував відповідальність суб’єкта господарювання та держателя 
корпоративної платіжної картки. 
Крім того, регулятор: 

 спростив отримання платіжної картки довіреною особою/представником 
фізичної особи-власника рахунку; 

 визначив, що переказ ініційований з використанням платіжної картки 
(електронного платіжного засобу) є безготівковим розрахунком. 

Розширення можливості 
застосування бізнесом 
корпоративних платіжних 
карток (електронних 
платіжних засобів). 

Про внесення змін до Положення про 
застосування Національним банком 
України заходів впливу 61 29.06.2021 

НБУ уніфікував підходи до застосування заходів впливу до банків за результатами 
нагляду у сфері фінансового моніторингу та заходів впливу за результатами 
здійснюваного Національним банком нагляду в інших сферах. Відповідні зміни 
внесені до Положення про застосування заходів впливу. 

Оновлене Положення передбачає: 

 можливість укладення письмової угоди за результатами нагляду у сфері 
фінансового моніторингу як за ініціативою банку, так і на вимогу 
Національного банку; 

 виключення умови, відповідно до якої укладення такої письмової угоди за 
результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу було можливе 
лише в разі, коли розрахункова сума штрафу за виявлені порушення 
складала не менше ніж 2 млн грн; 

 однакові підходи до визначення розміру грошового зобов’язання, яке банк 
має сплатити в разі укладення письмової угоди як за результатами 
нагляду у сфері фінансового моніторингу, так і для укладення письмової 
угоди за результатами здійснюваного Національним банком нагляду в 
інших сферах; 

 виключення обмеження щодо вибору іншого адекватного заходу впливу 
до банку в разі невиконання або неналежного виконання ним узятих на 
себе зобов’язань за письмовою угодою за результатами нагляду у сфері 
фінансового моніторингу. Отже, Національний банк зможе застосувати не 
тільки штраф, а й інший захід впливу, передбачений законом. 

Покращення наглядових 
процедур 
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Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України 62 29.06.2021 

Відповідно до внесених  змін, з 30 червня: 

 Уповноважені установи матимуть змогу продавати готівкову 
іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти в 
гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного 
засобу фізособи,, а також у касах  

 Банки зможуть здійснювати операції з купівлі та продажу 
банківських металів із фізичною поставкою за безготівкові кошти у 
гривні фізособам, а також операції з продажу банківських металів у 
вигляді монет – юридичним особам. 

 Розширено можливості громадян з інвестування за кордон – 
фізособа-резидент зможе проводити відповідні операції за участі 
резидента-торговця цінними паперами.  

Уточнено перелік виключень з річного е-ліміту для низки валютних операцій 
юросіб та фізосіб-підприємців.  Зокрема, до них було віднесено операції з 
відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту гаранту, який виконав 
забезпечене гарантією чи порукою зобов’язання резидента боржника перед 
резидентом-кредитором.  
Знято обмеження строку на коригування помилкової інформації у повідомленні про 
договір, що було надано банком до АІС НБУ "Кредитні договори з нерезидентами". Валютна лібералізація 
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Про затвердження Положення про 
порядок погодження Національним 
банком України специфікацій 
деривативних контрактів грошового ринку 
та внесення змін до деяких 
нормативноправових актів Національного 
банку України 63 29.06.2021 

Норми Положення про порядок погодження специфікацій  визначают:  

- мінімальні вимоги до пакета документів, що подається оператором 
організованого ринку до Національного банку; 

- строки його розгляду та підстави для відмови оператору організованого 
ринку в погодженні специфікації деривативного контракту; 

- дії оператора організованого ринку у разі, якщо після погодження 
специфікації деривативного контракту Національний банк відповідно до 
Закону України "Про валюту і валютні операції" запровадив нові заходи 
захисту. 

Крім того, були внесені зміни  до Положення про структуру валютного ринку 
України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами 
на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 02 
січня 2019 року № 1,  а також до Положення про заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 

Цими змінами розрахунки за деривативними контрактами були включені до 
переліку операцій, що здійснюються за поточними рахунками в національній та 
іноземній валюті нерезидентів (юридичних та фізичних осіб) та за 
кореспондентськими рахунками ЄБРР і банків-нерезидентів в національній валюті, 
що відкриті в банках України.Також термінологія була приведена  у відповідність до 
Закону про ринки капіталу, зокрема уточнено визначення "валютні операції на 
умовах "своп", "валютна операція на умовах "форвард", "форвардний договір". 
Крім того, з метою узгодження нормативних документів Національного банку із 
Конвенцією ООН "Про привілеї та імунітети Обʼєднаних Націй" регулятор визначив, 
що режим поточних  рахунків, відкритих ООН, не обмежується жодним фінансовим 
контролем, правилами або мораторієм будь-якого виду.  

Узгодження нормативно-
правових актів із Законом 
України "Про ринки капіталу 
та організовані товарні 
ринки». 
 Оновлення правового поля 
для функціонування ринку 
деривативних фінансових 
інструментів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#n12
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Про внесення зміни до Положення про 
процентну політику Національного банку 
України 64 29.06.2021 

 Зменшено граничні строки, на які надаються довгострокові кредити 
рефінансування та обмежено обсяги відповідних тендерів 
Граничні строки для довгострокових кредитів рефінансування будуть 
скорочені з 5 до 3 років. Для тендера, що відбудеться 9 липня, е 
обмеження складатиме 5 млрд грн, 13 серпня – 4 млрд грн і 10 вересня – 
3 млрд грн.  

 Скорочено частоту і граничні строки аукціонів своп процентної 
ставки 
Частота таких аукціонів зменшиться з двох до одного разу на місяць, а їх 
строковість знизиться з 5 до 3 років. 

 Збільшено строковість депозитних сертифікатів 
Строковість відповідного інструмента повернеться до докризового 
показника, збільшившись із 7 до 14 днів. 

поступове згортання 
антикризових монетарних 

заходів 

Про затвердження Змін до деяких 
нормативно-правових актів 
Національного банку України з 
бухгалтерського обліку 65 30.06.2021 

До Плану рахунків бухгалтерського обліку  Банків та  до Інструкції з його 
застосування було внесено зміни, що стосуються обліку коштів фондів 

всеукраїнського референдуму, а також обліку депозитних та ощадних сертифікатів  

Вдосконалення нормативно-
правових актів, які 

встановлюють порядок 
ведення рахунків 

бухгалтерського обліку банків 

 


