
Звіт про фінансову 
стабільність 

Назви тематичних матеріалів або вставок (інтерактивні) 

2022 

Грудень 2022 
Програма “Доступні кредити 5‑7‑9%” – рушій кредитування бізнесу 

Як реалізується процентний ризик вкладень в ОВДП 

Червень 2022 

Що війна змінила для міжнародної фінансової системи 

Перша регуляторна реакція НБУ на війну 

Збільшено гарантовану суму вкладів населення та посилено стійкість 
ФГВФО 

Оцінка операційних збитків банків від війни 

Підходи до оцінки кредитного ризику під час війни 

Як банки готувалися до роботи в надзвичайних умовах 

Вплив зміни облікової ставки на фінанси банків 

Попит банків на ОВДП визначатиме їхня дохідність 

2021 

Грудень 2021 

Результати опитування про умови іпотечного кредитування 

Результати примусової реструктуризації валютної іпотеки 

Зміни до Закону “Про банки і банківську діяльність” 

Банкам варто прискорити реалізацію непрофільних активів 

Вартість строкових коштів населення чутлива до облікової ставки 

Глобальні ризики нерегульованих віртуальних активів посилюються 

Оновлене законодавство ринку небанківських фінансових послуг 

Червень 2021 

Нова методологія побудови карти ризиків фінансового сектору 

Процес оцінки достатності внутрішнього капіталу банку (ICAAP) 

Боргове навантаження населення залишається прийнятним 

Новий поштовх до вирішення проблеми валютної іпотеки 

Концентрація корпоративного кредитного портфеля банків знижується 

Постковідна “нормальність” у світовому фінансовому секторі 

2020 

Грудень 2020 

Результати опитування з іпотечного кредитування 

Збитки від операційного ризику внаслідок пандемії COVID-19 

Зміна регуляторних вимог до капіталу банків 

Національний банк спонукає банки позбуватися непрофільних активів 

Банки остаточно позбудуться старих непрацюючих кредитів 

Рушії кредитування малого бізнесу 

Вплив курсових коливань на експортерів 

Декомпозиція чистої процентної маржі банків 

Небанківське кредитування населення під час коронакризи 

Червень 2020 

Регуляторна реакція на кризу 

Вплив кризи в енергетиці на банківську систему 

Криза суттєво зменшила попит населення на споживчі кредити 
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Резерви банків за кредитами повинні зрости 

Ставки за кредитами підприємствам реагують на облікову ставку 

Криза може негативно вплинути на бізнес моделі державних банків 

2019 

Грудень 2019 

Рівень закредитованості корпорацій в Україні 

Результати опитування з іпотечного кредитування 

НБУ запроваджує вимоги до капіталу під операційні ризики 

Банки повинні тримати капітал під валютні ОВДП 

Нові підходи до визначення системно важливих банків в Україні 

Шляхи скорочення портфеля непрацюючих кредитів 

Червень 2019 

Українські публічні компанії: рентабельність не визначальна для доступу до 
фінансування 

Непрацюючі кредити – наслідок кризи та низьких стандартів кредитування 

Опитування банків про споживче кредитування: позичальники з низькими 
доходами закредитовані найбільше 

Банки мають спрямувати високі прибутки на збільшення капіталу 

Дивідендна політика держбанків потребує перегляду 

Дедоларизація – передумова зниження системних ризиків 

Оцінка природного рівня фінансової доларизації 

2018 

Грудень 2018 

“Зірки” та “зомбі”. Оцінка якості компаній реального сектору 

Параметри очікуваних збитків банків за МСФЗ 9 

Стрес-тестування банків України 

Безпека безготівкових розрахунків 

Червень 2018 

Результати дослідження ринку споживчого кредитування 

Результати другого опитування банків про очікувані збитки під час переходу 
на МСФЗ 9 

Кредитування пов’язаних осіб: ніколи знову 

Діагностика активних операцій банків із пов’язаними особами 

Іпотечне кредитування: зростання триватиме 

2017 

Грудень 2017 

Оцінка кредитного ризику відповідно до МСФЗ 9 та Постанови НБУ 

Результати опитування банків про очікувані збитки від переходу на МСФЗ 9 

Запровадження щорічного стрес-тестування (оцінювання стійкості) банків 

Запровадження Кредитного реєстру в Україні 

Кіберризики – виклик для фінансової стабільності 

Реформування стандартів капіталу та ліквідності 

LCR – новий норматив короткострокової ліквідності 

Червень 2017 

Концентрація кредитів – ризики потребують посиленого контролю 

Українські публічні компанії – ринки іноземного капіталу знову відкрито 

Стан споживчого кредитування (за результатами опитування GfK) 
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Вартість банківської кризи в Україні 

Іпотечне кредитування: починається відновлення 

2016 

Грудень 2016 

Державні компанії – підтримка держави вже не потрібна 

Нові правила оцінки кредитного ризику 

“Київський підхід”: переваги Закону “Про фінансову реструктуризацію” 

Передумови відновлення кредитування 

НБУ розширив можливості управління валютною ліквідністю українських 
банків 

Система гарантування вкладів: ближче до практики ЄС 

Індекс фінансового стресу 

Червень 2016 

Реструктуризація валютної іпотеки – необхідність компромісу 

Державні банки: масштабних реформ не уникнути 

Світовий досвід роботи державних банків 

Стрес-тестування найбільших банків: методологічні підходи 
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