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Основні завдання

Створення Експертної ради 

•налагодження широкої взаємодії 
НБУ з інноваційними компаніями 
та проектами

Взаємодія з 
учасниками ринку 
платіжних послуг

•сприяння розширенню пропозиції 
фінансових продуктів і послуг на 
ринку, підвищенню їх доступності 
для споживачів та захисту прав 
споживачів під час надання 
інноваційних фінансових продуктів 
та послуг

Розширення 
пропозицій на 

ринку платіжних
послуг

•сприяння підвищенню конкуренції 
на фінансовому ринку та розробка 
нових підходів до обслуговування 
споживачів фінансових продуктів 
та послуг

Підвищення 
конкуренції на 

ринку платіжних 
послуг

Мета: забезпечення діалогу з учасниками фінансового ринку
та вирішення питань, пов’язаних із впровадженням на

фінансовому ринку України інноваційних фінансових послуг,

платіжних інструментів, схем розрахунків, технологічних
платформ.



Основні вимоги для подачі заяви в Експертну раду 
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Експертна рада & Державні органи
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31.07.2019 № 57-0018/39557 –

надіслано лист МЕРТ, МінФін, ДФС, 
НКЦПФР та Нацкомфінпослуг щодо 

створення Експертної ради



Експертна рада & Міжнародний досвід
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Кількість розглянутих заявок у 2019 році

Литва 

Сінгапур

Україна 

*

*
* Інформація отримана під час візитів до 

відповідних державних органів

Bank of Lithuania 

Regulatory Sandbox

MAS FinTech

Regulatory Sandbox

Експертна рада

Національного банку 
України



Міжнародний досвід

 Ключовим завданням при впровадженні інноваційних фінансових технологій і сервісів є їх всебічне дослідження, яке 
повинно передбачати оцінку ефективності та ризиків від їх застосування, а також розробку відповідних механізм 
регулювання.

 Регулятивні пісочниці дозволяють досліджувати інноваційні фінансові технології та сервіси при їх пілотуванні в формі 
«тестування» або в формі «обмеженого регулятивного експерименту»
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Державний орган, країна Вимоги до проєктів

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY 
(FCA), ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

1.Охоплення
2.Новизна
3.Переваги для споживача

4.Потреба в регулятивній площадці
5.Готовність до пілотування

THE MONETARY AUTHORITY OF 
SINGAPORE (MAS), СІНГАПУР

1.Новизна (аналоги відсутні)
2.Переваги для споживача
3.Ініціатор має намір і можливість надавати фінансовий сервіс в Сінгапурі після завершення його пілотування.

4.Компанія зобов'язана звітувати в MAS про хід пілотування відповідно до затвердженого календарного плану.
5.Обмеження в рамках пілоту

6.Мінімізація ризиків
7.Визначена стратегія виходу з пілоту

AUSTRALIAN SECURITIES AND 
INVESTMENTS COMMISSION (ASIC), 
АВСТРАЛІЯ

1. Надання опису діяльності
2. Обґрунтування неможливості дотримання регулювання, в тому числі при зміні регулювання на загальних умовах;
3. Основні характеристики необхідної зміни регулювання та її наслідки з юридичної, комерційної та регуляторної точок 

зору;
4. Наслідки зміни регулювання для інвесторів і необхідні обмеження для їх попередження;

5. Пропозиції щодо зміни регулювання (опціонально).



Результати діяльності у 2019 році
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Рішення

9

Функціонування Експертної Ради продовжено до  

затвердження Фінтех стратегії 2025


