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Для забезпечення гармонічного розвитку фінансового сектору 

його регулятори уклали меморандум щодо координації дій 

навколо спільної мети
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Досягнення європейських 
стандартів на фінансовому 

ринку

Підвищення довіри до 
фінансового ринку

Сприяння сталому 
економічному зростанню 

України

Забезпечення 
макрофінансової 

стабільності

Підвищення надійності 
та технологічності 

фінансової системи

МЕТА



Координація дій регуляторів до 2025 року виражена

у Стратегії розвитку фінансового сектору
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Зміст Стратегії:

 Поточний стан фінансового сектору України

 Бачення майбутнього: візія і місія

 Стратегічні цілі 2025, очікувані результати

 Дорожня карта реалізації

 Міжнародні зобов'язання України у сфері 

фінансових послуг

Стратегія розвитку фінансового сектору – унікальний документ, що поєднує у собі 

не лише встановлення векторів політики регуляторів та визначення стратегічних 

цілей, але і подає дорожню карту реалізації таких планів. 



У Розділі І окреслюється поточний стан фінансового сектору, 

визначаються тренди і проблеми
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Контекст формування нової 
стратегії

 Макрофінансова стабілізація після  
реформування фінсектору у 2014-2019 рр.

 Очищений банківський сектор та фондовий  
ринок, удосконалене регулювання ринків 
НФУ

 Інституційно незалежні та спроможні НБУ 
та ФГВФО

 Е-підпис та система збору та обробки 
звітності та інформації через е-канали

Тренди

 Зростання конкуренції на банківському та 
небанківському сегментах

 Зростання обсягу cashless-операцій, 
розширення переліку фінансових операцій, 
які здійснюються дистанційно

Проблематика

 Обмежена конкуренція за рахунок 
значної частки держбанків на ринку

 Потреба в наближенні ринків НФУ до 

міжнародних стандартів діяльності

 Недостатній захист прав кредиторів та 

невирішена проблема непрацюючих 
кредитів

 Неефективна та недостатньо розвинена 
інфраструктура ринків капіталу та 

організованих товарних ринків, низькі 
обсяги операцій на них

 Фрагментована та недостатньо 
ефективна державна підтримка 

кредитування реального сектору 
економіки (у т.ч. МСБ)

 Низький внесок НФУ у економічне 
зростання



Розділом ІІ визначаються візія та місія фінансового сектору: 

бачення майбутнього стану фінансового сектору та його ролі 

в економіці України

Інтегрований у міжнародний простір, ефективний, стійкий та 

конкурентоспроможний фінансовий сектор, який динамічно розвивається та 

забезпечує вагомий внесок у стале та інклюзивне економічне зростання України

Фінансовий сектор України є драйвером сталого та інклюзивного розвитку 

економіки України та сприяє підвищенню добробуту громадян через 

забезпечення ефективного акумулювання, розподілу та обігу фінансових 

ресурсів в економіці
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Візія фінансового сектору України

Місія фінансового сектору України



Розділ ІІІ встановлює верхнерівневі Стратегічні напрями та 

цілі розвитку фінансового сектору України до 2025 року
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• Сприяння розвитку 

ринків небанківських 
фінансових послуг

• Ефективна 

інфраструктура 

ринків капіталу

• Створення ліквідних 
ринків фінансових 

інструментів та 

механізмів/інструмен
тів зниження ризиків 

здійснення 
фінансових операцій

• Інтеграція 
фінансового ринку 

України у світовий 
фінансовий простір

• Розвиток відкритої 

архітектури 
фінансового ринку 

та оверсайту

• Забезпечення 

розвитку ринку 
FinTech, цифрових 

технологій та 
платформ 

регуляторів

• Забезпечення 

розвитку 
SupTech&RegTech

• Розвиток цифрової 
економіки

• Підвищення

доступності та 
рівня 

користування 
фінансовими 

послугами 

• Посилення 

захисту прав 
споживачів 

фінансових послуг

• Підвищення рівня 

фінансової 
грамотності

населення

• Забезпечення 

стійкості державних 
фінансів

• Сприяння 

кредитуванню 

економіки

• Посилення захисту 
прав кредиторів та 

інвесторів

• Створення умов для 

залучення 
довгострокових 

ресурсів

• Ефективне 

регулювання 
фінансового 

сектору та 
удосконалення 

наглядових підходів

• Прозорий 

фінансовий сектор

• Стійкість 

фінансового 
сектору до викликів 

(шоків)

• Підвищення якості 

корпоративного 
управління та 

управління 
ризиками у 

фінансовому 

секторі



У Розділі ІV подається детальна Дорожня карта досягнення

цілей Стратегії 2025: визначаються 74 заходи, які

деталізовані на 268 окремих дій
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Розвиток ринків 

капіталу 
Інтеграція фінансових 
інструментів у гривні в 

світовий фінансовий 

простір

Доступність 

фінансових послуг, 
інклюзія, фінансова 
грамотність

Розвиток кредитування 

Стійка фіскальна 

позиція

e-Government

Дедоларизація

Стандарти ринкової 

поведінки

Захист прав 

споживачів
захист персональних даних

Демонополізація

Розвиток відкритої 

архітектури 

фінансового ринку

Пропорційне 

регуляторне 

навантаження
гармонізація регуляторних 
підходів та стандартів

Розвиток технологій 
та їхня імплементація в:

 Нагляд  (RegTech, 
SupTech, комплаєнс)

 фінансовий ринок 
(fintech, дистанційні 

канали, cashless, 

інтеграція гравців 
фінринку) 

Деофшоризація / 

детінізація економіки
BEPS та добровільне 
декларування



Асоціація з Європейським Союзом

Стратегією запланована імплементація 45 з 69 актів ЄС у сфері фінансового 

сектору, що передбачені Угодою про асоціацію

Основні з них: CRD IV, CRR, BRRD, DGSD, PSD2, Solvency II, MiFID II, MiFIR, 

CSDR, MAR, MAD, EMIR, UCITS, IORPs, AML

Впровадження кращих практик

Будуть імплементовані міжнародні стандарти та зобов’язання, зокрема:

 стандарти Базельського комітету банківського нагляду;

 принципи інфраструктур для фінансових ринків (PFMI);

 принципи ОЕСР, рекомендації FATF, MONEYVAL;

 план BEPS, FATCA;

 Міжнародної асоціація органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS);

 Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO)

Розділ V описує координацію заходів Стратегії з міжнародно-

правовими зобов’язаннями України 



Інструмент контролю за реалізацією Стратегії – Комітет

з фінансового розвитку при Раді фінансової стабільності

9

Комітет з 
фінансового 

розвитку

Рада з 
фінансової 

стабільності

Склад комітету

 Голова НБУ (Голова комітету) 
 Міністр фінансів 
 Голова НКЦПФР

 Голова Нацкомфінпослуг
 Директор-розпорядник ФГВФО 

 заступник Голови НБУ 
 заступник Міністра фінансів
 член НКЦПФР

 член Нацкомфінпослуг
 заступник Директора-розпорядника ФГВФО

 Засідання комітету – не рідше 

чотирьох разів на рік

 Передбачена щоквартальна 

звітність щодо виконання 

Стратегії

Завдання

 визначення напрямів та пріоритетів, спрямованих 
на впровадження Стратегії розвитку фінансового 
сектору України до 2025 року

 сприяння скоординованій реалізації заходів, 
передбачених Стратегією розвитку фінансового 

сектору до 2025 року, забезпечення моніторингу 
ефективності їх реалізації

 розгляд пропозицій щодо планування заходів із 

розвитку фінансового сектору



Додатки



Основні напрямки зосередження скоординованих зусиль
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Фінансова система – високотехнологічний драйвер розвитку та 

детінізації економіки, що виконує функції фінансового посередника 

та трансмісійного механізму стандартів корпоративного управління 

та ринкової поведінки

Фінансова 

стабільність

Удосконалення моделі

регулювання фінансового

сектору

Підвищення 

інституційної 

спроможності та  

незалежності 

регуляторів та ФГВФО

Гармонізація

регуляторних вимог та 

міжнародне

співробітництво

Розвиток нагляду й 

оверсайту за 

фінансовим сектором та 

протидії зловживанням

Удосконалення системи

гарантування вкладів та 

виведення

неплатоспроможних

фінансових установ з 

ринку

Підвищення відкритості

інформаційного обміну

між регуляторами 

фінансового сектору та 

державними установами

Запровадження Плану 

дій BEPS в Україні

Приєднання до 

міжнародної системи

обміну інформацією

щодо фінансових

рахунків

Забезпечення контролю 

за кредитними ризиками

Підвищення вимог до 

стійкості професійних

учасників фондового 

ринку

Запобігання дефіциту 

ліквідності

Обмеження 

концентрації ризиків 

Управління системним

впливом викривлених

стимулів та 

забезпечення

конкуренції

Підвищення рівня

корпоративного 

управління в учасників

фінансового сектору

Посилення системи

внутрішнього контролю

учасників фінансового

сектору

Підвищення

ефективності системи

реалізації прав 

інвесторів

Запровадження

соціальної та екологічної

відповідальності



Основні напрямки зосередження скоординованих зусиль
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Забезпечення стійкого та якісного економічного зростання на 

потенційному рівні в умовах низької інфляції. Фінансова та 

банківська системи ефективно виконують функцію фінансового 

посередництва. Створення сприятливого бізнес-середовища 

Макроекономічний 

розвиток

Проведення виваженої 

фіскальної політики та 

координації в межах 

бюджетного процесу

Забезпечення боргової 

стійкості та зниження 

фіскальних ризиків

Розвиток внутрішнього 

ринку державних 

цінних паперів

Підтримка кредитування 

МСП

Адаптація застосування 

в Україні 

квазікапітальних

інструментів 

міжнародних фінансових 

організацій

Стимулювання 

кредитування 

підприємств АПК, 

зокрема фермерських 

господарств, під заставу 

землі

Розвиток синдикованого 

кредитування

Зменшення перешкод 

для іпотечного 

кредитування  

Стимулювання експорту

Стимулювання розвитку 

ринку небанківського 

кредитування

Розбудова 

інфраструктури для 

ефективного управління 

проблемними активами

Удосконалення інституту 

забезпечення виконання 

зобов'язань

Поліпшення 

ефективності судових 

процедур та виконання 

рішення суду

Встановлення 

альтернативних способів 

врегулювання спорів   

Запровадження ІІ рівня 

системи пенсійного 

забезпечення 

Удосконалення 

законодавства щодо 

регулювання ІІІ рівня 

системи пенсійного 

забезпечення та 

підвищення ефективності 

недержавних пенсійних 

фондів

Створення та регуляції 

платформ 

краудфандингу та 

залучення венчурного 

капіталу

Запровадження 

регулювання та 

створення національного 

інвестиційного фонду 



Основні напрямки зосередження скоординованих зусиль

13

Населення активно та свідомо використовує сучасні 
фінансові інструменти для поліпшення власного добробуту

Фінансова 

інклюзія

Стимулювання розвитку платіжної 

інфраструктури для здійснення 

безготівкових операцій, зокрема у 

сільській місцевості та у 

віддалених територіях 

Створення умов для розвитку 

віддалених каналів продажу 

фінансових послуг

Розроблення та впровадження 

регулювання ринкової поведінки 

учасників фінансового сектору

Забезпечення прозорості 

інформації щодо фінансових 

послуг та продуктів

Захист вкладників та інвесторів
Проведення інформаційно-освітніх 

заходів для різних цільових 

аудиторій



Основні напрямки зосередження скоординованих зусиль
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Фінансові інструменти в гривні інтегровані в глобальні 
фінансові ринки

Розвиток 

фінансових

ринків

Дерегуляція ринків 

небанківських фінансових 
послуг (крім ринку цінних 
паперів) з низьким рівнем 

ризиків 

Розвиток ринку 

страхових послуг

Розширення можливостей 

використання суб’єктами 
господарювання операцій 
фінансового лізингу

Розширення можливостей 

використання суб’єктами 
господарювання операцій 
з кредитними спілками

Підвищення захисту 

довірителів фондів 
фінансування будівництва 
(ФФБ)

Забезпечення податкового 

стимулювання та 
гармонізація системи 
оподаткування 

інструментів фінансового 
сектору

Впровадження 

комплексної оцінки 
конкурентоспроможності 
ринків банківських і 

небанківських фінансових 
послуг України

Удосконалення 

розрахункової та 
клірингової 
інфраструктури ринків 

капіталу та організованих 
товарних ринків

Поступове впровадження 

міжнародних стандартів 
функціонування 
інфраструктури ринків 

капіталу, зокрема вимог 
CSDR, EMIR,

MIFID ІІ, MIFIR, PFMI 

Забезпечення  

модернізації, консолідації і 
розвитку біржової та 
депозитарної 

інфраструктури ринків 
капіталу  та організованих 

товарних ринків

Забезпечення розвитку 

інституту посередників 
небанківського 
фінансового сектору

Забезпечення розвитку 

інституту рейтингових 
агентств

Упровадження нових та 

розвиток наявних  
фінансових інструментів 

Створення ліквідних 

ринків фінансових 
інструментів та 
механізмів/інструментів 

зниження ризиків 
здійснення фінансових 

операцій

Запровадження інституту 

та розвиток ринку 
сек’юритизації активів

Сприяння торгівлі 

фінансовими 
інструментами, 
номінованими у гривні, на 

міжнародних ринках

Інтеграція фінансового 

ринку України в 
європейський фінансовий 
простір та розширення 

міжнародної співпраці

Гармонізація 

законодавства України із 
законодавством ЄС щодо 
проведення операцій з 

банківськими металами
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Digital без меж (цифрове суспільство, кібербезпека, 
діджиталізація, доступ до інформації, комунікації) 

Інноваційний 

розвиток

Адаптація положень 

вітчизняного 

законодавства з питань 

платіжних послуг до 

вимог актів ЄС

Впровадження нових 

стандартів та 

форматів платежів 

(ISO 20022) 

Стимулювання розвитку 

нових технологій для 

здійснення платежів та 

переказів коштів

Розвиток НПС 

"ПРОСТІР"

Забезпечення розвитку 

цифрових технологій, 

комп’ютерного 

проектування, аналізу big

data, blockchain,  

автоматизації, роботизації і 

використання штучного 

інтелекту

Вивчення можливості 

випуску цифрової 

валюти центрального 

банку «е-гривня»

Стимулювання 

впровадження 

інноваційних 

технологій в 

комплаєнс

Запровадження 

інноваційних інструментів 

обміну даними між НБУ, 

іншими державними 

установами та 

учасниками фінансового 

ринку

Сприяння 

використанню 

новітніх ІТ-

технологій 

регуляторами

Удосконалення розкриття 

інформації на основі 

стандартів звітності в 

електронному вигляді 

Розширення доступу 

учасників ринку до 

публічних реєстрів

Розвиток системи 

віддаленої 

ідентифікації  BankID

НБУ та онлайн 

сервісів фінансових 

послуг     

Впровадження системи 

дистанційного укладання 

правочинів у сферах 

накопичувального 

пенсійного забезпечення 

та спільного інвестування

Розвиток та 

використання 

хмарних технологій, 

розвиток ІТ 

інфраструктури

Поширення застосування 

безпаперових технологій



Дізнатися більше про 

Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року


