
Аналіз регуляторного впливу 
проєкту постанови Правління Національного банку України  

“Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-
правових актів” 

 
І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати  

шляхом державного регулювання 
24 липня 2021 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” від 01 
липня 2021 року № 1601-IX (далі – Закон № 1601-IX), яким, серед іншого, 

внесено зміни до Закону України “Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” від 09 лютого 2012 

року № 4391-VI (далі – Закон № 4391-VI). Зокрема, Законом № 1601-IX 
визначаються учасники ринку страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов’язки, а також об’єкти 
страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, вимоги до 

договорів страхування з державною підтримкою.  
Відповідно до Закону № 1601-IX розроблення та затвердження 

стандартизованих страхових продуктів здійснює центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, за 

погодженням із Національним банком України (далі – Національний банк). Крім 
того, Національний банк набув повноважень установлювати вимоги до 
страховиків, які мають намір здійснювати або здійснюють страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, та додаткові вимоги 
до діяльності таких страховиків. 

Відповідно до пункту 3 прикінцевих положень Закону № 1601-IX 
Національний банк має протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим 

Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом 
та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації  

цього Закону. 
З огляду на набрання чинності Законом № 1601-IX ряд нормативно- 

правових актів Нацкомфінпослуг, які були прийняті на виконання Закону 
№ 4391-VI, втратили свою актуальність та не відповідають Закону № 1601-IX.  

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків 

фінансових послуг” від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ (далі – Закон № 79-IX) 
Національний банк із 01 липня 2020 року отримав повноваження щодо 
здійснення нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг.  

Згідно з пунктом 3 розділу ІІ Закону № 79-IX акти Нацкомфінпослуг, 
Держфінпослуг, видані до 01 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що 

втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного 
банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в 

межах повноважень, установлених Законом України “Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг”. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
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Ураховуючи вищезазначене, проблема може бути розв’язана шляхом 

прийняття Правлінням Національного банку постанови “Про визнання такими, 
що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів” (далі – акт), якою 

будуть визнані такими, що втратили чинність, такі розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: 

1)  від 09 жовтня 2012 року № 1671 “Про затвердження Вимог щодо участі 

страхових компаній (страховиків) у страхуванні сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 

жовтня 2012 року за № 1714/22026; 
2)  від 30 жовтня 2012 року № 1968 “Про деякі питання здійснення 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 року за 

№ 1970/22282; 
3)  від 11 грудня 2012 року № 2677 “Про затвердження Порядку та умов 

ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за 
№ 2206/22518; 

4)  від 21 травня 2014 року № 1501 “Про деякі питання здійснення 

страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових 
сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 02 липня 2014 року за № 715/25492; 

5)  від 24 вересня 2015 року № 2285 “Про деякі питання здійснення 
страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 року за № 1242/27687; 

6)  від 24 вересня 2015 року № 2284 “Про деякі питання здійснення 
страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур 

з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 
вирощування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 

року за № 1235/27680; 
7)  від 10 грудня 2015 року № 3050 “Про деякі питання здійснення 

страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою 

від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1672/28117; 

8)  від 07 квітня 2016 року № 718 “Про деякі питання здійснення 
страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських 

культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-
літній період вирощування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 

квітня 2016 року за № 649/28779; 
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9)  від 16 червня 2016 року № 1276 “Про деякі питання здійснення 

страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою 
від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстроване 

в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 966/29096; 
10)  від 30 червня 2016 року № 1430 “Про деякі питання здійснення 

страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за № 1023/29153; 

11)  від 29 листопада 2016 року № 2957 “Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 
грудня 2016 року за № 1655/29785.  

Нормативно-правові акти, які пропонується визнати такими, що втратили 
чинність, є спільними нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – 
Мінагрополітики). 

Суб’єктами, на яких поширюватиметься дія акта, є страховики, які 
отримали ліцензію на здійснення діяльності зі страхування 
сільськогосподарської продукції, та мають намір здійснювати діяльність у сфері 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.  
Зазначене питання не може бути вирішене за допомогою ринкових 

механізмів, оскільки воно стосується реалізації повноважень Національного 
банку. 

 
ІІ. Визначення цілей державного регулювання 

Проєкт акта розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у 
відповідність до Закону № 1601-IX шляхом визнання такими, що втратили 

чинність, деяких спільних нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та 
Мінагрополітики. 

 
ІІІ. Визначення та оцінювання всіх прийнятих альтернативних 

способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного 
способу 

Ураховуючи необхідність вирішення питань, пов’язаних із визнанням 

такими, що втратили чинність, нормативно-правовими актами, альтернативних 
способів досягнення встановлених цілей немає. 

Отже, Національний банк, ураховуючи положення Закону № 1601-IX, 
уважає прийняття акта найліпшим способом досягнення вищезазначених цілей. 

 
ІV. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної 

проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта 
Прийняття акта дасть змогу привести нормативно-правові акти, предмет 
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регулювання яких належить до повноважень Національного банку, у 

відповідність до Закону № 1601-IX. 
 

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття 
запропонованого регуляторного акта 

Вимоги акта, як регуляторного, є обов’язковими для виконання 

Національним банком та учасниками ринку небанківських фінансових послуг. 
До зовнішніх чинників, що можуть потенційно впливати на дію 

запропонованого акта, належать зміни в законодавстві України. 
Реалізація акта не потребує додаткових витрат. 

 
VІ. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта 
Прийняття акта дасть змогу привести у відповідність до Закону № 1601-IX 

нормативно-правові акти, предмет регулювання яких належить до повноважень 
Національного банку, та сприятиме реалізації повноважень Національного 

банку, передбачених цим Законом.  
 
VІІ. Обґрунтування строку чинності запропонованого регуляторного 

акта 
Запропонований до розгляду акт набиратиме чинності з дня, наступного за 

днем його офіційного опублікування. 
Строк дії акта не обмежений у часі. 

 
VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акта  

Дія акта в разі його прийняття поширюватиметься на учасників ринку 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, за якими 

здійснює нагляд Національний банк України. 
Показниками результативності акта є: 

1) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта. 

Станом на 26 липня 2021 року кількість страховиків, які мають ліцензію на 
провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції – 61 
(із  них 57 страховиків мають діючі ліцензії, 4 страховика мають тимчасово 

зупинені ліцензії); 
2) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта. 
Витрат суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних із 

реалізацією акта, немає. 
Для оцінки результативності акта планується використовувати статистичні 

дані щодо звернень, запитів, пропозицій учасників ринку страхування 
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сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, а також відповідні 

публікації в засобах масової інформації. 
Ураховуючи специфіку запропонованого акта, надати чіткий перелік його 

прогнозних значень показників результативності не вбачається можливим. 
 
ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватимуться 

відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття 
Відповідно до статей 3 та 10 Закону України “Про засади державної  

регуляторної політики в сфері господарської діяльності” Національний банк 
України проводить базові, повторні та періодичні відстеження результативності 

власних регуляторних актів у порядку, визначеному Методикою відстеження 
результативності регуляторного акта Національного банку України, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку 
України від 14 квітня 2004 року № 471 (зі змінами). 

Відстеження результативності акта проводитиметься з використанням 
статистичних даних. Цільові групи осіб для опитування чи наукові установи не 

залучатимуться для проведення відстеження результативності цього акта.  
Базове відстеження результативності акта здійснюватиметься протягом 

року з дня набрання чинності актом. 

Повторне відстеження результативності акта проводитиметься не пізніше 
двох років із дня набрання чинності цим актом. 

Періодичні відстеження результативності акта здійснюватимуться один 
раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного 

відстеження результативності цього акта.  
Для відстеження результативності акта Національний банк 

використовуватиме дані, отримані за результатами своєї діяльності. 
Інформування суб’єктів господарювання щодо основних положень 

регуляторного акта здійснюватиметься шляхом його оприлюднення на сторінці 
офіційного Інтернет-представництва Національного банку. 

 
 

 
 
Голова Національного банку України                                                                                      Кирило ШЕВЧЕНКО 
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