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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

05 березня 2020 року м. Київ № 24 
 

 

Про затвердження Змін до Положення про визначення 

банками України розміру кредитного ризику за активними 

банківськими операціями 

 

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статей 44, 49, 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, 

з метою вдосконалення порядку визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про визначення банками України 

розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), що додаються. 

 

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника 

Голови Національного банку України Катерину Рожкову. 

 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова Яків СМОЛІЙ 
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Зміни до Положення про визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями 

 

1. В абзаці другому пункту 8 розділу І слова “Про електронний цифровий 

підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”. 
 

2. Підпункт 1 пункту 16 розділу ІІ після слова “юридичним” доповнити 

словами “(крім банків)”. 
 

3. Абзац перший пункту 40 розділу ІІІ викласти в такій редакції: 

“40. Банк визначає кредитний ризик за: кредитами, наданими юридичним 

особам (крім довгострокових кредитів, які надані іншим банкам на умовах 

субординованого боргу, на які зменшується розмір регулятивного капіталу 

згідно з вимогами Інструкції № 368), та фізичним особам; за коштами, 

розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, коштами банків за 

рахунками умовного зберігання (ескроу) та коштами банків у розрахунках (далі – 

кошти, розміщені в інших банках), які обліковуються за балансовими рахунками 

таких груп:”. 
 

4. У підпункті 4 пункту 85 розділу VI цифру та слова “3 і більше” замінити 

словами “три і більше”. 
 

5. У розділі Х: 
 

1) абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 107 після слів “в 

Національному банку” доповнити словами “упродовж останніх трьох років, що 

передують даті її надання,”; 
 

2) в абзаці шостому пункту 120 слова та цифри “що доводиться 

Національним банком до відома банків згідно з пунктом 3 постанови Правління 

Національного банку України від 06 серпня 2014 року № 466 “Про призупинення 

здійснення фінансових операцій” замінити словами та цифрами “затвердженого 

Указом Президента України від 07 лютого 2019 року № 32/2019 “Про межі та 

перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у 

Донецькій та Луганській областях”. 
 

6. Пункт 133 розділу XII викласти в такій редакції: 

“133. Банк визначає розмір кредитного ризику за коштами, розміщеними в 

інших банках.”. 

 

7. Пункт 140 розділу XIII викласти в такій редакції: 
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“140. Банк визначає клас 1 контрагента та значення коефіцієнта PD, що 

дорівнює “0”, за дебіторською заборгованістю (крім дебіторської заборгованості, 

яка має ознаки безнадійної заборгованості, визначені Податковим кодексом 

України) за індексацією грошових заощаджень.”. 

8. У пункті 153 розділу XVI: 
 

1) у підпунктах 1, 2 цифри “10” замінити цифрами “11”; 
 

2) у підпункті 3 цифри “11” замінити цифрами “12”. 
 

9.  У додатку 9 до Положення: 
 

1) у колонці 3 таблиці 3: 

у рядку 1 цифри “0,12” замінити цифрами “0,06”; 

у рядку 2 цифри “0,13–0,21” замінити цифрами “0,07–0,12”; 

у рядку 3 цифри “0,22–0,36” замінити цифрами “0,13–0,20”; 

у рядку 4 цифри “0,37” замінити цифрами “0,21”; 
 

2) у таблиці 10 слова та цифри “Таблиця 10 Значення коефіцієнтів PD 

боржників – центральних органів виконавчої влади України/інших країн або 

боржників – органів місцевого самоврядування України/інших країн, що є 

емітентами цінних паперів і мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою 

боржника/країни місцезнаходження боржника/цінного папера” замінити 

словами та цифрами “Таблиця 11 Значення коефіцієнтів PD боржників – 

центральних органів виконавчої влади України/інших країн або боржників – 

органів місцевого самоврядування України/інших країн, що є емітентами цінних 

паперів і мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою боржника/країни 

місцезнаходження боржника/цінного папера”; 
 

3) у таблиці 11 слово та цифри “Таблиця 11” замінити словом та цифрами 

“Таблиця 12”. 

 
 

Заступник директора департаменту – 

начальник управління методології 

регулювання діяльності банків 

Департаменту методології 

регулювання діяльності банків                                         Оксана ПРИСЯЖЕНКО 

 
 

ПОГОДЖЕНО 

Перший заступник Голови 

Національного банку України 

________________К. РОЖКОВА 
              (підпис) 

“___” ______________ 2020 року 
              (дата) 


