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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А  
 

18 лютого 2020 року м. Київ №       20 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України 

 
 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 27 та 56 Закону України “Про 

Національний банк України”, статті 66 Закону України  “Про банки і банківську 

діяльність”, з метою посилення дієвості процентного каналу трансмісійного 

механізму грошово-кредитної політики через установлення процентних ставок  

за операціями Національного банку України, які проводяться з метою розвитку 

фінансових ринків, Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

21 квітня 2016 року № 277 “Про затвердження Положення про основи 

процентної політики Національного банку України” (зі змінами) такі зміни: 

  

1) заголовок постанови викласти в такій редакції: 

“Про затвердження Положення про процентну політику Національного 

банку України”; 

 

2) у пункті 1 слова “основи процентної політики” замінити словами 

“процентну політику”. 

 

2. Унести до Положення про основи процентної політики Національного 

банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 21 квітня 2016 року № 277 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) заголовок положення викласти в такій редакції: 

“Положення про процентну політику Національного банку України”; 

 

2) у розділі I: 

розділ після пункту 3 доповнити новим пунктом 31 такого змісту: 

“31. Завданнями процентної політики Національного банку є: 



2 

 

1) досягнення визначеної в розділі V цього Положення операційної цілі 

процентної політики Національного банку шляхом визначення ставок за 

стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи; 

 

2) посилення дієвості процентного каналу трансмісійного механізму 

грошово-кредитної політики через установлення процентних ставок за 

операціями Національного банку, які проводяться з метою розвитку фінансових 

ринків, що сприяє забезпеченню впливу зміни короткострокової процентної 

ставки міжбанківського ринку на вартість середньо- та довгострокових 

фінансових ресурсів.”; 

пункт 4 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“5) за операціями своп процентної ставки Національного банку (далі – за 

операціями своп процентної ставки).”; 

розділ після пункту 5 доповнити новим пунктом 51 такого змісту: 

“51. Національний банк визначає процентні ставки за операціями своп 

процентної ставки та умови їх проведення.”; 

 

3) у пунктах 15 та 151 розділу IV слово “короткостроковими” виключити. 

 

3. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття  

цієї постанови.  

 

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

опублікування. 

 

 

 

Голова     Яків СМОЛІЙ 

 

Інд. 40 


