
ЗВІТ  
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

постанови Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 
року № 94 “Про подання учасниками ринку небанківських фінансових 

послуг фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за 
міжнародними стандартами” 

 
Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного  

акта 
Національний банк України (Департамент методології регулювання 

діяльності небанківських фінансових установ). 
 
Цілі прийняття регуляторного акта 

Постанова Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 
року № 94 “Про подання учасниками ринку небанківських фінансових послуг 

фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними 
стандартами” прийнята з метою встановлення перехідного періоду, протягом 

якого учасники ринків небанківських фінансових послуг можуть скласти і 
подати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2020 рік, 

проміжну фінансову звітність та проміжну консолідовану фінансову звітність за 
2021 рік (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) до центру збору фінансової 

звітності без застосування Національним банком України заходів впливу 
відповідно до частини першої статті 39 Закону про фінансові послуги в частині 

порушення встановлених законодавством строків подання такої звітності. 
 
Строк виконання заходів із відстеження 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта розпочато 
25 вересня 2021 року та закінчено 29 вересня 2021 року. 

 
Тип відстеження результативності регуляторного акта  

Повторне відстеження. 
 

Методи одержання результатів відстеження 
Аналіз показників результативності регуляторного акта з використанням 

статистичних даних. 
 

Дані та припущення, на підставі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі 
статистичних даних щодо кількості учасників ринків небанківських фінансових 
послуг, на яких поширюється дія регуляторного акта, статистичних даних щодо 

кількості учасників ринків небанківських фінансових послуг, які подали/не 
подали фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі 

таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової 
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звітності в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності, 

а також аналізу звернень, запитів, повідомлень, пропозицій надавачів 
фінансових послуг та інших підприємств, установ та організацій, відповідних 

публікацій у засобах масової інформації. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності 
регуляторного акта 

Регуляторний акт поширюється на надавачів фінансових послуг, 

регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, які 
відповідно до Закону про бухгалтерський облік зобов’язані складати фінансову 

звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності та подавати її до центру збору фінансової звітності. Так, 

станом на 29 вересня 2021 року зареєстровано 1868 надавачів фінансових послуг, 
у тому числі: 169 страхових компаній, 289 кредитних спілок, 989 фінансових 

компаній, 284 ломбарди, 137 лізингодавців. 
Станом на 29 вересня 2021 року на порталі подання фінансової звітності 

зареєстрували свої корпоративні профілі та мають можливість подати фінансову 
звітність до центру збору фінансової звітності 700 надавачів фінансових послуг, 

у тому числі: 113 страхових компаній, 148 кредитних спілок, 351 фінансова 
компанія та лізингодавців, 88 ломбардів. Водночас 57 надавачів фінансових 
послуг станом на 29 вересня 2021 року подали фінансову звітність до центру 

збору фінансової звітності, що більше в 11,4 раза в порівнянні з аналогічним 
показником під час проведення базового відстеження результативності. Разом з 

тим, 643 надавачі фінансових послуг, які складають 92% від кількості надавачів 
фінансових послуг із зареєстрованими корпоративними профілями, знаходяться 

в процесі подання фінансової звітності до центру збору фінансової звітності,  що 
свідчить про актуальність регуляторного акта.  

За час здійснення заходів із повторного відстеження результативності 
регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки не 

надходило. 
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта і ступеня 
досягнення визначених цілей 

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 
визначених цілей загалом оцінюються позитивно. 
 

 
 

 
Голова Національного банку України                 Кирило ШЕВЧЕНКО 

 


