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Досягнення макроекономічної стабільності
Вирішення проблем минулого

!

КП 2020 є стратегічним документом розвитку, периметр якої охоплює весь фінансовий
ринок, об’єднує та синхронізує дії регуляторів та учасників ринку
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Цільова команда з упровадження реформ фінансового сектору України
(ЦКР) з 2015 року виконує координаційну роль та здійснює щомісячний
моніторинг стану реалізації проектів КП 2020
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65

інституційстейкхолдерів

постійних
членів ЦКР

експертів
залучено

34
засідання

91
питання
розглянуто

8
експертних
висновків на
ПЗУ

Об’єднує всіх стейкхолдерів
реформи фінансового сектору:
регулятори, асоціації, профільні
експерти, IFIs, банківський комітет
Верховної ради

Здійснює всебічний розгляд
пріоритетних проектів:
різносторонні бачення та
експертні думки

Забезпечує підтримку ринку та
громадського суспільства

Координує рішення
регуляторів та забезпечує
імплементацію прийнятих рішень

Допомагає вирішенню складних
питань та пошуку оптимальних
рішень

Визначає пріоритети та оцінює
ефективність реалізації проектів
реформи фінансового сектору

Учасники ЦКР: НБУ, Комітет з питань банків та банківської діяльності ВРУ, НКЦПФР, ФГВФО, НКФП, Секретаріат
КМУ, Міністерство фінансів, Адміністрація Президента, НАБУ, громадські організації, профільні експерти
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70% дій Комплексної програми 2020 виконано або
планується повністю виконати до кінця 2019 року
Статус реалізації проектів КП 2020

Статус виконання КП 2020 станом на 31.12.2018
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А,В,С,D – початкові стадії реалізації проектів (ініціація, аналіз міжнародного
досвіду, створення та обговорення концепції)
Е,F,G – активна фаза (розробка, прийняття, імплементація НПА)
H,I – завершаючі стадії проектів (аналіз очікуваних ефектів, функціонування
у новому законодавчому полі)

•
•

Cпостерігається позитивна динаміка реалізації проектів КП 2020 у 2018 році:
•
Кількість завершених проектів складає 29%
•
Кількість проектів, які планується завершити до кінця 2019 р. становить 41%
Близько 16% проектів вірогідно перейде до КП 2025 (переважно ті проекти, завершення яких з самого початку
передбачалась у 2019+)
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Виконання основних КПЕ Комплексної програми розвитку
фінансового сектору до 2020 року
1/2
01.01.2015

01.01.2019

24,9%

9,8%

5% ± 1 п. п.

7,5

20,1

Відповідно до положень
економічної програми в
рамках угоди з МВФ

Рівень готівки в
економіці (М0/ВВП)

17,8%

10,3%

≤9,5%

Індекс концентрації в
банківському секторі
(індекс ННІ)

564,41

982,21

≥800

Рівень безготівк.
розрахунків 1

25,0%

44,3%

55%

Кількість POSтерміналів на 1 млн.
осіб 2

4,7

6,7

11,0

Рівень доларизації
кредитів і депозитів 3

46,1%

41,2%

≤40%

Споживча інфляція
(ІСЦ, у річному вимірі, %)

Міжнародні резерви
(млрд. дол. США)

2020

Частка безготівкових операцій у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток; 2 Співвідношення POS-терміналів до чисельності населення (тис.
шт./млн осіб); 3 За банківськими депозитами (кредитами) резидентів (крім інших банків та НБУ)
1
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Виконання основних КПЕ Комплексної програми розвитку
фінансового сектору до 2020 року
2/2
01.01.2015

01.01.2019

2020

17,6%

18,9%

≤12%

156%

114,6%

≤110%

Рівень проникнення
страхування 2

1,4%

1%

0,75%

Частка прийнятих
активів у загальних
активах страховиків,
усього 3

47%

65,5%

Не нижче 60%

Активи другого рівня
пенсійної системи 4

0%

0%

Не нижче 2%

Активи публічних ІСІ 5

0,1%

0,01%

Не нижче 10%

Рівень номінальних
ставок за новими
кредитами у нац.
валюті 1
Співвідношення
кредитів до депозитів
(валові кредити)

!
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Відставання показників розвитку накопичувальної пенсійної системи та ринку спільного
інвестування пов'язане з затримкою у прийнятті законодавчих актів

Середньозважені ставки за новими кредитами резидентам (крім інших депозитних корпорацій) в річному обчисленні, %; 2 Частка страхових платежів без вхідного
перестрахування/ ВВП; 3 Частка прийнятних активів у загальних активах страховиків; 4 Відношення активів до ФЗП учасників другого рівня пенсійної системи;
5 Співвідношення активів публічних ІСІ до ВВП.
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Зрушення у законодавчому процесі реалізації реформи
фінансового сектору у 2018 році
Банківський сектор

Регулювання фінансового сектору



0179 від 23.03.2018

8060 від 26.02.2018
кодекс банкрутства
Прийнято, передано на підпис
Президенту

впровадження вимог FATCA та
приєднання до CRS Зареєстровано,
розгляд відкладено

8124

2413а

від 20.07.15
консолідація регулювання ринку
фін.послуг
Схвалено комітетом
до ІІ чит.

від 15.03.18
Про стимул. інвестиційної
діяльності
Зареєстровано

9417 від 19.12.2018

8055 від 22.02.2018

запобігання відмиванню
доходів
Зареєстровано

фінансовий омбудсмен
Зареєстровано

Ринки капіталу



2418-VIII (6141)
залучення іноземних
інвестицій
Підписано, діє з 24.11.18

6303-д

від 04.07.18
захист інвесторів на
ринках капіталу
Зареєстровано та схвалено
комітетом

8007

від 06.02.18
про рейтингування
Зареєстровано та схвалено
комітетом

9034 від 03.09.2018
розвиток фін. інструментів банків
Зареєстровано та схвалено
комітетом

9035 від 03.09.2018
залучення інвестицій та нові
фінанасові інструменти
Зареєстровано та схвалено
комітетом

9375

від 06.12.18
розвиток ринків капіталу
Зареєстровано






2277-VIII (7114-д)
кредитний реєстр НБУ
Підписано, діє з 04.05.18

2473-VIII (8152)
про валюту
Підписано, вступає в дію 07.02.19

2478-VIII (6027-д)
відновлення кредитування
Підписано, вступає в дію 04.02.19

2491-VIII (8331-д)
удосконалення функц. фін. сектору
Підписано, діє з 10.11.18

9067 від 07.09.2018
вдосконалення банк. нагляду
Зареєстровано та схвалено комітетом



Небанківський сектор
2628 від 23.11.2018
Зміни до ПКУ (у т.ч. віднесення НПФ до
реєстру неприбуткових установ)
Прийнято, діє з 01.01.19

8415 від 25.05.18
державне рег-ня ринків фін. послуг
Зареєстровано та схвалено комітетом

9078

від 13.09.18
кредитні спілки
Зареєстровано та
схвалено комітетом
9224 від 19.10.2018
Зміни до НПЗ (ІІІ рівень)
Зареєстровано

9132 від 28.09.2018
держ.нагляд у сфері
техногенної безпеки
Зареєстровано

Верховна Рада прийняла 7 Законів з реформування фінансового сектору, які спрямовані на вдосконалення механізмів корпоративного
управління в державних банках, посилення захисту прав кредиторів, підвищення ефективності процедур банкрутства, залучення інвестицій,
що сприятиме зменшенню ризиків у банківській системі, відновленню кредитування, здешевленню кредитних ресурсів та полегшенню
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ведення бізнесу в Україні
- прийняті закони

У 2018 році відбулись значні зміни у регулюванні
фінансового сектору в цілому
А.2*
Пом'якшено валютні обмеження для
банків та бізнесу

А.7/1
Підготовлено пакет ПЗУ з імплементації
Плану дій BEPS

А.7, В.12
Розроблено та схвалено таксономію
UA XBRL МСФЗ
А.9
Запущено послугу мобільних
грошей у мобільних операторів

А.11
Посилено захист прав
кредиторів

А.14
Затверджено концепцію ІI рівня пенсійної
системи та розроблено законопроект

А.21
Схвалено проект Концепції гармонізації
оподаткування інструментів фін. сектору
А.15
Підписано Меморандум між НБУ
та НКЦПФР щодо розвитку ринку
капіталу
* - номер проектів КП 2020

А.10
Удосконалено корпоративне
управління в акціонерних товариствах

А.13
Затверджено концепцію
регулювання криптовалют

А.14/1
Зареєстровано законопроект щодо
змін у ІІІ рівні пенсійної системи
С.2
Підвищено стандарти розкриття
інформації фін. установами та емітентами

С.1
Проект стратегії фін. грамотності, І форум з
фінансової інклюзії, Roadshow з фінансової
обізнаності у містах України
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У рамках пріоритетних проектів за 2018 рік були досягнуті
наступні результати у реформуванні банківського сектору

А.4*
Перехід до
нормативів на
основі Basel III

А.6, В5
Аналіз бізнесмоделей банків
у рамках SREP

А.6, В.5 Нові
стандарти
управління
ризиками в
банках

А.7
Перехід банків
на МСФЗ 9

Відкрито 26 сетів
даних у форматі
XML, JSON на
сайті НБУ

А.9

А.9/1
Впроваджено в
промислову
експлуатацію
СЕП-3

А.9/2
Суттєвий
розвиток НПС
ПРОСТІР

А.10
Змінено процес
ліцензування
банків

А.10 Створено
Школу
незалежних
директорів

В.4
Стратегія
НБУ

В.4
«Customer
Service» для
звернень фін.
установ

В.7/2
Проведено
ребрендінг НБУ

C.4
Концепція та
дорожня карта
розбудови
функції в НБУ

С.4
Розроблено
проекти НПА
захисту прав
споживачів

Запущено проект
делегованої
моделі ГО в
регіонах

А.10/1
Забезпечено
прозорість
формування
наглядових рад
держ. банків

А.17
Запущено
Кредитний
реєстр НБУ
В.13

В.13/2
Запроваджено
BANK ID
* - номер проектів КП 2020

Врегульовано
питання безпеки
інформації та
кіберзахисту
банків

ап

В.13/1
Створено умови
для переходу
банків до
Paperless

А.7, В.12
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