Дорожня карта реалізації
Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року та відповідальні за ї ї виконання*
У межах деталізації п.V "Інноваційний розвиток",
пп.5.2 "Забезпечення розвитку ринку FinTech,
цифрових технологій та платформ регуляторів"
№
з/п

Заходи

Стратегії розвитку фінансового сектору України до
2025 року.

Дата
початку

Дії

Дата
реалізації

Відповідальні
за виконання

Стратегічний напрям: I Розвинена кешлес-економіка
Стратегічна ціль: 1. Підвищення доступності безготівкових операцій та зростання довіри
1.1.1

1.1.2

Забезпечення
можливості
проведення
безготівкових
розрахунків
з оплати
товарів або
послуг

Сприяння
розробці та
розвитку
моделей
альтернативних
фінансів

01.01.2020

31.12.2021

Мінекономрозвитку,
Мінцифри, НБУ

(ii) Зменшити ліміт розрахунків готівкою 01.01.2020
та удосконалити систему контролю за
його дотриманням

31.12.2021

НБУ,
Мінекономрозвитку,
Мінфін

(iii) Розробити на законодавчому рівні
розширені можливості використання
корпоративних карток

01.01.2020

31.12.2021

НБУ, Мінфін

(iv) Сприяти зменшенню частки
готівкового обігу на користь
безготівкового через зниження
вартості використання безготівкових
інструментів та здороження
використання готівки

01.01.2020

31.12.2024

НБУ,
Мінекономрозвитку

(v) Перевести платежі на користь
держави у цифрові канали

01.01.2020

31.12.2023

Мінекономіки,
Мінцифри,
Мінфін, НБУ

(vi) Здійснити заходи щодо
популяризації інноваційних платіжних
інструментів, зокрема використання
QR-коду

01.01.2020

постійно

НБУ

(i) Здійснити випуск е-гривні (CBDC)

01.01.2020

31.12.2021

НБУ, Мінцифри

(ii) Легалізувати та створити повноцінне 01.01.2020
нормативно-правове поле для
віртуальних активів

31.12.2022

Мінцифри, НБУ,
НКЦПФР

(i) На законодавчому рівні сприяти
затвердженню вимог для суб’єктів
господарювання (включно
з державними установами та
комунальними підприємствами) щодо
забезпечення можливості проведення
безготівкових розрахунків з оплати
товарів або послуг
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Стратегічна ціль: 2. Розвиток інфраструктури для здійснення безготівкових операцій
1.2.1

Підвищення
доступності та
ефективності
безготівкової
інфраструктури

(i) Здійснити заходи для здешевлення
РРО та підвищення їхньої доступності
для МСП. Стимулювати розвиток
ринку програмного РРО та посилення
конкуренції з метою здешевлення
послуг для МСП

01.07.2020

31.12.2021

ДПС, Мінфін

(ii) Впровадити СЕП-4 та здійснити
переведення її у режим роботи 24/7

01.01.2020

31.12.2021

НБУ

(iii) Реалізувати можливість оплати
01.01.2020
продуктами "ПРОСТІР"
з використанням електронних гаманців
(Google Pay, Apple Pay тощо)

31.12.2021

НБУ

Стратегічний напрям: II Високий рівень цифрової та фінансової грамотності
Стратегічна ціль: 1. Реалізація стратегічних ініціатив регулятора в області підвищення цифрової та
фінансової грамотності
2.1.1

2.1.2

Проведення
інформаційноосвітніх заходів
для різних
цільових
аудиторій

Сприяння
розвитку
стандартизації

(i) Відкрити Освітньо-інформаційний
центр

01.01.2020

31.12.2023

НБУ

(ii) Створити на єдиній комунікаційній
платформі (сайті) з фінансової
грамотності розділ із цифрової
грамотності населення

01.01.2020

31.12.2023

НБУ, НКЦПФР,
ФГВФО

(іii) Розробити освітній курс з цифрової
грамотності у фінансовій сфері

08.04.2020

31.12.2021

НБУ, Мінцифри,
Міносвіти

(і) Розробити рамки компетентностей
з цифрової фінансової грамотності для
дорослого населення

01.01.2020

31.12.2021

ФГВФО, НБУ,
НКЦПФР

(ii) Розробити рамки компетентностей
з цифрової фінансової грамотності для
дітей та молоді, з розбивкою на різні
вікові групи (від 5 до 18 років)

01.01.2020

31.12.2022

ФГВФО, НБУ,
Міносвіти,
НКЦПФР

Стратегічна ціль: 2.Стимулювання розвитку кооперацій між фінсектором та академічною сферою
2.2.1

Стимулювання
співпраці
з академічною
спільнотою
щодо реалізації
програм
з підготовки
диджиталспеціалістів для
фінсектору

(і) Стимулювати розвиток академічних
програм з фокусом на підвищення
кваліфікації чинних спеціалістів
фінсектору

01.01.2020

31.12.2022

НБУ, Міносвіти,
НКЦПФР

(іі) Сприяти появі інкубаторів та
акселераторів у ВНЗ з фокусом на
фінтех

01.07.2020

31.12.2022

НБУ, Міносвіти,
НКЦПФР,
Мінцифри
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Стратегічний напрям: III Стала фінтех-екосистема
Стратегічна ціль: 1. Розвиток відкритої архітектури фінансового ринку, платформ регуляторів
та оверсайта
3.1.1

Сприяти
розвитку
миттєвих
платежів та
запровадження
PSD2

(i) Імплементувати PSD2 в правове
поле України як ЗУ про платіжні
послуги. Підготувати нормативноправові акти НБУ, спрямовані на
реалізацію Закону України
"Про платіжні послуги в Україні"
(в тому числі стандарти OpenAPI)

01.01.2020

31.12.2023

НБУ

(іі) Запровадити в Україні міжнародний
стандарт ISO 20022 разом із:
■
базовими моделями переказів та
необхідних змін до НПА
■
переведення СЕП на стандарт
ISO20022
■
впровадження миттєвих платежів
на базі СЕП 4.0

01.01.2020

01.12.2020

НБУ

Стратегічна ціль: 2. Розвиток інфраструктури фінтех-екосистеми
3.2.1

Забезпечення
тестового
середовища
для апробування інноваційних
продуктів та
сервісів

(i) Створити регуляторну "пісочницю"
(sandbox)

01.01.2020

31.12.2020

НБУ, НКЦПФР

Стратегічна ціль: 3. Посилення інвестиційного потенціалу та ступеня розвитку фінтехів
3.3.1

Сприяння
розвитку
інкубаторів та
акселераторів

3.3.2 Сприяння
залученню
венчурного
капіталу до
ринку фінтеху

(i) Реалізувати на державному рівні
програми фінансування для розвитку
стартапів, зокрема зі сфери фінтеху

01.01.2020

31.12.2022

Мінцифри,
Мінекономрозвитку, НБУ,
НКЦПФР, Мінфін

(і) Впорядкувати регулювання
діяльності платформ краудфандингу

01.01.2021

30.06.2021

НБУ, НКЦПФР,

(іі) Забезпечити правове регулювання
діяльності інвестиційних фондів
відповідно до правил діяльності
UCITS, AIFMD, VCF тощо, дія
яких розповсюджуватиметься на
новостворені інвестиційні фонди, та
передбачити механізм трансформації
наявних інвестиційних фондів та
компаній з управління активами

01.01.2021

31.12.2024

НКЦПФР, НБУ

Стратегічна ціль: 4. Інтеграція фінансового ринку України в світовий фінансовий простір
3.4.1

Сприяння
інтеграції
у світове
регуляторне
середовище

(і) Вступ до глобальної регуляторної
"пісочниці" – Global Financial Innovation
Network

01.07.2020

31.12.2021

НБУ

(іi) Встановлення співпраці із
регуляторами фінансового ринку
та інноваційними фасилітаторами
провідних фінтех-юрисдикцій щодо
кооперації у сфері фінтеху

01.07.2020

постійно

НБУ
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Стратегічна ціль: 5. Стимулювання діджиталізації фінсектору, розвиток цифрової інфраструктури
3.5.1

Розвиток
Regtech |
Suptech

3.5.2 Створення
умов для
розвитку
віддалених
каналів
надання
фінансових
послуг

(i) Розробити бачення для банківського 01.01.2020
та небанківського фінансового ринків
щодо основних питань та тенденцій
з напрямів розвитку наглядових та
регуляторних технологій;
опублікувати Білу книгу
з впровадження інноваційних
наглядових та регуляторних технологій

31.12.2020

НБУ, Світовий
банк

(ii) Налагодити широку взаємодію між
01.01.2020
банками, розробниками ПЗ та НБУ
в процесі впровадження наглядових та
регуляторних технологій через створення
інформаційно-комунікаційної платформи.

31.12.2020

НБУ

(iii) Визначити регуляторні засади
використання RegTech рішень та
аутсорсингу ІТ-послуг банками
та небанківськими фінансовими
установами.

01.01.2020

31.12.2022

НБУ

(iv) Реалізувати Програму "Ефективний
& Технологічний пруденційний нагляд"

01.01.2020

31.12.2024

НБУ, Мінюст,
Мінцифри,
ДФС

01.01.2020
(v) Скласти реєстр (карту)
автоматизованих програмних
комплексів / рішень, що забезпечують
виконання суб’єктами фінансового
ринку України регуляторних вимог НБУ

31.12.2022

НБУ

(i) Впровадити нові моделі віддаленої
ідентифікації та верифікації клієнта

01.01.2020

31.12.2020

НБУ, Мінфін,
Мін'юст,
Мінцифра,
Міграційна
служба

(іі) Забезпечити механізм
доступу фінансових установ до
ідентифікаційних даних клієнтів
у державних реєстрах (eKYC)

01.01.2020

31.12.2020

Мінцифра, НБУ,
Мінфін, Мін’юст,
Міграційна
служба

(iii) Регламентувати використання
різних видів електронних підписів
клієнтів фінансових установ

01.01.2020

31.12.2020

НБУ, Мінфін,
Мінекономрозвитку

(iv) Запровадити послугу "е-резидентство" 01.01.2020
з наданням користувачам електронної
довірчої послуги, зокрема засобу
кваліфікованого електронного підпису
нерезидентам України для взаємодії
із порталами електронних сервісів,
а також з метою відкриття банківських
рахунків та користування банківськими
послугами онлайн

31.12.2020

Мінцифри, НБУ

(v) Розробити інструменти
01.03.2020
стимулювання розвитку
широкосмугового доступу до Інтернету
та підключити об'єкти соціальної
інфраструктури до широкосмугового
доступу до Інтернету

31.12.2020

Мінцифри, Мінінфрастукрутри
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3.5.3 Розвиток
(і) Забезпечити відкриття реєстрів
цифрової
держорганів фінансової екосистеми
інфрастраструк- по API
тури
(ii) Запровадити повноцінний
обмін захищеними та легітимними
інформаційними активами
в електронному вигляді між
регуляторами, іншими учасниками
фінансового ринку в межах виконання
ними своїх повноважень

*

01.01.2020

31.12.2021

Мінцифри

01.01.2020

31.12.2024

НБУ, ДПС,
ФГВФО,
НКЦПФР,
Мінцифри

(iii) Проаналізувати наявні відкриті
публічні реєстри на предмет їхньої
актуальності, повноти, взаємозв’язку;
здійснити аналіз потреб ринку та
нормативно врегулювати отримання
учасниками ринку доступу до
публічних реєстрів; та з метою
автоматизації процесу передачі
персональної інформації клієнтів
від банків до державних органів,
запровадити дієвий механізм
(порядок регулювання) у сфері обміну
електронними даними між суб’єктами
владних повноважень з державних
електронних інформаційних ресурсів
під час надання адміністративних
послуг

01.01.2020

31.12.2024

Мінфицри,
НБУ, НАБУ,
НКЦПФР,
Мінекономрозвитку,
Мін’юст, КМУ,
ФГВФО

(iv) Забезпечити розвиток системи
BankID НБУ відповідно до
встановлених ключових індикаторів

01.01.2020

31.12.2022

НБУ

3.5.4 Стимулювання
розвитку
хмарної
інфраструктури

(i) Сприяти нормативному
врегулюванню питань щодо
використання хмарних технологій
на фінансовому ринку

01.01.2020

31.12.2024

НБУ, НАБУ,
Мінцифра

3.5.5 Посилення
кібербезпеки
фінтехкомпаній

(i) Розробити систему автоматичної
реєстрації та моніторингу
кіберінцидентів установ фінансового
сектору, зокрема у межах приватнодержавної співпраці

01.07.2020

01.01.2024

НБУ

(ii) Розробити систему формування,
підтримки та регулювання ринку
зовнішнього аудиту кібербезпеки
фінансових установ

01.07.2020

30.06.2021

НБУ

Дорожня карта реалізації Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року, крім відповідальних держорганів,
передбачає співпрацю з профільними ринковими асоціаціями
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