
Національний банк України: 
що змінилося за рік



Що не змінилося /побоювання не 
справдилися/

I. Монетарна політика – загальний напрямок та
передбачуваність дій

II. Позиція НБУ по Приватбанку та його
націоналізації

III. Впровадження нових регуляцій та нормативів
– NSFR, вимоги до капіталу банків та до
ризиків

IV. Відновлення докризових вимог, повернення
стрес-тестів



Що не змінилося /і це позитив/

Монетарна політика: рішення по обліковій 
ставці надалі передбачувані
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Джерело: інвестиційна компанія ICU, #ICU_Barometer



Що змінилося /на краще/

I. Регулювання небанківських фінансових
компаній.

- нагляд: виведення з ринку, вимоги до 
прозорості власності та до звітності

- засади майбутнього регулювання –
проєкти законів

II. Нагляд за банками: виведено два банки-
порушники

III. Грошовий обіг та система електронних
платежів – спрощено умови роботи для
банків та споживачів



Що не змінилося /і це негатив/

I. Результати комунікації з іншими державними
органами та інституціями – НБУ надалі «не
чують»

Як "колеги" виконують рекомендації НБУ*

Рекомендації НБУ Грудень 2019 Червень 2020 Грудень 2020

Органам влади 5 7 7

- виконано 1 1 1

- частково виконано 1 3 2

Банкам 4 4 3

- виконано 2 2 2

- частково виконано 2 2 1

* НБУ надає рекомендації банкам та органам державної влади у Звіті про фінансову стабільність 
двічі на рік
Джерело: Звіт про фінансову стабільність НБУ, оцінка Case Україна



Що змінилося /не на краще/

I. Принципи та способи підтримки банків –
через «довгострокове рефінансування для
підтримки ліквідності» (за відсутності кризи
ліквідності на рівні системи)

- обсяги рефінансування платоспроможних банків зросли 
на 76 мільярдів за рік (з 7 до 83 млрд грн)

- основні отримувачі – банки, що не мали проблем з 
ліквідністю (нормативи ліквідності перевиконувалися із 
запасом). Стерилізація додаткової ліквідності зменшила 

прибутки НБУ (що йдуть до Держбюджета)
- основні обсяги рефінансування пішли на фінансування 

дефіциту Держбюджета (купівлю банками ОВДП) та 
кредитування Укравтодора



Скільки рефінансування надав НБУ
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Хто отримав найбільше 
рефінансування
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Що змінилося /не на краще/

II. Послаблення пруденційних (наглядових)
вимог - до оцінки ризиків кредитування
окремих категорій позичальників.

- до компаній відновлюваної енергетики (постанова #118
від 18 серпня 2020 року)

- до муніципальних облігацій (постанова #150 від 30
листопада 2020 року)

- до компаній, що є частиною бізнес-груп (Постанова №8
від 26 січня 2021 року)

- до державних компаній (постанова #32 від 19 квітня
2021 року)

За суттю це перекладення ризиків з власників банків на 
вкладників. «Банкопад 2014-2016» - результат 

накопичення аналогічних ризиків.  



Що змінилося /не на краще/

III. Система та принципи прийняття/ухвалення
рішень всередині НБУ:

- від колегіальності («коли ні в кого немає
заперечень та застережень») до рішень більшості
(«коли більше голосів»)

- від дискусій та обговорень до виконання
наказів

- від «експертності» до «посадовості»

Це створює додаткові ризики послаблення 
інституційної спроможності НБУ (реагування на 
кризи, політична незалежність) в майбутньому



Що змінилося. Резюме. Основні зміни

I. Монетарна політика – загалом незмінна,
більша схильність до «емісійних рішень»

II. Наглядова політика – більший ухил до
побажань банків та «захисту позицій банків»

III. Реформа небанківського сектора – значний
прогрес, фактично «з нуля»

IV. Система прийняття рішень – більша
схильність до формалізації та рішень
«зверху» - це може бути ризиком



Резюме. Одним реченням

НБУ перетворюється на банк

/Але він не є банком. Його основні функції –
стабільність гривні та фінансова стабільність
плюс сприяння економічному зростанню. Слово
«Банк» у назві – данина давної традиції/


