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Стратегія розвитку фінансового сектору до 2025 року 

об’єднує та синхронізує дії регуляторів та учасників ринку

Досягнення 
європейських стандартів 

на фінансовому ринку

Підвищення довіри 
до фінансового 

ринку

Сприяння сталому 
економічному 

зростанню України

Забезпечення 
макрофінансової 

стабільності

Підвищення 
надійності та 

технологічності 
фінансової системи

… а також сприяння виконанню Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та інших міжнародних договорів України

МЕТА
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В травні НБУ, НКЦПФР, НКФП, ФГВФО та МінФін підписали Меморандум з розробки та впровадження 

Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року

Наприкінці року планується звіт регуляторів фінсектору щодо реалізації КП 2020 та презентація нової Стратегії
!

План розробки Стратегії розвитку фінансового сектору 

до 2025 року

березень червень-

серпень
жовтень

травень вересень
листопад-

грудень

Стратегічна сесія 

керівництва НБУ

Меморандум,

Установче засідання 

робочої групи

Розробка проекту 

Стратегії

Публічне 

обговорення

Фінальний 

текст Стратегії

Підписання 

Стратегії

Прес-конференція

you are here

січень

Початок 

впровадження 

Стратегії

20202019
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Структура Стратегії розвитку фінансового сектору 

до 2025 року

Розділ І

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

Розділ ІV

Розділ V

Поточний стан фінансового сектору

Бачення майбутнього: візія і місія фінансового сектору 

України 

Стратегічні цілі Стратегії розвитку фінансового сектору 

України до 2025 року та очікувані результати її реалізації

Узгодження заходів Стратегії з міжнародними 

зобов’язаннями України 

Дорожня карта реалізації заходів

i

ii

iii

iv

v

Фінансова стабільність

Макроекономічний розвиток 

Фінансова інклюзія 

Розвиток фінансових ринків 

Інноваційний розвиток 
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Із розвитком нових технологій зростає 

конкуренція як на банківському, так і 

небанківському сегментах фінансового ринку

Обсяг безготівкових операцій невпинно зростає, 

розширюється перелік фінансових операцій, які 

здійснюються дистанційно

Розділ І. Поточний стан фінансового сектору України

КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Реформа фінансового сектору України 2014-

2019рр. сприяла макрофінансовій стабілізації 

після "потрійної" кризи 

Очищено банківський сектор та фондовий  ринок, 

проведено ряд заходів щодо удосконалення 

регулювання ринків НФУ

Проведено реформу монетарної політики та 

банківського нагляду, запроваджено нове 

валютне регулювання, підвищено інституційну 

спроможність НБУ та ФГВФО

Удосконалено умови застосування електронного 

підпису та запроваджено систему збору та обробки 

звітності та інформації через електронні канали

8

Значна частка державного сектору обмежує 

конкуренцію на ринку банківських послуг

Подальший розвиток ринків НФУ потребує змін у 

напрямі наближення до міжнародних стандартів

Кредитування реального сектору стримується 

недостатнім захистом прав кредиторів, а також 

проблемою непрацюючих кредитів

Інфраструктура ринків капіталу та організованих 

товарних ринків залишається неефективною та 

недостатньо розвиненою. Обсяги операцій з акціями і 

облігаціями підприємств є дуже низькими

Державна підтримка кредитування реального 

сектору економіки, передусім МСБ, 

залишається фрагментованою та недостатньо 

ефективною

Попри відновлення кредитної активності банків та 

НФУ, їх внесок у економічне зростання залишається 

низьким



Розділ І. Поточний стан фінансового сектору України
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Структура розділу ІІ. Бачення майбутнього

10

ВІЗІЯ

МІСІЯ

ЕКОСИСТЕМА

ІНСТРУМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВІЗІЯ

МІСІЯ

СТРАТЕГІЧНІ 
НАПРЯМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Фінансовий сектор України виступає 
драйвером сталого та інклюзивного 

розвитку економіки України та сприяє 
підвищенню добробуту громадян через 

забезпечення ефективного акумулювання, 
розподілу та обігу фінансових ресурсів в 

економіці

Розділ ІІ. Візія, місія та стратегічні напрями розвитку 

фінансової екосистеми України

Інтегрований у міжнародний простір, 
ефективний, стійкий та 

конкурентоспроможний фінансовий 
сектор, який динамічно розвивається та 

забезпечує вагомий внесок у стале та 
інклюзивне економічне зростання України
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Стратегія розвитку 

фінансового сектору 

враховує теперішні і 

майбутні потреби 

представників всіх груп 

екосистеми, як 

споживачів послуг, так і 

ключових гравців, що 

приймають участь у 

створені цих послуг

Розділ ІІ. Фінансова Екосистема України

12
ДЕРЖАВА

Кінцевими 

споживачами 

фінансової екосистеми 

є держава, бізнес та 

громадяни

Ключові гравці 

екосистеми 

взаємодіють між 

собою, створюючи 

актуальні сервіси та 

продукти для 

споживачів

Стратегія розвитку 

фінансового сектору 

базується на 

глобальних світових 

трендах та трендах 

розвитку національної 

економіки

ВІЗІЯ

МІСІЯ

СТРАТЕГІЧНІ 
НАПРЯМКИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ІНДИКАТОРИ 
ВИКОНАННЯ

ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ



Розділ ІІ. Reform Steering Committee ̶  інструмент моніторингу 

та контролю реалізації Стратегії

CEO

B

B-1

Учасники НБУ НКФПНКЦПФР ФГВФО МінФін

Єдиний «Steering Committee» реформи 

(високого рівня)

Реалізація рішень через повноваження 

керівників регуляторів

Забезпечення виконавчої дисципліни 

через follow-up зустрічі на рівні В/B-1

Зустрічі на рівні CEO – 1 раз на 

квартал, на рівні B/B-1 – щомісяця

Планування діяльності Комітету 

на рік

Фокусування на стратегічних 

міжвідомчих проектах

НАБУ БК ВРУ

• Керівний комітет під керівництвом Голови Національного банку буде створено відповідно до підписаного 

Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між головними виконавцями реформи фінансового сектору

• Учасники щомісячно звітуватимуть про стан реалізації проектів на засіданнях комітету 13



Розділ ІІІ. Стратегічні напрями та цілі розвитку 

фінансового сектору України до 2025 року

Розвиток ринків 

небанківських 

фінансових послуг

Ефективна 

інфраструктура ринків 

капіталу

Створення ліквідних 

ринків фінансових 

інструментів та 

механізмів/інструментів 

зниження ризиків 

здійснення фінансових 

операцій

Інтеграція фінансових 

інструментів у гривні в 

глобальні фінансові 

ринки

Розвиток відкритої 

архітектури 

фінансового ринку 

та платформ 

регуляторів

Розвиток ринку 

FinTech та цифрових 

технологій

Розвиток 

регуляторних та 

наглядових 

технологій 

(SupTech&RegTech)

Розвиток цифрової 

економіки

Підвищення 

доступності та рівня 

користування 

фінансовими 

послугами 

Захист прав 

споживачів фінансових 

послуг

Підвищення рівня 

фінансової грамотності 

населення

Забезпечення 

макроекономічної 

стабільності

Сприяння 

банківському 

кредитуванню 

економіки

Розвиток 

небанківського 

фінансування

Захист прав 

кредиторів та 

інвесторів

Створення умов для 

залучення 

довгострокових 

ресурсів в економіку

Ефективне 

регулювання та 

нагляд

Прозорість 

фінансового 

сектору

Стійкість 

фінансового 

сектору до викликів

Якісне корпоративне 

управління та 

управління 

ризиками у 

фінансовому секторі
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Підвищення 

доступності 

та рівня 

користування 

фінансовими 

послугами 

16

Збільшення кількості 

безготівкових карткових 

операцій 

Кількість відкритих 

банківських рахунків /  

кількість дорослого 

населення

Підвищено місце

України в рейтингу за 

IGC  World Economic 

Forum за компонентом

«Доступність

фінансових послуг» 

Індикатор 

виконання цілі
Значення індикатора 

на 01.10.2019

Цільове значення 

індикатора на 01.01.2025

78,5%

≈63%

N/A

не нижче 85%

80%

до перших 50 місць

Стратегічна 

ціль №1

Наповнення Розділу ІІІ Стратегії на прикладі напряму 

«Фінансова інклюзія»



Підвищення 

доступності 

та рівня 

користування 

фінансовими 

послугами 

Наповнення Розділу IV Стратегії на прикладі заходу з 

напряму «Фінансова інклюзія»

17

ЗАХІД 1. Стимулювання розвитку 

платіжної інфраструктури для 

здійснення карткових операцій 

на проблемних та у віддалених 

територіях 

ДІЯ 1.2. Затвердження на державному рівні 

можливості пільгового оподаткування для 

суб’єктів господарювання, які вперше 

встановили платіжний термінал для 

обслуговування будь-яких безготівкових 

розрахунків

01.01.2020

-

01.12.2024

01.01.2020

-

31.12.2021

НБУ, НКФП, 

Мінфін,

МЕРТ, Комісія з 

інформатизації

НБУ, МЕРТ, 

Комісія з 

інформатиза

ції, НКФП

Стратегічна 

ціль №1
Захід / дія

Строки 

реалізації
Відповідальні 

за виконання 

ДІЯ 1.1. На законодавчому рівні затвердити 

нормативні вимоги для суб’єктів 

господарювання щодо встановлення 

торговельних платіжних терміналів для 

обслуговування будь-яких безготівкових 

розрахунків

01.01.2020

-

31.12.2022

Мінфін, НБУ

ДІЯ 1.3. Визначення вимог щодо 

встановлення платіжних терміналів в 

шкільних закладах та інших комунальних 

підприємствах 

01.01.2020

-

01.12.2024

МЕРТ, НБУ, 

Міносвіти
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Команда лідерів напрямів Стратегії від НБУ

Фінансова 

стабільність

Макроекономічний 

розвиток

Фінансова 

інклюзія

Розвиток 

фінансових

ринків

Інноваційний 

розвиток

Олександр 

Бевз

Сергій 

Пономаренко

Олександр 

Яблунівський

Наталія 

Бондаренко

Сергій 

Ніколайчук

Віталій 

Ваврищук

Андрій 

Супрун

Володимир 

Нагорнюк

Сергій 

Карпенко

Олег 

Заморський
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strategy2025@bank.gov.ua

Канали інформації по Стратегії розвитку фінсектору 2025

https://bank.gov.ua/about/refactoring/

develop-strategy

Надати

пропозиції можна

за допомогою

онлайн-форм на 

сайті НБУ

Е-мейл для 

інших питань

щодо Стратегії

Скачати цю 

презентацію за

QR-кодом


