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Кризові умови у світі порушили нормальне функціонування світового фінансового 

сектору. Це вимагало від учасників фінансового ринку швидко адаптуватися та шукати 

шляхи утримання на плаву, не втративши довіри клієнтів та партнерів. Фінансовий сектор 

України, незважаючи на турбулентність світової економіки та негативні наслідки від світової 

пандемії і в результаті світову фінансову кризу, зміг забезпечити стабільність процесів та 

фінансової системи в цілому. 

Банківська система почала працювати в посиленому режимі реалізації розширення 

умов безготівкових розрахунків.  

Українці впевнено віддають перевагу безготівковим операціям із використанням 

платіжних карток. Здебільшого – завдяки розширенню безконтактної платіжної 

інфраструктури та змінам у платіжних звичках. Водночас у першому кварталі 2020 року 

додатковим фактором, що сприяв відмові населення від готівки, було  поширення пандемії 

коронавірусу та пов’язана з цим активна кампанія Національного банку та банків на 

підтримку онлайн операцій [1]. 

Заплановані перспективні заходи монетарної політики Національного банку України 

реалізуються без послаблень та вчасно. 

Так, 01 серпня 2020 року держателям електронних платіжних засобів (наприклад, 

платіжних карток) стане простіше отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, 

громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (з 

відповідною реєстрацією). Для цього Національний банк удосконалив порядок здійснення та 

обліку цих операцій. Передбачив також застосування суб’єктами господарювання поряд з 

паперовими електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних 

чеків [2]. 

Рішення Нацбанку по зниженню облікової ставки на початку року з 11% до 10%, і на 

сьогодні до 8%, що є позитивною практикою країн з розвинутою економікою, мало на меті 

підтримати українську економіку на час пандемії. 

Запровадження в Україні консолідованої моделі регулювання фінансового ринку, за 

якої весь фінансовий сектор буде регулюватися двома регуляторами: Національним банком 

України та Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку, послідовно 

реалізовується. Розроблена та реалізується нова модель регулювання небанківських 

фінансових установ, так звана Біла книга. В рамках реалізації моделі Національним банком 

оприлюднено всі шість секторальних документів: Біла книга «Майбутнє регулювання 

кредитних спілок», Біла книга «Майбутнє регулювання діяльності ломбардів», Біла книга 

«Майбутнє регулювання небанківського лізингу», Біла книга «Майбутнє регулювання ринку 

факторингу», Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні», Біла книга 

«Майбутнє регулювання ринку кредитування фінансовими компаніями». 
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