
Резюме звіту  

У сфері фінансових послуг Угода про асоціацію передбачає пер-

спективу надання Україні режиму внутрішнього ринку ЄС. Дер-

жавна програма розвитку фінансового сектору до 2020 року пе-

редбачає повне виконання «домашнього завдання», і в останні 

роки відчутним є поступ із впровадженням норм ЄС. У банківсько-

му секторі України домінуючу роль зараз займають державні бан-

ки, серед приватних банків переважають банки з країн ЄС. Банки 

та страхові компанії ЄС вже мають суттєву присутність на ринку 

України і без особливих проблем виходять на український ринок 

Відповідно до УА, українські банки та страхові компанії теж мо-

жуть виходити на ринок ЄС через дочірні компанії та філії, але не 

роблять цього через економічні причини. Через ці ж причини еко-

номічний ефект від відкриття ринку (транскордонних) фінансових 

послуг ЄС буде обмеженим. Більше того, з огляду на нещодавню 

докорінну зміну регулювання цього ринку в ЄС, передбачена в УА 

перспектива внутрішнього ринку взагалі стала дуже непевною. 

Відповідно, постає питання про мету імплементації УА у цій сфері.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  
ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЄС
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ВИГОДИ ВІД ВИКОНАННЯ УГОДИ  
ПРО АСОЦІАЦІЮ
Додаток XVII до Угоди про асоціацію (УА) передбачає можливість надання повноцінного режиму 
внутрішнього ринку для торгівлі фінансовими послугами. Такий режим передбачає однакові умови 
роботи українських компаній та компаній країн-членів ЄС на ринку ЄС та України; повну свободу на-
дання послуг українськими компаніями на ринку ЄС та навпаки. Для фінансових установ це повин-
но було б означати поширення режиму «паспорту», відповідно до якого банки, страхові компанії 
та інші фінансові установи під наглядом регулятора однієї з країн ЄС можуть працювати по всьому 
ЄС, на Україну. Тобто українські компанії змогли б працювати у всіх країнах ЄС і навпаки.

Додаток XVII до УА передбачає, що режим внутрішнього ринку надається після того, як на про-
хання України ЄС проведе комплексну оцінку стану регулювання у галузі і прийде до висновку, 
що визначені УА передумови були виконані.

До надання режиму внутрішнього ринку правила торгівлі послугами між Україною та ЄС не надто 
відрізняються від правил торгівлі послугами з третіми країнами: торгівля є вільною за певними 
винятками, передбаченими Додатком XVI до УА. Ці винятки не суттєво відрізняються від анало-
гічних винятків, передбачених угодою ГАТС в рамках СОТ. 

Проте у звіті про впровадження ПВЗВТ з Україною за 2016 
рік1, підготованому Єврокомісією, зазначено, що Україна 
не зможе повністю впровадити законодавство ЄС в сфе-
рі фінансових послуг. Це обґрунтовано тим, що ЄС посту-
пово переходить до більш централізованого нагляду за 
банками та іншими постачальниками фінансових послуг. 
Новостворені регулятори фінансових послуг на рівні ЄС, 
такі як Європейський банківський орган, не мають пра-
вових підстав для роботи поза межами ЄС. Отже, через 
різку зміну підходу до регулювання фінансових послуг в 
ЄС передбачена в УА перспектива надання режиму вну-
трішнього ринку для України стала непевною.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0364 ст. 44

Угода передбачає перспективу 
внутрішнього ринку 
фінансових послуг, але через 
зміну регулювання у ЄС ця 
перспектива стала непевною

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0364
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ЗМІСТ «ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ»
Для отримання режиму внутрішнього ринку необхідно наблизити законодавство України 
до законодавства ЄС у сфері фінансових послуг та забезпечити належну спроможність 
наглядових органів та механізмів нагляду. Перелік правових актів ЄС в сфері фінансових 
послуг, що Україна зобов’язалась впровадити в своє законодавство, визначено в Додатку 
XVII-2 до УА. Обсяг зобов’язань є значним: Україна зобов’язалась впровадити основні акти 
законодавства ЄС, що регулюють роботу банків, страхових компаній, операторів ринку ка-
піталу; обіг цінних паперів, проведення платежів, запобігання відмиванню грошей та віль-
ний рух капіталу.

Як наслідок реформи регулювання фінансового сектора у ЄС значну частину законодавчих ак-
тів ЄС, згаданих в УА, було скасовано та замінено новими (часто із збільшенням регуляторного 
навантаження на учасників ринку). У такому випадку ст. 3 Додатку XVII до УА передбачає кон-
сультації між ЄС та Україною щодо оновлення цього додатку. Поки що текст Додатку XVII до УА 
залишається незмінним, але Україна в плани заходів з виконання УА включила вже нові акти ЄС, 
прийняті на заміну скасованих.  

В сфері банківського регулювання як Україна, так і ЄС 
впроваджують рекомендації Базельського комітету з 
питань банківського нагляду2. ЄС і Україна впровади-
ли базові принципи банківського нагляду та основні 
вимоги до капіталу банків (Базель І). Проте ЄС вже 
ввів найновіші стандарти банківського регулювання 
(так званий Базель ІІІ), прийняті у відповідь на Велику 
фінансову кризу 2007-2009 років, тоді як в Україні їх 
впровадження триває. 

Регулювання роботи страхових компаній України визначається Законом про страхування, що 
був прийнятий в 2001 році. На час прийняття Закону регулювання страхових компаній не надто 
суттєво відрізнялось від правил ЄС. Втім страхові компанії ЄС з 2016 року працюють за новими 
правилами (визначеними директивою 2009/138/ЄС, відомою як Solvency II). Зокрема було ска-
совано перелік припустимих активів для інвестування, встановлено нові вимоги для капіталу, 
вимоги щодо управління ризиками страхових компаній, збільшено прозорість нагляду за стра-
ховими компаніями. Ці зміни в законодавство України ще не внесені.

Законодавство ЄС в сфері ринків капіталу відповідає вищому розвитку ринків капіталу в еконо-
міках країн-членів порівняно з Україною і також було суттєво оновлено в останні роки. Найсут-
тєвіші зміни містить директива та регламент MiFID II/MiFIR щодо ринків фінансових інструментів. 
Вони підвищили вимоги до захисту роздрібних клієнтів, розширила вимоги до прозорості учас-
ників ринку зокрема щодо оприлюднення даних про позабіржові операції, оновили вимоги до 
регульованих ринків.

2  Об’єднує центробанки та регулятори банків 28 (переважно розвинутих) країн та територій детальніше див. https://www.bis.org/bcbs/index.

htm?m=3%7C14 

Хоча зміст зобов’язань за Угодою 
не переглянуто, українські плани 
виконання вже включають нові 
акти ЄС

https://www.bis.org/bcbs/index.htm?m=3%7C14
https://www.bis.org/bcbs/index.htm?m=3%7C14
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ЧИННА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
У 2015 році Національний банк (НБУ), Нацкомфінпослуг3, Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку (НКЦПФР) спільно затвердили Комплексну програму розвитку фінансового 
сектору до 2020 року (далі – Програма). Програма визначила пріоритети реформи в сфері фі-
нансових послуг та, серед іншого, передбачає заходи по виконанню всіх зобов’язань України в 
рамках УА в сфері фінансових послуг. На початку 2017 року та у травні 2018 року Програму було 
переглянуто. Під час оновлення Програми до неї було включено нові акти законодавства ЄС 
на заміну тим, що було скасовано, а заплановані строки впровадження норм законодавства ЄС 
було змінено на пізніші (реалістичніші). НБУ у своїх стратегічних документах, таких як Концепція 
вдосконалення вимог до капіталу4 та Проект нового валютного регулювання5, також передбачає 
впровадження зобов’язань в рамках УА. 

Регулятори вже впровадили частину заходів Програми, 
хоча впровадження більшості актів ЄС потребує змін не 
лише у нормативних актах регуляторів, а і у профільних 
законах. Також невизначеним залишається розподіл 
функцій між регуляторами і відповідно сфер відповідаль-
ності за впровадження УА. Ще в 2015 році були оголоше-
ні (зокрема у Програмі) плани щодо припинення роботи 
Нацкомфінпослуг та розподілу його функцій між НБУ та 
НКЦПФР, проте відповідний законопроект (№ 2413а) вже 
кілька років залишався без розгляду після прийняття в 
першому читанні у 2016 році. Восени 2018 року законо-
проект було включено в порядок денний Верховної Ради 
та було підготовлено текст до другого читання.

АНАЛІЗ РИНКУ
Роль фінансового сектору в економіці України впала під 
час кризи 2014-2015 років через закриття більше поло-
вини банків та скорочення кількості фінансових установ. 
Відповідно частка фінансових послуг у валовій доданій 
вартості (ВДВ) зменшилась з 5,2% у 2013 році до 3,2% у 
2017 році. У 2017 році ВДВ фінансових послуг України ста-
новив 81 млрд. грн. – що можна порівнювати із ВДВ фі-
нансових послуг трьох балтійських країн (2,5 млрд. євро) 
або Кіпру (1,9 млрд. євро). Надходження до бюджету від 

банків, страхових компаній та інших фінансових установ 
є порівняно невеликими. Фінансові послуги переважно не обкладаються ПДВ, а надходження від 
оподаткування прибутків стримуються збитками, накопиченими під час кризи.

Банки та страхові компанії – це найбільші складові фінансового сектору в Україні. У 2016 році ко-
мерційні банки та НБУ формували 61% доданої вартості фінансового сектору, страхові компанії 
28%, а решта фінансових установ та учасників ринків капіталу лише 10%6. 

3 Повна назва: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
4 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=62251340 
5 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=77863567 
6 Сума 99% через округлення.

Програма розвитку фінансового 
сектору до 2020 року 
передбачає повне виконання 
зобов’язань у сфері фінансових 
послуг

У банківському секторі України 
домінуючу роль займають 
державні банки, серед приватних 
банків переважають банки з 
країн ЄС

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=62251340
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=77863567
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Зараз у банківському секторі України домінуючу роль (більше 50%) займають банки у держав-
ній власності – Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Серед недержавних банків 
більшу частку ринку займають банки з іноземними власниками – переважно банками з країн 
ЄС. Лише один банк з українськими приватними власниками входить до десятки найбільших за 
чистими активами (зараз перебуває лише на восьмому місці).

 
Приватбанк  до кінця 2016 року був найбільшим приватним банком України і належав Іго-
рю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Як стверджує НБУ7, Приватбанк використову-
вав кошти, залучені від вкладників переважно для того, щоб видавати кредити пов’язаним 
компаніям, що належать до Групи «Приват» Ігоря Коломойського. Під ці кредити часто на-
давалась переоцінена, неліквідна або взагалі неіснуюча застава. 
 
Після того як переговори НБУ, Міністерства фінансів та власників Приватбанку про оздо-
ровлення фінансового стану банку зайшли в глухий кут, власники Приватбанку звернулись 
до держави з проханням націоналізувати банк8. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
18 грудня 2016 року визнав Приватбанк неплатоспроможним і 21 грудня 2016 року продав 
банк державі за одну гривню9. Колишні власники пообіцяли до 1 липня 2017 року провести  
реструктуризацію кредитів, наданих банком, але так і не зробили цього10. Загалом, щоб за-
хистити інтереси 20 мільйонів вкладників та зберегти фінансову стабільність у цілому, дер-
жава у 2016 - 2017 роках витратила понад 155 млрд. грн. (приблизно 5 млрд. євро, або 5% 
ВВП України) на покриття збитків банку.  
 
Зараз триває розгляд позовів НБУ та вже державного Приватбанку до колишніх власників 
банку в українському, швейцарському та англійському судах для відшкодування понесених 
державою витрат11.    

 
Серед найбільших страхових компаній в Україні теж кілька «дочок» страхових компаній з країн 
ЄС (AXA12, UNIQA, PZU), але частка ринку страхових компаній з українськими власниками є вищою. 
Інші фінансові установи є переважно українськими.

Станом на сьогодні, відповідно до Додатку XVI до УА, українські банки та страхові компанії мо-
жуть виходити на ринок ЄС через дочірні компанії та філії, проте не можуть надавати послуги у 
транскордонному режимі, за певними винятками (страхування морських та авіаційних переве-
зень, товарів у транзиті). Відкриття дочірніх компаній та філій потребує проходження пруден-
ційної перевірки материнської компанії (за однаковою процедурою із іншими інвесторами). На 
сьогодні лише український Приватбанк володіє 47% AS Privatbank в Латвії та має філію на Кіпрі. 
У 2017 році було оголошено про плани продажу латвійської дочки Приватбанку. Інші українські 
банки філій та дочірніх компаній в ЄС не мають.

У разі розширення доступу України до ринку фінансових послуг ЄС початковий ефект може 
бути обмеженим, зважаючи на те, що українські фінансові компанії поки що не надто активно 
користувались наявними варіантами виходу на ринок ЄС. Бар’єри для виходу на ринок країн ЄС 

7 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=62483489 
8 https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/UBOs%20Letter%20UKR.jpg 
9 http://www.fg.gov.ua/not-paying/banks-sold-to-state/188-pat-kb-pryvatbank
10  https://www.minfin.gov.ua/news/view/povidomlennia-ministerstva-finansiv-shchodo-statusu-restrukturyzatsii-kredytnoho-portfeliu-pryvatbanku-

kolyshnimy-vlasnykamy?category=novini-ta-media
11  https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=71475865&cat_id=55838, https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=60908601&cat_

id=55838
12 Планується продаж канадській Fairfax Holdings

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=62483489
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/UBOs Letter UKR.jpg
http://www.fg.gov.ua/not-paying/banks-sold-to-state/188-pat-kb-pryvatbank
https://www.minfin.gov.ua/news/view/povidomlennia-ministerstva-finansiv-shchodo-statusu-restrukturyzatsii-kredytnoho-portfeliu-pryvatbanku-kolyshnimy-vlasnykamy?category=novini-ta-media
https://www.minfin.gov.ua/news/view/povidomlennia-ministerstva-finansiv-shchodo-statusu-restrukturyzatsii-kredytnoho-portfeliu-pryvatbanku-kolyshnimy-vlasnykamy?category=novini-ta-media
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=71475865&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=60908601&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=60908601&cat_id=55838
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для постачальників класичних банківських та страхо-
вих послуг також різко не зміняться: домінування на 
ринку країн ЄС крупних гравців, висока вартість неру-
хомості та робочої сили, дорога вартість капіталу. Втім 
в перспективі відносно дешева та професійна робоча 
сила може стати конкурентною перевагою для виходу 
стартапів у сфері фінансових технологій на ринок ЄС. 
Також українські банки можуть поборотись за обслу-
говування дочок українських бізнес-груп за кордоном 
та обслуговування українських мігрантів.

Розширений доступ компаній ЄС на український ринок 
фінансових послуг також ймовірно матиме обмеже-
ні наслідки. Банки та страхові компанії ЄС вже мають 
суттєву присутність на ринку України і без особливих 
проблем виходили на український ринок. Підприєм-
ства фінансового сектору з українськими власниками 
також тривалий час конкурують з іноземними учас-
никами ринку. Втім зниження бар’єрів для входу но-
вих гравців може збільшити конкуренцію на ринку та 
зменшити частку найбільших учасників.

ДИНАМІКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Серед регуляторів фінансових послуг НБУ має порівняно більшу свободу дій щодо регулювання 
роботи банків. Відповідно більшість норм ЄС в банківській сфері може бути впроваджена рішення-
ми НБУ без внесення змін до законів України. Наприклад НБУ в 2015 році зобов’язав13 банки фор-
мувати буфери капіталу з 2020 року, а в 2018 році НБУ впровадив коефіцієнт покриття ліквідністю 
(LCR)14. Прийняття нового Закону про валюту та валютні операції, що буде введено в дію в лютому 
2019 року, дозволить НБУ впроваджувати зобов’язання УА по лібералізації руху капіталу. Загалом 
впровадження УА в банківському секторі відбувається відповідно до графіку.

Впровадження норм ЄС для страхового ринку вимагає змін до профільного Закону15, оскільки 
основні вимоги до платоспроможності страхових компаній визначені на законодавчому рівні.  
Законопроект № 1797-116, що впроваджує положення директиви Solvency II щодо платоспромож-
ності страхових компаній, було прийнято в першому читанні в 2016 році, та донедавна залишав-
ся без розгляду. У вересні 2018 року законопроект було включено в порядок денний Верховної 
ради. 

В сфері ринків капіталу в кінці 2017 року було прийнято зміни17 до профільного Закону про цінні 
папери та фондовий ринок18 та ряду інших законів на впровадження частини зобов’язань Укра-
їни в рамках УА. На виконання оновленого законодавства, у 2018 році НКЦПФР внесла потрібні 
зміни до своїх нормативних актів19. У липні 2018 року Верховна Рада відхилила законопроект № 

13 http://zakon.rada.gov.ua/go/v0312500-15 
14 http://zakon.rada.gov.ua/go/v0013500-18 
15 Закон про страхування № 85/96-ВР від 07.03.1996  http://zakon.rada.gov.ua/go/85/96-%D0%B2%D1%80 
16 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53904
17  Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 

2210-VIII від 16.11. 2017, http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-19
18 Закон №3480-IV від 23.02.2006 http://zakon.rada.gov.ua/go/3480-15
19 https://www.nssmc.gov.ua/2018/02/20/zakon-v2210-viii-regulyuvannya-otsnyuvatchv/

Банки та страхові компанії ЄС 
вже мають суттєву присутність 
на ринку України і без особливих 
проблем виходять на український 
ринок

Українські банки та страхові 
компанії вже можуть виходити 
на ринок ЄС через дочірні 
компанії та філії, але не роблять 
цього через економічні причини. 
Відповідно, і ефект відкриття 
ринку фінансових послуг ЄС для 
України буде обмеженим
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705520, поданий в 2017 році, що пропонував прийня-
ти новий закон про ринки капіталу та організовані 
товарні ринки. Законопроект містив положення, що 
впроваджували норми законодавства ЄС, включно з 
профільною директивою/регламентом шодо ринків 
фінансових інструментів MiFID ІІ/MiFIR. У жовтні 2018 
року профільний комітет Верховної Ради підтримав у 
першому читанні законопроект № 903521, що в зна-
чній мірі повторює положення законопроекту № 7055 
і впроваджує ті ж норми законодавства ЄС. 

Загалом в останні роки в сфері фінансових послуг відбувся відчутний поступ по впровадженню 
норм ЄС, хоча він стримується повільним розглядом Верховною Радою відповідних законопро-
ектів. Також відсутність рішення Верховної Ради про проведення чи відмову від проведення 
перерозподілу повноважень регуляторів фінансових послуг (що не є частиною зобов’язань в 
рамках УА) стримувало розвиток інституційної спроможності регуляторів по впровадженню УА.

Втім, передбачена УА перспектива досягнення режи-
му внутрішнього ринку залишається неясною з огляду 
на те, що чинне законодавство ЄС не передбачає ро-
боту Європейських наглядових органів - регуляторів 
фінансових послуг поза межами ЄС.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
Україні та ЄС слід прояснити перспективи майбутньої інтеграції ринків фінансових по-
слуг. Фактично, слід обрати один із трьох можливих варіантів:

1) Створити для України рішення, аналогічне до країн Європейської асоціації вільної 
торгівлі (ЄАВТ), для яких ЄС виробив механізм22 впровадження законодавства ЄС в рам-
ках Європейського економічного простору. Формально функції Європейських наглядових 
органів було покладено на Наглядовий орган ЄАВТ, а самі регулятори залучаються до 
перевірок та готують проекти рішень Наглядового органу;

2) Пошук компромісного рішення, що би збільшило інтеграцію ринків фінансових послуг і 
зменшило регуляторне навантаження, пов’язане з повним впровадженням законодав-
ства ЄС. Наприклад, Україна може впровадити всі норми ЄС окрім найскладніших для ви-
конання учасниками ринку в обмін на спрощений порядок виходу українських компаній 
на ринок ЄС.

3) Зрештою, можна відмовитися від мети досягнення єдиного ринку фінансових по-
слуг. В такому випадку впровадження норм права ЄС у цій сфері стає необов’зковим для 
України, а отже слід буде приділяти більше уваги можливому збільшенню навантаження 
на учасників ринку і проявляти більшу гнучкість у впровадженні норм ЄС (які просто ста-
ють необов’зковими джерелами кращих практик регулювання).

20 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62443 
21 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64532 
22 http://www.efta.int/EEA/news/EEA-adaptations-EU-financial-supervisory-system-128596 

В останні роки є відчутний 
поступ по впровадженню 
норм ЄС, хоча парламент 
повільно розглядає необхідні 
законопроекти

Мета імплементації Угоди стає 
неясною через те, що нове 
законодавство ЄС докорінно 
змінило регулювання ринку 
фінансових послуг
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Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований видатним філантро-

пом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ - одна з найбільших благодійних 

фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі 

Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). Місія МФВ - 

сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних 

цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. Детальніше: 

www.irf.ua 

Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громад-

ськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвит-

ку Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. Проект фінансується Європейським Союзом, співфі-

нансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження». Детальні-

ше: www.civic-synergy.org.ua 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна –  

ЄС (УС ПГС) є частиною двосторонньої Платформи громадянського суспіль-

ства, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди. Детальніше: www.eu-uacsp.org.ua


