
Галузеві 
тренди
Українські фінанси – 2021:  
досягнення, виклики та перспективи 

Грудень 2021

Рік випробувань 
і хороших новин

Фінтех і платежі: 
рік великого стрибка



Версія онлайн галузевих 
трендів 

доступна на сайті:

www.hub.kyivstar.ua

Українські фінанси – 2021: 
досягнення, виклики  

та перспективи



2

Від авторів

Маргарита Ормоцадзе, 
журналістка

Анатолій Дробязко, 
фінансовий аналітик та колишній 
радник голови НБУ Вадима Гетьмана

 Цей звіт став результатом аналізу ос-
новних подій, що мали місце у різних се-
гментах фінансового ринку України 
протягом 2021 року. Його підготовлено 
на основі опитування близько двох де-
сятків експертів та топ-менеджерів про-
відних банків, страхових і фінтех-компа-
ній. Опитування проводилося у груднi 
2021 року. У своїх відповідях наші рес-
понденти окреслювали найзначніші, на 

їхню думку, новації, виклики, ризики, з 
якими довелося мати справу вітчизня-
ним фінансам. А також тренди, які ви-
пливають із зазначеної подієвої низки. У 
деяких спікерів оцінки збігалися, решта 
ж мали розбіжності стосовно значи-
мості тих чи інших подій. Тож у цьому 
звіті ми намагалися представити багато-
вимірну картину ринку з точки зору най-
більш активних його гравців.
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 Коли ви востаннє фізично ходили в 
страхову компанію, щоб оформити поліс 
автоцивілки? У банк, щоб отримати ви-
писку? Можливо, рік чи два тому. Коли ви 
фізично підете туди знову? Швидше за 
все, ніколи.

Диджиталізація змінює реальність і 
способи нашої взаємодії з нею. Колись 
мобільний банкінг був опційним – допов-
нював традиційний похід у банк, але не 
замінював його. Сьогодні все навпаки. 
Те, що нещодавно вважалося просто ко-
рисною опцією, сьогодні стало нагаль-
ною потребою.

Люди постійно мають справу з фі-
нансами, тож не дивно, що фінтех вия-
вився сферою, яка швидко почала всо-
тувати в себе можливості цифровізації.

Від проривної ідеї «Монобанку» ми-
нуло кілька років – і в Україні з’явилися 
izibank та «Власний рахунок». Укріпило-
ся і саме поняття необанків, у яких фі-
нансові послуги надаються без фізичних 
відділень.

«Київстар» давно перестав бути 
лише оператором зв'язку – ми успіш-
но реалізуємо нові та невластиві теле-
ком-бізнесу проєкти. Наприклад, разом 
із Альфа-Банком Україна ми створюємо 
конвергентні сервіси, які надаватимуть 
більше переваг у банку для наших або-

нентів, а також більше телеком-сервісів 
для клієнтів банку.

Перший етап нашого партнерства 
розпочався у березні цього року, коли 
у цифровому банку Sense Super App з’я-
вилася можливість об'єднати профілі 
банку та «Київстар» з даними про раху-
нок, використання послуг і з можливіс-
тю підключати додаткові телеком-по-
слуги. Вже понад 600 тис. клієнтів банку 
та абонентів «Київстар» об'єднали свої 
рахунки для зручності.

Оформити споживчий кредит 
онлайн – вже давно не дивина. А ось 
«дивиною» нового року стане можли-
вість купувати акції іноземних компа-
ній Microsoft, Facebook, Nike та інші че-
рез мобільний банківський застосунок. 
У 2021 році НКЦПФР зробила справжній 
світоглядний прорив, коли лібералізува-
ла ринок капіталу та дозволила, нареш-
ті, українцям купувати акції закордонних 
компаній. І фінансовий сектор одразу 
відгукнувся на це анонсами нових про-
дуктів, які спростять життя приватним 
інвесторам. Такий сервіс було активова-
но й у цифровому банку Sense SuperApp 
наприкінці минулого року.

Це не останній «крах устоїв». Зроста-
юча популярність криптовалют змушує 
держави реагувати на новий феномен. 

Каталізатор змін

Костянтин Вечір,
директор з розвитку бізнесу на корпоративному 
ринку Київстар
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У практичному сенсі це означає, що не-
забаром перелік банківських послуг та-
кож поповниться інструментами DeFi – 
тієї чи іншої форми.

2021 рік був не таким хорошим, як 
нам того б хотілося. Однак не таким уже 
й поганим, яким міг бути з огляду на си-
туацію у світі. Україна завершує його 
на своєрідному роздоріжжі. Нам дове-
деться визначатися, за що ми «топимо»: 

за виживання на сировинно-аграрній 
економіці чи за прорив на основі тех-
нологій та лібералізації. У нас є конку-
рентні переваги, що проростають з на-
ціонального технологічного потенціалу. 
Все, що йому потрібно для розкриття, – 
це good governance та надійні сучасні 
телекомунікації.

Принаймні останнє «Київстар» може 
гарантувати.

• отримувати 10% кешбеку на послуги 
мобільного зв’язку;

• підключити акцію «Щасливий день» 
та кожні 7 днів без додаткової плати 
отримувати можливість безлімітних 
дзвінків та користування мережею Ін-
тернет цілу добу;

• отримати індивідуальні кредит-
ні пропозиції у разі відкриття карти 
Camèlèon;

• передплатні абоненти «Київстар» ма-
ють змогу скористатися послугою 
«Ми разом» – вибрати у додатку бан-
ку один номер іншого абонента мо-
більного оператора і телефонувати на 
нього безлімітно, навіть якщо вони не 
поповнювали свій рахунок та не опла-
чували послуги у тарифі;

• інвестувати в акції міжнародних ком-
паній.
Більше дізнатися про додаток Sense 

SuperApp, встановити його й оформи-
ти банківську карту на вигідних умовах 
є можливість у більш ніж 500 магазинах 
компанії.

Якщо немає можливості завітати до ма-
газину, ви можете встановити додаток 
Sense самостійно, оформити у ньому карту 
Camèlèon і користуватися ї ї перевагами:
• нескінченний пільговий період – мож-

ливість здійснювати покупки з кре-

дитного ліміту картки за ставкою 
0,01% річних;

• 5,5% річних – дохід на залишок особи-
стих коштів;

• безкоштовне зняття особистих ко-
штів у банкоматах по всьому світу до 
30 000 грн;

• відсутність комісії за перекази p2p в 
Sense та через IBAN;

• відсутність комісії за конвертацію ва-
люти;

• підвищений кешбек максимум у 7 ка-
тегоріях і додатково 0,5% – за всі по-
купки через Apple/Google Pay;

• сенсаційний бонус – 1% за поповнен-
ня карти в Sense на залишок власних 
коштів, картою іншого банку або че-
рез Apple Pay;

• сервіси в аеропортах (безкоштовні ві-
зити до бізнес-залів Lounge Key, зниж-
ка на паркування та безкоштовне паку-
вання багажу в аеропорті «Бориспіль», 
знижка на поїздки до/з аеропортів та 
залізничних вокзалів із Bolt тощо).

А ще можна отримати по 
50 бонусів від Київстар та 
Альфа-Банку, якщо заван-
тажити цифровий банк 
Sense та активувати карт-
ку Camèlèon за QR.

Користувачі цифрового банку Sense, якщо вони є клієнтами  
«Київстар», мають можливість:
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Українському фінансовому ринку вда-
лося прийти до завершення кризово-
го 2021 року з гідністю, проте і з вели-
кими ризиками, «закладеними» на май-
бутнє. Весь рік економіка зазнавала під-
вищеного інфляційного тиску. Прогноз 
НБУ щодо інфляції-2021 становить 9,6%, 
що віддзеркалює глобальну тенденцію. 
Більшість аналітиків і банкірів вважають 
саме високу інфляцію головною еконо-
мічною подією у світі. «Провідні держави 
зафіксували збільшення цін, темпи яко-
го не бачили вже десятиліттями. Воно 
було спричинене стимулюванням еко-
номіки під час пандемії – монетарними 
і фіскальними методами, а також пере-
боями у логістичних ланцюжках, отже – 
подорожчанням вартості перевезень», – 
зазначає Михайло Демків, фінансовий 
аналітик групи ICU.

За словами директора Департамен-
ту стратегії «Кредобанку» Романа Лепа-
ка, інфляція у більшості розвинутих еко-
номік у 2021-у сягнула найвищого рівня 
за останні 10–20 років.

Інфляційний стрибок також пов’язу-
ють зі сплеском цін на енергоносії, який 
стався наприкінці літа на тлі поступово-
го виходу більшості економік з «корона-
кризового» піке. «Здатність центральних 
банків підвищувати процентні ставки за-
раз залишається сумнівною, адже се-
редній рівень боргу у світі сягнув най-
вищого значення з часів Другої світової 
війни. Це може знову призвести до дис-
балансу експортно-імпортного потен-
ціалу України, оскільки збільшення вар-
тості імпортованої Україною енергії 
випереджає зміни цін на сільськогоспо-
дарську продукцію та залізну руду, які 

2021: рік випробувань і хороших новин

Маргарита Ормоцадзе, 
журналістка

Анатолій Дробязко, 
фінансовий аналітик, у минулому 
радник голови НБУ Вадима Гетьмана
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країна експортує», – попереджає член 
наглядової ради «Укрексімбанку» Домі-
нік Меню.

Наразі країна перебуває в епіцен-
трі того інфляційного пресингу, від яко-
го потерпає вся Європа. «Уряд Польщі 
у листопаді оцінює інфляцію у цій країні 
на рівні 7,7%, у Туреччині цей показник – 
21,3%. Тож, купуючи товари за кордоном, 

ми імпортуємо інфляцію. І лише підви-
щенням облікової ставки цю ситуацію 
не подолати», – вважає член ради Націо-
нального банку України Віталій Шапран.

Національний банк у 2021 році про-
водив помірно жорстко-консервативну 
політику зі збільшенням облікової став-
ки з 6% до 9%*. «Це рішення спрямоване 
на нівелювання впливу додаткових про-

Рис 1. Інфляція у деяких країнах – сусідах України та у Прибалтиці,  
листопад 2021
Джерело: Eurostat, Євразійський банк реконструкції та розвитку, Росстат

Рис. 2. Індекс споживчих цін, %
Джерело: Національний банк України
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*Згідно з опитуванням від грудня 2021 року. 20 січня 2022 року НБУ підняв облікову ставку до 10%.
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0

2

4

6

8

10

інфляційних ризиків, поліпшення інфля-
ційних очікувань і забезпечення стійкого 

зниження інфляції до цілі 5%», – йшлося 
у повідомленні НБУ.

Первін Дадашова, директорка Де-
партаменту фінансової стабільності НБУ, 
розповіла Kyivstar Business Hub: «Очіку-
вання розвитку економіки погіршилися 
через різке зростання цін на енергоно-
сії, поширення нових штамів коронаві-
русу. Відбувається згортання монетар-
них стимулів розвиненими країнами. 
Премія за український ризик зросла, що 
ускладнює доступ до ресурсів на сві-
тових фінансових ринках і підкреслює 
важливість збереження співпраці з МВФ. 
Проте економіка має достатній запас 
міцності для протистояння зазначеним 
ризикам. Банківський сектор майже не 
залежить від зовнішніх ринків капіталу. 
Він перебуває у відмінному стані: при-
бутковий, добре капіталізований та лік-
відний. Вперше за тривалий період по-
силився інтерес іноземних інвесторів до 
українського банківського сектору».

В Україну за три квартали 2021 року 
надійшло майже 4,8 млрд доларів пря-
мих іноземних інвестицій. Проте більша 
частина цих грошей – це реінвестиції.

«Ми потребуємо припливу інвести-
цій, які братимуть участь у реальному 
секторі. Найцінніше – це не реінвесту-
вання, а інвестиції іноземних компаній. 
Тому формально ми бачимо велике над-
ходження грошей. Лише у ОВДП нере-
зиденти до серпня 2020 року інвестува-
ли більш ніж 100 млрд гривень. Це був 
частково спекулятивний інтерес. Проте 
для якості результату потрібні інвестиції 
іноземців у основні фонди. Але, зважаю-
чи на військові ризики, навряд чи хтось 
готовий зараз розміщувати в Україні 
довгострокові інвестиції», – пояснює Ві-
талій Шапран.

Але попри всі ці чинники, фінринок 
може похвалитися й оптимістичними 
новинами:
•  відновилася програма підтримки з 

боку МВФ. «Для українського фінан-
сового ринку подією, важливість якої 
важко переоцінити, стало віднов-
лення співпраці з Міжнародним ва-
лютним фондом. Пауза в отриман-
ні фінансування від МВФ розтягнула-

Рівень 
річних, %

Дата 
затвердження

Рис. 3. Облікова ставка в Україні
Джерело: портал Мінфіну та Національний банк України
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ся майже на три роки, оскільки пер-
ший транш у рамках програми stand-
by був отриманий ще у грудні 2018-го. 
Тому завершення у листопаді пер-
шого перегляду програми, отриман-
ня нового траншу стало дуже важ-
ливим сигналом для зовнішніх рин-
ків і для іноземних інвесторів, особли-
во в умовах наростання геополітич-
них та військових ризиків для України 
наприкінці року», – впевнений Роман 
Лепак, директор Департаменту стра-
тегії «Кредобанку». «У цих складних 
умовах Україні вдалося погодити но-
вий транш програми МВФ, який доз-
волить країні отримати фінансову до-
помогу від інших МФО та потенційно 
вийти на міжнародні фінансові рин-
ки», – додає Домінік Меню;

•  вперше за багато років відбули-
ся й/або намітилися гучні M&A-уго-
ди (меморандум IFC та «Укргазбан-
ку»; прид бання «Юнекс Банку» ін-
весторами Dragon Capital та Іваном 
Світеком; купівля «БТА Банк» банком 
Kaspi; заява Олега Гороховського з 
monobank, де він каже, що його банк 
для покупки розглядали не Михайло 
Фрідман та Герман Хан, а інші інвес-
тори, зацікавленість TBC Bank у вхо-
дженні в капітал Pireus Bank тощо). 
«Цікавість до банківського секто-
ру України виявляють як внутрішні 
гравці, так і великі іноземні компа-
нії. Думаю, що ці тенденції тривати-
муть протягом найближчих 3–4 ро-
ків. До 2025 року в Україні працюва-
тиме 30–40 банків. Майже двократне 
скорочення кількості банків відбува-
ється саме за рахунок M&A», – уточ-
нює СЕО «Юнекс Банк» Іван Світек;

•  на ринок вийшли конвергентнi сер-
вiси, наприклад, об’єднання рахун-
ків «Київстар» у цифровому бан-
ку Sense SuperApp від Альфа-Банк 
Украина, та ще декілька необан-

ків, таких як «Власний рахунок» та 
izibank, і готуються до виходу нові 
гравці зі сфери мобільних платежів. 
«Не важливо, чи це банк, чи необанк, 
чи агрегатор – важлива лише зруч-
ність і простота продукту для корис-
тувача. Ми також готуємо до запуску 
рішення, яке вийде на ринок у пер-
шому кварталі 2022 року – мобіль-
ний застосунок Multi Invest. Він доз-
волить інвестувати в акції міжнарод-
них компаній, фонди, криптовалюту 
та українські держоблігації», – розпо-
відає керівник фінтех-напряму ком-
панії Treeum Костянтин Вайсман;

•  дещо лібералізовано фондовий ри-
нок – українці отримали реальну 
можливість придбати акції інозем-
них компаній;

•  золотовалютні резерви зберігають 
свою стабільність (30,5 млрд доларів 
на листопад 2021 року);

•  стрімкий розвиток крипторинку та 
DeFi. Загалом це стало міцним трен-
дом у всьому світі: на тлі коронакри-
зи дедалі більшої популярності на-
бувають альтернативні інструменти 
для тих інвесторів, які готові до висо-
ких ризиків. Обсяг глобального рин-
ку DeFi у жовтні 2021-го оцінено у 
більш ніж 100 млрд доларів. Зростан-
ня альтернативних фінансових рин-
ків своєю чергою підштовхує розви-
ток нових технологій.

Водночас, протягом 2021 року про-
довжували зростати ризики для фінан-
сово-економічної системи України. Крім 
вже названих політичних, військових та 
епідеміологічних, можна виокремити такі:
•  відсутність суттєвих реформ в еко-

номіці, яка за структурою лишається 
сировинною та залежить від динамі-
ки цін на зовнішніх ринках;

•  розміщення майже всього внутріш-
нього боргу в ОВДП, що досі зали-
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шається основним інвестиційним ін-
струментом для банків і страховиків;

•  відсутність захисту міноритарних 
акціонерів на всіх рівнях, що є ос-
новною перепоною на шляху роз-
витку українського фондового рин-
ку – маленькі інвестори обирають 
акції іноземних компаній або крипту, 
замість акцій українських компаній;

•  концентрація майже 50% банків-
ських активів у державних банках 
(це сталося внаслідок криз 2008 та 
2014–2016 років, коли до держав-
них «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» 
приєдналися націоналізовані «Укр-
газбанк» і «ПриватБанк»);

•  загроза подальшого скорочення 
кількості банків на тлі зростаючо-
го скандалу навколо розслідування 
банкопаду 2014–2017 років.

Також, говорячи про найближчі пер-
спективи, експерти висловлюють по-
боювання щодо можливого збільшен-
ня темпів інфляції – як споживчої, так 
і в площині товаровиробників – на тлі 
зміцнення обмінного курсу долара. Бо 
така поточна ситуація лишається пози-
тивною, лише поки ціни на основні екс-
портні товари України є високими. При 
зміні кон’юнктури цін (енергоносії, руда, 
чорний метал, зерно) на тих ринках, де 
Україна не має суттєвого впливу, ми мо-
жемо повернутися до чергової інфляцій-
но-девальваційної петлі з відповідною 
дестабілізацією державних фінансів. У 
листопаді ситуація дещо виправилася, 
але залишається небезпечною.

Окрім цього, існує вірогідність по-
дальшого очищення страхового сег-
менту (більш ніж 100 компаній вийшли 
з ринку) паралельно з посиленням ви-
мог до резервів і капіталу страховиків, 
які реально матимуть змогу виконати 
лише іноземні чи великі вітчизняні ком-
панії. «З ринку виходять здебільшого не-

великі регіональні компанії. Серед тих 
гравців, що йдуть через, наприклад, за-
вищені вимоги до капіталізації, є багато 
страховиків, які десятками років сумлін-
но виконували всі свої зобов’язання, не 
маючи скарг від споживачів. Майже 90% 
страховиків добровільно відмовилися 
від ліцензій. Наразі для них є економічно 
недоцільним, окрім страхових резервів 
та нормативного запасу платоспромож-
ності, мати ще й кошти капіталу, який у 
рази перевищує не лише зобов’язання, 
а й іноді річний обсяг страхових плате-
жів», – підкреслює В’ячеслав Черняхів-
ський, генеральний директор Асоціації 
«Страховий Бізнес».

Отже, попри складні умови та залеж-
ність від зовнішнього світу, у 2021 році 
фінансовий ринок продемонстрував 
стабільність. Консервативна політика 
Національного банку України та Уряду 
йде на користь великим і сильним грав-
цям різних сегментів. Одночасно з по-
новленням програми співпраці з МВФ, 
були досягнуті боргові домовленості 
з Європейським банком реконструк-
ції та розвитку і Міжнародною фінансо-
вою корпорацією IFC, що передбача-
ють у майбутньому придбання часток в 
державних «Ощадбанку» та «Укргазбан-
ку». Серед банків і гравців ринку плате-
жів з'явилися нові перспективні проєкти.

Міжнародний валютний фонд у про-
гнозі станом на жовтень 2021 року на-
дав позитивні оцінки щодо відновлен-
ня глобальної економіки. «Незважаючи 
на пандемію Covid-19, світова економі-
ка відроджується», – вважають у МВФ. 
Згідно з розрахунками Фонду вона зро-
сте на 5,9% у 2021 році та на 4,9% – у 
2022-му році. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж у 
липневому прогнозі. Причиною пере-
гляду є зниження рейтингу для країн з 
розвиненою економікою, у тому числі 
через перебої в постачаннях та погір-
шення динаміки пандемії.
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При цьому НБУ погіршив прогноз 
зростання ВВП України у 2021-му році 
з 3,8% до 3,1% через карантинні об-
меження. Своєю чергою, Всесвітній 
банк у жовтні прогнозував збільшен-
ня ВВП України у 2021 році на 3,8%, а у 
2022-му – на 3,5%.

Від того, яку модель розвитку вона 
обере та на що зробить ставку – на ви-

живання чи технологічний прорив, – за-
лежить те, чи зможе країна конкурувати 
з ваговитими європейськими сусідами. 
Технології, у тому числі платіжні та фі-
нансові, лишаються однією зі значущих 
конкурентних переваг вітчизняного фін-
сектору. Головне – дати «зелене світло» 
всім можливостям для реалізації вели-
чезного технологічного потенціалу.

Проєкти МФО в Україні
За даними Міністерства фінансів, порт-
фель проєктів, що фінансуються Міжна-
родним банком реконструкції та розвит-
ку, Європейським банком реконструкції 
та розвитку, Європейським інвестицій-
ним банком, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії, Північною еко-
логічною фінансовою корпорацією та 
Кредитною установою для відбудови 
складається з 49 спільних проєктів, за-
гальна сума позик за якими становить 
7,2 млрд євро та 3,6 млрд доларів.

Протягом 2021 року було проведе-
но роботу з залучення довгостроко-
вих пільгових ресурсів МФО на загальну 
суму 1,27 млрд євро та 1,1 млрд доларів, 
зокрема для впровадження проєктів:

Європейським інвестиційним бан-
ком: розвиток Міжнародного аеропор-
ту «Бориспіль» (270 млн євро); програма 
підтримки професійно-технічної освіти в 
Україні, зокрема створення Центрів про-
фесійної досконалості (58 млн євро);

Міжнародним банком реконструк-
ції та розвитку: екстрене реагування на 
COVID-19 та вакцинація в Україні (90 млн 
доларів); додаткове фінансування для 
протидії COVID-19 в межах проєкту до-
ступу до довготермінового фінансування 
(100 млн доларів); перша позика на політи-
ку розвитку у сфері економічного віднов-
лення (350 млн доларів); удосконалення 
вищої освіти в Україні заради результа-

тів (200 млн доларів); Україна – підвищен-
ня стійкості енергосистеми для євро-
пейської інтеграції енергомережі, а саме 
встановлення гібридних систем з вироб-
ництва електроенергії в ПрАТ «Укргідро-
енерго» (211 млн доларів); друга позика на 
політику розвитку у сфері економічного 
відновлення (300 млн євро);

Європейським банком реконструк-
ції та розвитку: закупівля верстатів КРС 
та покращення енергоефективності 
АТ «Укргазвидобування» (кредит ЄБРР 
під державну гарантію в сумі 51,85 млн 
євро); проєкт розвитку АТ «Укрпошта», а 
саме «Логістична мережа» та «Сільське 
відділення» (кредит ЄБРР під державну 
гарантію в сумі 63 млн євро); розвиток 
трансєвропейської транспортної мере-
жі (кредит ЄБРР в сумі 450 млн євро);

Кредитною установою для відбудо-
ви (KfW): підвищення ефективності пе-
редачі електроенергії, а саме модерні-
зація підстанцій (32,5 млн євро); друга 
стадія проєкту муніципального водно-
го господарства м. Чернівців (21,55 млн 
євро), енергоефективність в громадах 
(25,5 млн євро).

«Незважаючи на складнощі, зумов-
лені введенням карантинних заходів для 
запобігання поширенню COVID-19, Мін-
фін спільно із відповідальними виконав-
цями та бенефіціарами на постійній ос-
нові вживає заходів для забезпечення 
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Державний зовнішній борг України, млрд $

*Дані за 2021 рік вказані станом на 31.10.2021. Джерело: Міністерство фінансів України

2016 2017 2018 2019 2020 2021*

45,0244,51

39,3439,7038,49
36,05

10

0

20

30

40

безперебійної реалізації спільних проєк-
тів», – розповіли Kyivstar Business HUB у 
Міністерстві фінансів.

Чинник зовнішнього боргу

У доларовому еквіваленті сукупний борг 
України у 2021 році уперше перевищив 
позначку у 100 млрд доларів. Для порів-
няння: у 2020-му він становив 90 млрд 
доларів.

Опитані експерти не схильні вважати 
критичним співвідношення держ боргу 
до ВВП на рівні близько 50%. «Питання є 
до ціни обслуговування як зовнішнього, 
так і внутрішнього боргу. Але підвищен-
ня кредитного рейтингу України з В на-
віть до ВР ми не очікуємо, на жаль. Наразі 
Україна перебуває у глибині спекулятив-
ної зони суверенних бон дів», – вважає 
президент Українського товариства фі-
нансових аналітиків Юрій Прозоров.

На його думку, немає підстав очі-
кувати дефолту України у 2022 році, 
адже з графіком погашення поточно-
го року Міністерство фінансів практич-
но впоралося. «Насторожує наростання у 
2021-му році не прямого, а гарантовано-
го державою боргу та курсу на подальше 
рефінансування диспропорцій дорож-
нього та енергетичного сектору через 
цей канал», – пояснює Юрій Прозоров.

Говорячи про головні ризики у відно-
синах із зовнішніми кредиторами Украї-
ни та у питаннях погашення зовнішньо-
го боргу, експерти вважають за краще 
не нагнітати надвисоке значення вій-
ськових загострень. Обвал чи стрімке 

зростання котирувань українських євро-
бондів та варантів на зовнішніх ринках 
боргового капіталу часом виступають 
випереджувальними індикаторами для 
нефінансових аналітиків як чутливий ба-
рометр війни та миру.

«Структура боргу з надзвичайно ве-
ликою валютною складовою (близько 65% 
при оптимумі 40%), як і раніше, – основний 
ризик за можливої різкої девальвації наці-
ональної валюти. Хоча у 2015–2018 роках 
близько 70% становили валютні борги, 
але Мінфіну вдалося обійти ці чинники», – 
нагадує Юрій Прозоров. На його думку, 
основне питання – чи вистачить сум, за-
кладених у держбюджет-2022 на обслу-

Рис. 4. Державний зовнішній борг України, млрд доларів
*Дані за 2021 рік вказані станом на 31.10.2021. Джерело: Національний банк України.
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доларів. При цьому на зовнішні виплати 
державі знадобиться 3,7 млрд доларів. 
«Сучасна теорія грошей ММТ радить 
переходити до суверенного боргу – в 
національній валюті, але ми маємо про-
йти ще довгий шлях до цього», – резю-
мує Юрій Прозоров.

говування боргу, як і стійкості джерел 
надходження цих коштів.

Наразі основні сподівання фінансо-
вої спільноти України покладені на від-
новлення програми співробітництва з 
МВФ. Дефіцит, передбачений у держ-
бюджеті на 2022 рік, перевищує 7 млрд 

Рис. 5. Державний зовнішній борг України, гарантований державою  
(в розрізі кредиторів), млрд доларів
*Дані за 2021 рік вказані станом на 31.10.2021. Джерело: Національний банк України

Рис. 6. Державний та гарантований державою борг України  
(в розрізі валют погашення), %
Джерело: Національний банк України

Державний та гарантований державою борг України
станом на 31.10.2021 (у розрізі валют погашення), %

Українська
гривня

37,19

35,18

13,65

13,42

0,56

Долар США

СПЗ

ЄВРО

Японська єна

Джерело: Міністерство фінансів України

Державний зовнішній борг України, гарантований державою
(у розрізі кредиторів), млрд $

*Дані за 2021 рік вказані станом на 31.10.2021

Заборгованість за позиками, одержаними 
від міжнародних фінансових організацій

Заборгованість за позиками, одержаними 
від органів управління іноземних держав

Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних
комерційних банків, інших іноземних фінансових установ

Заборгованість за випущеними цінними
паперами на зовнішньому ринку

Заборгованість, не внесена
до інших категорій

2016 2017 2018 2019 2020 2021*

4

2

0

6

8

0,00,00,00,00,00,00,0 0,0

1,09

0,12 0,12

1,25
22,97

7,848,06

0,11

1,44

0,11

2,03

8,56

0,12

2,10

8,18

0,11

2,28

7,02 6,74

0,050,10,15



14

Отже, банківський внутрішній ринок 
України відновився, портфелі розчище-
но від NPL, резервів сформовано більш 
ніж достатньо, банки стали показувати 

прибуток. Нової хвилі банкопаду на тлі 
пандемії не сталося, тож інвестори зно-
ву відчули апетит до помірного ризику в 
цьому секторі.

Рис. 7. Державний зовнішній борг України  
(в розрізі кредиторів), млрд доларів
*Дані за 2021 рік вказані станом на 31.10.2021. Джерело: Міністерство фінансів України

Рис. 8. Державний та гарантований державою борг України станом на 
31.10.2021 (в розрізі валют погашення), млрд доларів
Джерело: Національний банк України
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Є сподівання, що транзакційний 
електронний банківський бізнес зро-
сте в умовах циклічних локдаунів. Вод-
ночас можна очікувати й виходу банків 
на нові високотехнологічні ринки цін-
них паперів та навіть криптовалюти для 
фізосіб. Не стоїть на місці також прива-
тизація держбанків – процес поступо-
во рухається, тож у середньостроково-
му горизонті можна чекати новин із цієї 
площини.

Банкінг за часів пандемії

Попри непрості економічні умови бан-
ківський сектор пройшов 2021 рік спо-
кійно, на тлі позитивних новин. Зокре-
ма про поновлення програми МВФ, уго-
ди державних банків з Міжнародною 
фінансовою корпорацією IFC та Євро-
пейським банком реконструкції та роз-
витку EBRD, а ще – про перспективні 
M&A та появу на ринку декількох нео-
банків. На кінець листопада у секторі за-
галом працював 71 банк.

Серед основних трендів банківського 
сектору, на які звертають увагу як банкіри 
у своїх коментарях для Kyivstar Business 
Hub, так і Національний банк України в ог-
ляді за листопад 2021 року, є такі.

Скорочення частки активів держав-
них банків до 47,5%. Велика частка дер-
жавних банків розглядається як пробле-
ма, що створює ризики для економіки 
та яку намагаються розв’язати на різ-
них рівнях. Нагадаємо, що чотири най-
більші банки в Україні є державними. Це 
«Ощадбанк» та «Укрексімбанк», а також 
націоналізовані під час криз 2008-го та 
2014–2016 років «Укргазбанк» і «Приват-
Банк». У певні періоди їх частка у системі 
перевищувала 50%. Але згідно з міжна-
родними зобов’язаннями ми маємо ско-
ротити цей показник до 25%.

Для вирішення цього завдання бан-
ки зменшують портфель непрацю ючих 
кредитів (NPL). Наприклад, частка безна-
дійних кредитів у портфелі «Укрексім-
банку» скоротилася з 63,5 млрд гривень 
(57,11% портфеля) у січні 2021 року до 

Рис. 9. Прибуток/збиток банків, млрд грн
*На жовтень 2021 року. Джерело: Національний банк України
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53,8 млрд грн (53,15% портфеля) у серпні 
2021 року. «За 10 місяців 2021 року банки 
значно скоротили проблемні кредити – 
на 58 млрд гривень. Частка проблемних 
кредитів (NPL) у кредитному портфе-
лі банків зменшилася з 41% до менш ніж 
33%», – зазначає голова наглядової ради 
Альфа-Банку Україна Роман Шпек.

При цьому у 2021 році активізувало-
ся кредитування в гривні. Наприклад, за 
даними Нацбанку за листопад 2021 року, 
обсяг чистих гривневих кредитів суб’єк-
там господарювання зріс на 42,7% у по-
казниках рік до року.

Голова правління «ОТП Банку» Воло-
димир Мудрий називає причиною тако-
го тренду «безпрецедентний розвиток 
співробітництва держави та банківсько-
го сектору, наслідком якого стало наро-
щування обсягів кредитування». Так, від-
повідно до даних НБУ, 2021 рік уже став 
рекордним у частині приросту сукуп-
ного кредитного портфелю за останні 
10 років. На переконання Володимира 
Мудрого, цього приросту вдалося до-
сягнути, зокрема, завдяки участі банків 
у державних програмах фінансування – 
«Доступні кредити 5–7–9%», за держав-
ними гарантіями тощо.

Хоча влітку 2021 року Олександр Пи-
сарук, голова правління «Райффайзен 
Банку Аваль», який є лідером з креди-
тування «5–7–9», звернувся до фінансо-
вих регуляторів із проханням обмежи-
ти поле діяльності цієї програми. Лист 
був підписаний від імені 12 міжнародних 
банків, що входять до Форуму провідних 
банківських установ Flifi: «Укрсиббанк 
BNP Paribas», «Піреус Банк», «Правекс 
Банк Intesa Sanpaolo S.p.A», «Дойче 
Банк», «Кредит Інвест Банк», «ПроКре-
дит Банк», ING, «Креді Агріколь», «Сіті-
банк», SEB і Альфа-Банк Україна.

Попри цю критику програми, екс-
перти оцінюють ї ї як успішну та важли-
ву для ринку.

«Активізації кредитування посприя-
ли, у тому числі, низькі відсоткові став-
ки та державна програма «Доступні 
кредити 5–7–9%»», – переконана голова 
правління Альфа-Банку Україна Вікторія 
Михайльо (посаду вказано на грудень 
2021 року).

«Підтримання державою ставок на 
помірному, доступному для підприємств, 
рівні, як і вимоги дотримуватися прозо-
рих умов ведення бізнесу для отриман-
ня кредитних коштів, стимулювали кре-
дитування загалом по країні, підвищення 
попиту на більш довгострокові ресурси 
та підготували новий сегмент позичаль-
ників, які раніше не вірили у можливість 
залучення фінансування, – розповідає 
Володимир Мудрий. – В «ОТП Банк» ми 
спостерігали зростання клієнтського 
попиту на довгі кредити, фінансування 
інвестиційних проєктів, наприклад, на 
побудову нових виробничих потужнос-
тей, таких як портові пірси або склодув-
ні печі».

Вікторія Михайльо називає збіль-
шення кредитування у гривні одним з 
основних трендів 2021 року. «Разом із по-
жвавленням економіки стрімко приско-
рилася динаміка кредитування у націо-
нальній валюті. Станом на кінець жовтня 
річне зростання чистого, з урахуванням 
резервування, портфеля кредитів бан-
ків у національній валюті у річному ви-
раженні сягнуло 40%! Це кардинально 
відрізняється від 2020 року, коли неви-
значеність стримувала кредитування, а 
домогосподарства побоювалися витра-
чати гроші, накопичуючи їх на поточних 
рахунках», – зазначає вона.

Прибутковий рік

У 2021 році банківська система України 
демонструє прибутки. «На тлі активного 
кредитування та динамічного зростання 
транзакцій, що триває, банки стали біль-



17

ше заробляти. За підсумками 10 місяців 
банківська система одержала 58 млрд 
гривень чистого прибутку, що у півтора 
рази перевищує показник за аналогіч-
ний період 2020 року», – уточнює Вікто-
рія Михайльо. За інформацією Нацбанку, 
протягом третього кварталу 2021 року 
кількість збиткових банків скоротилася з 
10 до 7, а їхній сукупний збиток залишав-
ся несуттєвим. Прибуток банків зростав 
завдяки чистому відсотковому та комі-
сійному доходам, які зросли у третьо-
му кварталі на 44,1% р/р та 28,8% р/р від-
повідно. Основна причина – збільшення 
відсоткових доходів від кредитування.

Також зростали відсоткові доходи від 
цінних паперів і комісійні банків.

«Сукупна достатність регулятив-
ного капіталу банківського сектору за 

цей період була більш ніж удвічі ви-
щою, ніж його нормативний показ-
ник. А рентабельність капіталу секто-
ру з початку 2021 року зросла з 17% до 
більш ніж 30%. Гадаю, це забезпечує 
нам хороший резерв для майбутньо-
го зростання, зокрема, підтримки еко-
номіки наступного року», – розповідає 
Володимир Мудрий.

M&A

Також актуальним є продаж часток дер-
жавних банків стратегічним інвесторам. 
У 2021 році було укладено дві важливі 
угоди. Так, у січні «Укргазбанк» і Міжна-
родна фінансова корпорація IFC домо-
вилися про кредит у 30 млн євро з пра-
вом Корпорації конвертувати ці кошти 

Кошти фізосіб Кошти юросіб

тис. грн тис. долл. тис. евро тис. грн тис. долл. тис. евро

Альфа-Банк Україна 2 897 031 57 379 39 044 6 288 786 43 828 -132

«Асвіо Банк» 56 274 2 579 -343 216 001 701 -3 292

«Банк Восток» 393 128 7 987 5 333 1 386 132 16 742 2 303

«Банк Кредит Дніпро» -49 407 263 870 4 962 850 -7 927 21 600

«Банк Січ» 339 174 5 403 8 155 -9 894 3 615 628

«Ідея Банк» 350 848 967 70 31 283 -180 394

«КІБ» 297 050 9 284 1 128 587 337 13 344 6 892

«Креді Агріколь Банк» 254 050 24 975 13 386 5 198 295 27 719 -676

«Кредобанк» 660 816 40 969 10 461 1 339 367 -6 864 7 463

«ОТП Банк» 929 538 -10 086 15 830 4 477 462 52 773 14 021

«Південний» 618 729 51 990 4 444 1 391 687 -17 380 24 751

«Правекс Банк» 129 143 3 039 3 531 850 462 -4 251 11 274

«ПриватБанк» -2 557 796 -179 618 38 461 -3 027 157 69 941 23 350

«Прокредит Банк» 143 491 -8 760 4 246 614 134 -791 26 711

«ПУМБ» 5 327 593 28 539 -4 315 10 017 890 92 636 109 481

«Райффайзен Банк Аваль» 4 427 011 64 232 22 193 6 630 995 150 699 15 590

«АТ Ощадбанк» 2 478 402 -250 144 -11 758 1 103 483 -117 913 -3 699

«Сбербанк» 56 460 -340 2 174 148 906 4 825 10 471

«Таскомбанк» 1 072 219 -5 585 1 068 1 887 507 4 824 -4 117

«Укргазбанк» 466 202 -59 978 -12 964 -10 305 662 -483 616 -142 008

«УкрСиббанк» 721 698 26 360 7 004 -2 280 338 94 074 23 897

«Укрексімбанк» -831 997 -33 083 5 968 2 540 435 -125 632 100 207

«Універсал Банк» 5 693 221 61 361 29 606 1 745 724 25 004 8 143

Таб. 1. Приріст ресурсної бази та кредитів найбільших комерційних банків 
України за період 04.01.2021 – 02.12.2021
Джерело: Національний банк України
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Кредити фізосіб Кредити юросіб
тис. грн тис. долл. тис. евро тис. грн тис. долл. тис. евро

Альфа-Банк Україна 6 158 831 -60 829 -1 543 4 155 117 72 443 20 165
«Асвіо Банк» 3 150 0 0 183 800 530 0
«Банк Восток» 53 733 0 0 1 136 616 22 647 4 333
«Банк Кредит Дніпро» 104 019 -1 214 -54 1 346 388 -1 248 8 678
«Банк Січ» 116 052 0 0 493 189 -6 311 -105
«Ідея Банк» 1 342 879 -27 0 33 650 0 0
«КІБ» -21 764 329 -10 671 741 7 362 582
«Креді Агріколь Банк» 942 592 -351 0 4 292 883 161 794 6 427
«Кредобанк» 2 153 034 -639 -4 2 430 548 7 083 -6 512
«ОТП Банк» 1 752 411 -8 470 -141 5 992 791 140 170 18 300
«Південний» 41 737 -285 0 4 969 208 -12 174 5 165
«Правекс Банк» 760 256 -234 -6 -306 246 20 360 2 147
«ПриватБанк» 9 129 859 -16 935 -743 1 693 638 -11 615 3 044
«Прокредит Банк» 283 059 -223 0 4 088 333 12 725 -26 255
«ПУМБ» 5 330 486 -196 0 7 046 235 102 953 945
«Райффайзен Банк Аваль» 1 401 341 -1 809 -38 15 512 375 163 056 44 629
«АТ Ощадбанк» 4 434 651 -8 041 -1 480 6 045 790 -252 804 -131 838
«Сбербанк» 12 729 -3 416 0 -660 691 -321 782 6 396
«Таскомбанк» 1 380 227 -868 -26 1 586 940 -31 285 3 322
«Укргазбанк» 1 654 336 -23 427 -182 4 684 325 27 295 -21 766
«УкрСиббанк» 1 589 811 -25 973 -113 4 126 689 79 162 2 686
«Укрексімбанк» 15 752 -10 201 -1 426 11 136 145 -369 220 -157 088
«Універсал Банк» 9 867 589 -6 989 -75 -3 655 -18 876 17 529

Таб. 1. (продовження) Приріст ресурсної бази та кредитів найбільших 
комерційних банків України за період 04.01.2021 – 02.12.2021
Джерело: Національний банк України

Рис. 10. Приріст ресурсної бази найбільших комерційних банків України  
за період 04.01.2021 – 02.12.2021 (%, від фізосіб)
Джерело: Національний банк України
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Рис. 11. Приріст ресурсної бази найбільших комерційних банків України  
за період 04.01.2021 – 02.12.2021 (%, від юросіб)
Джерело: Національний банк України

Рис. 12. Приріст кредитів найбільших комерційних банків України  
за період 04.01.2021 – 02.12.2021 (%, фізособам)
Джерело: Національний банк України
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Рис. 13. Приріст кредитів найбільших комерційних банків України  
за період 04.01.2021 – 02.12.2021 (%, юрособам)
Джерело: Національний банк України

у частку в акціонерному капіталі бан-
ку. У жовтні Європейський банк ре-
конструкції та розвитку (ЄБРР) надав 
«Ощадбанк» кредит на 100 млн євро та-
кож із можливістю конвертації у капітал.

«Укладання угоди ЄБРР з Ощадбан-
ком після угоди Міжнародної фінансо-
вої корпорації з Укргазбанком свідчить 
про те, що тривалий процес приватиза-
ції українських державних банків уже роз-
почався. Це відкриває шлях до подальшої 
інтеграції із «західним» світом, тобто тіс-
нішого співробітництва із Європейським 
Союзом, що стане кроком до можливого 
приєднання України до ЄС і матиме пози-
тивний вплив на економіку країни в ціло-
му», – переконаний Домінік Меню, член 
наглядової ради «Укрексімбанку».

Крім угод у царині державного бан-
кінгу, 2021 рік став часом угод у приват-
ному секторі.

«Найпомітніша з тенденцій – активі-
зація процесів M&A на ринку. Ми закри-
ли угоду з купівлі «Юнекс Банк» у квітні. 
Але це стало лише першою з низки угод. 

За моїм прогнозом, майже дворазове 
скорочення кількості банків відбудеться 
саме за рахунок злиття та поглинання», – 
підкреслює СЕО «Юнекс Банку» Іван Сві-
тек. Згідно з його очікуваннями у 2022 
році ми побачимо декілька нових угод у 
банківському секторі.

Також попри коронакризу найважли-
вішою новиною стало поновлення спів-
праці з Міжнародним валютним фондом. 
У листопаді 2021 року рада МВФ затвер-
дила перший перегляд програми stand-
by з Україною. Згідно з повідомленнями 
Національного банку України вона пе-
редбачає продовження роботи за таки-
ми напрямами як:
•  посилення незалежності Національ-

ного банку України;
•  проведення монетарної політики, 

спрямованої на досягнення інфля-
ційної цілі 5%;

•  реформування державного банків-
ського сектору та подальше впро-
вадження реформи корпоративного 
управління;
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•  зменшення витрат держави на збан-
крутілі банки;

•  зниження рівня непрацюючих кре-
дитів у банківській системі;

•  посилення системи банківського 
нагляду та регулювання небанків-
ського фінансового сектору тощо.

Концентрація активів банківського  
конгломерату за секторами
За даними Нацбанку, основні активи бан-
ківської системи зосереджені у сферах 
оптової та роздрібної торгівлі, сільсько-

го господарства, енергетики, операцій з 
нерухомістю та харчової промисловості.

Рис. 14. Питома вага галузі в активах банківської системи, %
Джерело: Національний банк України
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Рис. 15. Залишки коштів за кредитами, наданими суб’єктам 
господарювання, млрд грн
Джерело: Національний банк України

Рис. 16. Залишки коштів за непрацюючими кредитами, наданими 
суб’єктам господарювання, млрд грн
Джерело: Національний банк України
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2021 рік для страхового сектору визна-
чив подальшу політику Національного 
банку України як нового регулятора цієї 
сфери. «Спліт», у результаті якого не-
банківські фінанси перейшли під кон-
троль Нацбанку, пройшов у 2020 році. 
Більшість важливих подій у секторі 
страхування у 2021 році є саме ефектом 
«спліту».

Вочевидь, НБУ взяв курс на концен-
трацію страхового ринку шляхом виве-
дення з нього невеликих гравців. Тож є 
підстави вважати, що для страховиків 
розпочався період «очищення», який 
банки проходили у 2014–2017 роках. 
Якщо у 2020 році в Україні працювали 
210 страхових компаній, то на кінець тре-
тього кварталу 2021 року – 169 СК згідно 
зі звітом Нацбанку за листопад. Якщо за 
п’ять років – з 2017 по листопад 2021-го – 
кількість банків скоротилася на дев’ять 
«імен», то кількість страховиків лише за 
три квартали – на 41 компанію.

Посилюються вимоги до плато-
спроможності страховиків. Через це 
ринок залишають невеликі регіональ-
ні страхові компанії, які працювали ще з 
1990-х років. Причиною стало посилен-
ня вимог Нацбанку до платоспромож-
ності страховиків. Наприклад, необхід-
ність мати мінімальний капітал у розмірі 
30 млн гривень. За даними генерально-
го директора Асоціації «Страховий біз-
нес» В’ячеслава Черняхівського, кожна 
четверта компанія мала обіг до 50 млн 
гривень на рік, тож за новими правила-
ми бізнес для невеликих гравців втрачає 
будь-який сенс.

При цьому великі та іноземні компа-
нії підтримують позицію Національного 
банку України.

Голова правління страхової компа-
нії «Арсенал Страхування» Сергій Ав-
дєєв впевнений, що основні українські 

страховики в змозі виконати всі вимоги 
регулятора.

«З ринку йдуть перш за все ненадій-
ні компанії, які займаються махінаціями з 
власною платоспроможністю. Їх резер-
ви, наприклад, можуть бути представ-
лені земельними ділянками, які реаль-
но коштують декілька тисяч гривень, а 
оцінюються на папері у мільйони. Такі 
компанії виводяться з ринку регулято-
ром або виходять самі, і, за моїми оцін-
ками, більш ніж 100 ненадійних страхо-
виків мають бути виведені у найближчі 
декілька років», – зазначає голова прав-
ління страхової компанії «Арсенал Стра-
хування» Сергій Авдєєв.

«Фактично одразу після «спліту» – 
передачі контролю над страховим рин-
ком Нацбанку – регулятор надав ринку 
чіткий сигнал, виступивши з глибоким 
аналізом поточної ситуації у сегмен-
ті. Було визначено конкретний перелік 
критичних точок та проблем, які мають 
бути оперативно вирішені. Насамперед 
йдеться про недостатню капіталізацію 
чималої кількості страховиків», – пояс-
нює голова правління СГ «ТАС» Павло 
Царук.

За його словами, вже після перших 
заяв представників регулятора всім ста-
ло очевидно: НБУ володіє інформацією 
щодо реального стану справ на ринку, 
розуміє, що собою являє кожен з його 
учасників, які компанії є недокапіталізо-
ваними і яким чином вони «малюють» 
капітал, якого насправді немає. «У ре-
зультаті ініційованого НБУ очищення, ри-
нок залишили недобросовісні проблем-
ні страховики із недостатнім запасом 
платоспроможності, не здатні викону-
вати свої зобов’язання перед клієнтами. 
І це – безумовний плюс», – вважає Пав-
ло Царук.

2021-й у страховому секторі
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18 листопада 2021 року Верховна 
Рада України прийняла нову редакцію 
Закону України «Про страхування». Згід-
но з інформацією НБУ «страховики по-
винні мати прозорі структури власності, 
розкривати інформацію про всіх власни-
ків істотної участі та ключових учасників 
компанії. Засновники і власники зобов’я-
зані мати бездоганну ділову репутацію, 
а також задовільний фінансовий і май-
новий стан. Національний банк здійсню-
ватиме обов’язкове погодження власни-
ків істотної участі». Також, Закон України 
«Про страхування», який запроваджува-
тиметься упродовж наступних двох ро-
ків, передбачає надання страховиками 
планів діяльності на три роки, введен-
ня вимог до системи корпоративного 
управління компанією тощо.

«Для страховиків, що працюють на 
ринку України, найголовнішою подією 
2021 року став новий Закон України «Про 
страхування» та нормативи НБУ. У су-
купності з податковими змінами вони 
впливатимуть на розвиток ринку страху-

вання за різними векторами. За великим 
рахунком, усі ці ініціативи, у тому числі 
законодавчі та нормативні, обговорю-
валися ще у 2019–2020 роках. Але лише 
зараз розпочалося їх втілення. Тому єди-
ним аспектом для докорів може бути 
швидкість. Але ми розуміємо, що радше 
йдеться про інституціональні можливо-
сті», – каже Ігор Гордієнко, голова прав-
ління «Страхової компанії «ІНГО».

Усі експерти зазначають важливість 
цифровізації страхового ринку. Основ-
ною причиною для цього стала епіде-
мія коронавірусу та локдауни, через які 
всі компанії почали набагато активніше 
розвивали цифрові канали.

«З позитивних трендів, безумовно, 
відзначу диджиталізацію: галузь стра-
хування туристів чи ОСЦПВ швидко 
трансформується в цифрову. Ті ж елек-
тронні договори ОСЦПВ, електронний 
європротокол, можливість перевірки 
полісу онлайн стали звичними і попу-
лярними сервісами», – каже В’ячеслав 
Черняхівський.

Рис. 17. Страховий ринок у динаміці
Джерело: Національний банк України
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На думку Ігоря Гордієнка, цифрові-
зація – це, з одного боку, драйвер су-
часної глобальної економіки, який на-
дає цілу низку переваг для ринку праці 
й зростання сектору в цілому. Вона іс-
тотно змінює традиційні бізнес-процеси, 
спонукаючи до кардинальної трансфор-
мації виробничих відносин учасників. А з 
іншого боку – руйнується стара система 
виробництва та сервісу.

«Впливає на ринок і глобальна змі-
на поведінки споживачів. У страху-
ванні продовжується пошук адекват-
них рішень на запити страхувальників, 

оскільки у них з’являються нові вимо-
ги до продуктів, сервісу і ризиків. Те, що 
було актуально 10–20 років тому, сьогод-
ні має інший вигляд. Наприклад, якщо 
середньостатистичний німець звик 
страхувати квартиру, машину та здо-
ров’я, то зараз у нього зовсім інші вимо-
ги до цих страхових продуктів як сто-
совно вартості, так і сервісу. Він не хоче 
відвідувати офіс страхової компанії, щоб 
оформити поліс. Йому не потрібно теле-
фонувати в контакт-центр, а можна ви-
користати мобільний застосунок», – ре-
зюмує Ігор Гордієнко.

Рис. 18. Основні показники діяльності страхових компаній 
(у розрізі установ) за 9 місяців 2021 року, млрд гривень
Джерело: Національний банк України

Фінтех і платежі: рік великого стрибка
Через розкручування інфляційного ма-
ховика по всьому світу багато хто з ін-
ституційних інвесторів вирішив підстра-
хувати свій капітал – і звернутися до 
криптовалюти, що зробило 2021-й дійс-
но поворотним для крипторинку.

Протягом року сталася ціла низка 
значущих подій у цьому фінансовому 
сегменті. На думку Костянтина Вайсма-
на, керівника фінтех-напряму компа-
нії Treeum, головною з них став запуск 
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біржового фонду, заснованого на бітко-
їн-ф'ючерсах Чиказької товарної біржі 
та схваленого Комісією з цінних папе-
рів і бірж. Також варто згадати новий ре-
корд курсу біткоїну, досягнутий у жовтні 
2021 року – 69 тисяч доларів, а ще – рі-
шення Сальвадора стати першою краї-
ною, яка визнала біткоїн офіційним пла-
тіжним засобом нарівні з доларом.

Пандемія перевела багато процесів 
у цифровий режим, тож усі бізнеси по-
чали активно розвивати диджитал – не 
лише стартапи та технологічні компа-
нії. Прискорилися також центробанки 
і традиційно консервативні у таких пи-
таннях банківські гіганти. Влітку 16 євро-
пейських банків заявили про створення 
European Payments Initiative, EPI – євро-
пейської платіжної системи, з платіж-
ною карткою, цифровим гаманцем та 
сервісом p2p-транзакцій. Зокрема, це 
банки BBVA, BNP Paribas, Groupe BPCE, 
CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole, 
Crédit Mutuel, Deutsche Bank, Deutcher 
Sparkassen und Giroverband(DSGV), 
DZ BANK Group, ING, KBC Group, 
La Banque Postale, Banco Santander, Банк 
Générale та UniCredit.

2021 рік став зірковим часом не лише 
для криптовалюти, а й для інструментів 
DeFi, обсяг ринку яких, за різними оцін-
ками, перевищив 100 млрд доларів.

Серед глобальних трендів у сегмен-
ті платежів 2021 року можна виокреми-
ти такі:
•  посилення ролі національних і дер-

жавних платіжних систем, у тому 
числі для протиставлення монополії 
Visa та Master Card;

•  зростання частки диджитал-плате-
жів у всіх країнах і секторах;

•  перехід торговельних операцій в 
онлайн для всіх торговців.

Для платіжного ринку України більш 
ніж відчутною новацією можна назвати 

зниження інтерчейнджу – однієї з ключо-
вих дохідних частин банків, що випуска-
ють платіжні картки. «Дозвіл Антимоно-
польного комітету платіжним системам 
Mastercard і Visa виконати меморандум 
про зменшення міжбанківської став-
ки, по суті, спричинило зниження собі-
вартості платежу за допомогою картки. 
Раніше саме наявність високого інтер-
чейнджу дозволяла емітентам карт фор-
мувати програми лояльності у вигляді 
кешбеків за розрахунки. А зараз бага-
тьом гравцям доводиться перегляда-
ти свої політики», – пояснює Костянтин 
Вайсман.

Привернув увагу фінансової спільно-
ти випуск повністю цифрової картки для 
виплат від держави, причому, перш за 
все – швидкістю створення цього про-
дукту з нуля.

Також серед важливих для ринку но-
вовведень аналітики відзначають анонс 
НБУ щодо запуску власної системи мит-
тєвих платежів та можливість, яку на-
дає новий закон на впровадження сер-
вісів списання коштів з рахунків клієнта. 
«Теоретично саме ці ініціативи можуть 
призвести до появи альтернативи карт-
ковим системам розрахунків та оплат 
не через технології Visa та Mastercard, 
а через розрахункові системи НБУ. Од-
нак для створення такої альтернати-
ви необхідна відповідна інфраструктура 
та система мотивації учасників рин-
ку на кшталт інтерчейнджу. Наскільки 
НБУ готовий піти на це, з яким великим 
держ банком та за допомогою яких ре-
сурсів – велике питання й виклик для ре-
гулятора», – вважає Вайсман.

Своєю чергою співзасновник серві-
су онлайн-прийому платежів Portmone 
Ігор Горін серед найцікавіших трендів на 
українському ринку платежів визначає 
три головних.

Тренд 1. Вибухове збільшення транз-
акцій за картами. «Неймовірними темпа-



27

ми йде зростання транзакцій з доставки 
їжі, таксі, просто віддаленого продажу. 
На жаль, більша частина цього зростан-
ня – це гемблінг. Тобто трафік з високо-
ризикового бізнесу, який перекрили з ін-
ших країн і тепер просто «зливають» в 
Україну. Раніше він спостерігався у при-
балтійських країнах, потім, коли фінмоні-
торинг почав це відслідковувати, пере-
тік до Росії, згодом – до азіатських країн. 
Коли кисень перекрили і там, перекочу-
вав до нашої зони правової невизначе-
ності», – зазначає Ігор Горін, висловлю-
ючи при цьому сподівання, що рано чи 
пізно цей сумнівний фінансовий потік за-
лишить межі України.

Тренд 2. Прихід глобальних грав-
ців фінтеху на український ринок. «Ба-
гато років чекали PayPal, але на ринок 
вийшли Kaspi і Revolut. Про повноцін-
ний вихід ще говорити зарано, три-
вають лише підготовчі роботи. Але 
місцеві гравці вже напружилися. Конку-
ренція буде жорсткою та цікавою. Ку-
півля банком Kaspi системи Portmone, 
БТА-банку, і, як кажуть на ринку, при-
дбання одного з українських маркет-
плейсів, запустила активний процес 
злиттів і поглинань», – Ігор Горін, за-
сновник Portmone.

Тренд 3. Вихід українського фінтеху 
на європейський ринок. Відпрацював-
ши свої рішення на локальному ринку, 
компанії розпочали активну експансію 
до інертнішої Європи. «Для багатьох 
європейських країн інноваційні рішен-
ня українських розробників вигляда-
ють як технології іншої цивілізації. UPC 
(Український процесінговий центр) по-
чав активно запускати свої рішення у 
східно-європейських країнах – Сербії, 
Хорватії, Австрії тощо. Інші лідери рин-
ку також активно шукають шляхи виходу 
на західний ринок», – розповідає Горін.

Він вважає, що зниження ставок ін-
терчейнджу платіжними системами 
Visa та Mastercard не надто сильно по-
значиться на клієнтах. Ціни на продук-
цію не зменшаться, натомість зростуть 
доходи великих рітейлових мереж. Хіба 
що дещо просядуть різні банківські 
кешбеки і комісії.

«Головне, що сталося, – собівар-
тість транзакцій, виконаних за допомо-
гою «наземного» POS-терміналу та ін-
тернет-транзакції, зрівнялися. Думаю, це 
призведе до істотної зміни клієнтського 
досвіду на чекауті. Навіщо купувати до-
рогі POS-термінали, якщо їх можна за-
мінити на інтернет-платежі? Швидше за 
все, на ринку з'являться рішення, коли 
оплату карткою на чекауті буде замінено 
оплатою у мобільному телефоні», – каже 
Ігор Горін. На його переконання, невдов-
зі на українців чекають цікаві та зручні 
способи оплати у великому рітейлі.

На українському ринку були запуще-
ні два нових необанки – «Власний раху-
нок» та izibank. «Юнекс Банк» активізу-
вався в розвитку онлайн-кредитування, 
а великі гравці надалі розвивали свої 
диджитал-канали. «Банки розширюють 
асортимент послуг, які надаються в ре-
жимі онлайн. Наприклад, Альфа-Банк 
Україна оголосив про запровадження 
торгівлі цінними паперами для широ-
кого кола клієнтів через мобільний за-
стосунок», – розповідає Роман Шпек. За 
словами голови правління «Юнекс Бан-
ку» Івана Світека, те, що нещодавно вва-
жалося просто корисною опцією, сьо-
годні стало гострою потребою. Проте 
українським банкам та фінтех-стартапам 
найближчим часом належить зроби-
ти ще багато чого. «Наприклад, розро-
бити застосунки, які відкриють простий 
доступ до ринку акцій для пересічних 
українців. Зрозуміло, що сам по собі та-
кий застосунок не є складністю. Але 
створення повноцінної легальної систе-
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ми з урахуванням усіх вимог законодав-
ства, у тому числі щодо питань фінмоні-
торингу та оподаткування, яка б змогла 
працювати хоча б у напівавтоматично-
му режимі, – завдання нетривіальне. Але 
я певен, що ї ї можна й треба реалізува-
ти», – говорить Світек.

Ще складнішим виглядає запуск рі-
шення, яке відкриє легальний доступ до 
купівлі та продажу криптоактивів. Але 

це теж вже не данина моді, а потреба. 
«Причому не лише для фінансистів, а й 
для держави. Феномен криптовалюти 
більше не можна ігнорувати. Цей про-
цес потребує формалізації, адекватного 
законодавчого регулювання, яке створи-
ло б зрозумілі межі функціонування рин-
ку. Але при цьому не стало б загороджу-
вальним заходом для його існування в 
легальному полі», – резюмує Іван Світек.

Фондовий ринок і колективні інвестиції
У середині грудня 2021 року Федераль-
на резервна система США оприлюдни-
ла рішення стосовно облікової ставки 
та політики на 2022 рік. Зберігши рівень 
облікової ставки, ФРС прогнозує піднят-
тя показника у подальшому для бороть-
би з інфляцією.

В Україні рішення з підняття облі-
кової ставки було прийнято 9 грудня, у 
чому Нацбанк випередив дії ФРС. «Це 
рішення спрямоване на нівелювання 
впливу додаткових проінфляційних ри-
зиків, поліпшення інфляційних очікувань 
і забезпечення стійкого зниження інфля-
ції до цілі 5%», – йшлося у повідомленні 
регулятора.

«Однією з причин стрімкого розкру-
чування інфляційного маховика стали 
колосальні заходи підтримки, які нада-
вали національним економікам країни, 
щоб прискорити вихід із кризи. Триль-
йони вивільненої ліквідності частково 
трансформувалися у споживчий попит, 
підштовхнувши ціни догори і викликав-
ши численні розриви в ланцюжках по-
ставок (кращий приклад – дефіцит чіпів 
для автопромисловості). Значна части-
на цієї надмірної ліквідності опинилася 
на фондовому ринку», – зазначає СЕО 
«Юнекс Банку» Іван Світек.

За оцінками BoFA, у 2021 році над-
ходження капіталу в акції перевищить 

1 трлн доларів. За словами Світека, це 
абсолютний рекорд. «Глобальні IPO у 
2021 році перевищили 600 млрд дола-
рів. Це вдвічі більше, ніж у докризовому 
2007-му, коли було встановлено попе-
редній рекорд», – зазначає Світек. І до-
дає, що цим показникам багато в чому 
ринок зобов'язаний шаленою популяри-
зацією приватних вкладень в акції. Такі 
інвестиції стали доступними для пере-
січних користувачів смартфонів нещо-
давно. «І 2021 рік можна сміливо назвати 
роком приватного дрібного інвестора. 
До речі, ця «мода» дісталася й Украї-
ни», – говорить банкір.

2021 року НКЦПРФ лібералізував 
ринок капіталу, дозволивши громадя-
нам купувати акції іноземних компаній. 
Тепер українці можуть вкладатися в ак-
ції Microsoft, Tesla, Apple. Проте придба-
ти акції українських емітентів їм не над-
то просто й доволі ризиковано, адже в 
Україні інтереси міноритарних інвесто-
рів найменш захищені.

98% об’єму всіх операцій на рин-
ку цінних паперів України, за даними 
НКЦПФР, проходять з ОВДП – держав-
ними борговими паперами з пільговим 
оподаткуванням.

Член Нацкомісії з цінних паперів та 
фондового ринку Юрій Бойко комен-
тує це так: «Мені б дуже хотілося, щоб 
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український фондовий ринок був без-
посередньо «вмонтований» у світо-
ву фінансову систему, щоб на нього 
впливали світові події. Мені хотілося б 
розповісти вам про вплив ставки ФРС 
чи зростання світових індексів. Однак ці 
та інші чинники не мають поки що впли-
ву на вітчизняний ринок капіталу, адже 
він досі знаходиться в ембріональному 
стані. Український фондовий ринок на-
разі має мінімальні об’єми – через від-
сутність фінансових інструментів і, як 
наслідок, – інвесторів».

Водночас, за даними НКЦПФР, у 
2021 році на ринку мали місце якісні та 
кількісні позитивні зміни. Так, загаль-
ний обсяг торгів (без урахування ОВДП) 
з початку 2021 року становив 7,43 млрд 
гривень, що майже на 10% більше за ми-
нулорічний показник. «Тепер можна пра-
цювати з новими інструментами – цінни-
ми паперами іноземних емітентів. Їх вже 
90 на українському ринку, і ми бачимо 
неабиякий попит учасників на ці інстру-
менти», – підкреслюють у відомстві.

Розвивається також ринок колек-
тивних інвестицій. За словами Юрія 
Бойка, одне із досягнень цього сегмен-
ту – те, що загальна сума активів дію-
чих інститутів спільного інвестування 
на кінець ІІІ кварталу 2021 року стано-
вила 509 млрд гривень, з яких майже 

492 млрд гривень – активи венчурних 
ІСІ та 17,6 млрд гривень – активи невен-
чурних ІСІ.

Загальні активи усіх ІСІ зросли на 21% 
за рахунок переважно збільшення кіль-
кості венчурних ІСІ. Інші кількісні харак-
теристики також зростають – загальна 
вартість чистих активів виросла на 20% і 
становить 387,44 млрд гривень.

Втішними можна назвати і певні якіс-
ні зміни – триває створення корпора-
тивних фондів, структурування бізнесу 
в Україні за допомогою КІФ. За участю 
інструментів колективних інвестицій фі-
нансується реальний сектор економі-
ки – будівництво, «зелена» енергетика 
тощо.

«Протягом року ми бачимо, що ком-
панії за допомогою фондових інстру-
ментів структурують бізнес, і це неймо-
вірно тішить. Також протягом дев’яти 
місяців 2021-го ми спостерігали приріст 
вкладень в акції іноземних емітентів, де-
ривативи, грошові кошти, нерухомість, 
корпоративні права і реальний сектор. 
Тепер серед галузей економіки, які от-
римали кошти за рахунок активів вен-
чурних фондів, є не лише будівництво, а 
й фармацевтичний бізнес і навіть вироб-
ництво вакцин. Це прецедент на ринку, 
до того ж він дуже на часі», – зазначає 
Бойко.

Деякі законодавчі новації 2021-го

У 2021 році були впроваджені законода-
вчі новації, які суттєво впливають на фі-
нансові ринки. Перш за все – через жор-
сткіші нормативи до платоспромож-
ності банків та страховиків. «2021-й оз-
наменувався подальшим посиленням 
регуляторних вимог до банків. Якщо у 
2020 році у зв'язку з пандемічним шоком 
був деякий перепочинок, то у 2021-му 
НБУ активно надолужив запровадження 

нових вимог до банків, – розповідає го-
лова правління Альфа-Банку Україна Ві-
кторія Михайльо (посаду вказано на гру-
день 2021 року). – Було введено підвище-
ні коефіцієнти ризику за споживчими та 
валютними ОВДП. Ще однією новацією 
стало використання обліку операційно-
го та ринкового ризику в капіталі».

Нововведення очікують банкірів і у 
2022 році. Банки готуються до запрова-
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дження буферів капіталу, а у середньо-
строковій перспективі – взагалі до пе-
реходу на нові вимоги щодо структури 
капіталу. «Стрес-тести також не втрати-
ли своєї жорсткості попри наявні обста-
вини», – зазначає Вікторія Михайльо.

Голова наглядової ради Альфа-Бан-
ку Україна Роман Шпек вважає, що у 
2022 році перед банківською системою 
України стоїть потужний виклик – впро-
вадження нових вимог щодо капіталу. 
А саме – врахування операційного та 
ринкового ризиків під час розрахунку 
адекватності капіталу. Крім того, з 1 січня 
підвищується до 150% коефіцієнт враху-
вання ризику за споживчими кредитами.

«Остання серія стрес-тестів показа-
ла високий запас міцності банківської 
системи, що дасть змогу виконувати 
посилені показники адекватності капі-
талу, отже – забезпечити дедалі вищу 
міцність. Також банки готуються до 
впровадження нової структури капіта-
лу із системою спеціальних буферів, яка 
ще більше посилить ударостійкість бан-
ківської системи та наблизить Україну до 
передових світових практик», – переко-
наний Роман Шпек.

«Безпосередньо для банківського 
сектору надзвичайно важливе значення 
також матиме анонсована НБУ активіза-
ція буферів капіталу, що має відбутися з 
2022 року. Вищі вимоги до капіталу пря-
мо впливатимуть на бізнес-активність 
окремих банків, їх апетит на ризик, та у 
багатьох випадках вимагатиме коригу-
вання бізнес-стратегій», – Роман Лепак, 
«Кредобанк».

Якщо серед банкірів панує майже 
одностайна підтримка новацій Нацбан-
ку, то серед страховиків невеликі ком-
панії знаходяться у ситуативній опозиції 
до рішень регулятора. «Сам факт онов-
лення законодавчої бази у страхуванні, і 
ширше – у небанківському фінансово-
му секторі – є позитивним. Хоча оби-

два основних документи – «Про фінан-
сові послуги та фінансові компанії», і вже 
прийнятий Закон України «Про страху-
вання», досить «сирі» та недоопрацьо-
вані. Обидва можна назвати «законами 
відсильних норм». Тобто в законі фак-
тично прописані загальні декларації, а 
конкретні норми, вимоги, терміни вста-
новлюватимуться нормативними актами 
НБУ», – вважає голова Асоціації «Страхо-
вий Бізнес» В’ячеслав Черняхівський.

Є Базельські стандарти банківського 
бізнесу та принципи Солвенсі для стра-
ховиків, яких дотримуються всі розвине-
ні країни. Ці стандарти дуже широкі, та 
їх імплементація потребує часу, щоб ри-
нок розвивався, а власники банків могли 
підготуватися.

Принципи Базеля та Солвенсі тре-
ба виконувати. Питання – як швидко та 
з якими мотивами. У 2014 році, коли не 
було варіантів щодо отримання грошо-
вої підтримки, Валерія Гонтарева за де-
кілька кварталів запровадила правила 
Базеля, які у світі імплементуються ро-
ками. Були закриті майже 100 банків. Те-
пер цей «батіг» використовують щодо 
небанківських фінансових організацій, 
страховиків.

«Фактично ми маємо передачу зако-
нодавчої влади від ВР до НБУ, що загалом 
є поганим прецедентом та порушенням 
норм Конституції України. Ситуація, коли 
один і той самий державний орган пише 
правила діяльності бізнесу і сам контро-
лює їх виконання, значно підвищує ко-
рупційні ризики», – В’ячеслав Черняхів-
ський, Асоціація «Страховий Бізнес».

При цьому голова страхової компанії 
«Арсенал Страхування» Сергій Авдєєв 
упевнений, що українські страховики 
здатні виконати всі вимоги регулятора. 
«З ринку йдуть перш за все ненадійні 
компанії, які займаються махінаціями з 
власною платоспроможністю. Їх резер-
ви, наприклад, можуть бути розміще-
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ні у землі, яка реально коштує декілька 
тисяч гривень, а «на папері» оцінюєть-
ся у мільйони. Такі компанії виводяться з 
ринку. За моїми оцінками, ще більш ніж 
100 ненадійних страховиків мають зали-
шити ринок у найближчі роки», – вва-
жає він.

«НБУ вжив низку ефективних заходів 
з очищення ринку страхових і фінансо-
вих компаній – багато сумнівних гравців 
виведено з ринку, у них відкликаються 
ліцензії», – погоджується з ним голова 
правління банку «Кредит Дніпро» Сер-
гій Панов.

Серед позитивних новацій Нацбанку 
учасники ринку відзначають лібераліза-
цію валютної політики. Наприклад, бан-
кам збільшили валютну позицію, а гро-
мадянам України НБУ дозволив купувати 
акції іноземних компаній. «Цим шляхом 
Національний банк йде дуже системно 
і чітко. Продовжує зростати відкритість 
регулятора, відчувається його готов-
ність дослухатися до банків», – зазначає 
СЕО «Юнекс Банк» Іван Світек. Також 
він позитивно оцінює розвиток цифро-
візації. «”Дія”, BankID, підготовка законо-
давчого поля для запуску повноцінного 
Open Banking, ідея фінтех-пісочниці на 
базі НБУ – це все правильні та своєчас-
ні речі, які обов'язково дадуть поштовх 
розвитку нових фінансових інструмен-
тів», – упевнений Світек.

«Гадаю, усі кроки НБУ, спрямовані на 
посилення фінансової стійкості сектору, 
були дієвими, адже 2021 року він продов-
жував політику підвищення стабільнос-
ті та надійності українських банків. Зо-
крема, це посилення вимог до капіталу 
банків і проведення регулярних стрес-
тестів, поступове відновлення буферів 
капіталу, деактивованих під час кризи, 
впровадження вимог до покриття капі-
талом операційного ризику тощо.

Також НБУ намагався лібералізувати 
низку правил та максимально розшири-

ти канали комунікацій з клієнтами, що є 
особливо важливим під час карантинних 
обмежень. Завдяки цьому банки мають 
можливість обмінюватися інформацією 
з клієнтами через API, відео-ідентифіка-
цію, дистанційне відкриття рахунків», – 
Володимир Мудрий, СЕО «ОТП Банк».

Завдяки цьому вдалося не лише 
утримати довіру клієнтів та поліпшити 
щоденний банківський сервіс, а й знач-
но покращити результати діяльності 
банківської системи. Окрім рекордного 
приросту сукупного кредитного порт-
фелю, НБУ наголосив на рекордному 
обсязі отриманого сектором прибутку, 
що у ІІІ кварталі у 1,5 рази перевищував 
рівень відповідного періоду минулого 
року. «Сукупна достатність регулятив-
ного капіталу банківського сектору за 
цей період була більш ніж удвічі вищою 
за його нормативний показник. А рен-
табельність капіталу сектору з початку 
2021 року зросла з 17% до більш ніж 30%. 
Це забезпечує нам хороший резерв для 
майбутнього зростання, зокрема, під-
тримки економіки наступного року», – 
упевнений Володимир Мудрий.

Ключовою подією в царині форму-
вання якісного інвестиційного клімату 
опитані експерти називають набрання 
чинності Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо спрощення залучення 
інвестицій та запровадження нових фі-
нансових інструментів». «Із головного, 
що приніс закон, – це принципово новий 
підхід до роботи професійних учасників, 
законодавче врегулювання інфраструк-
тури організованих ринків, у тому числі 
товарних. Тепер торгівля цими фінансо-
вими інструментами може здійснювати-
ся на організованих ринках капіталу та 
поза ними», – пояснює Юрій Бойко, член 
НКЦПФР.

Також важливим є, на його думку, 
те, що в законі йдеться про дериватив-
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ні контракти і про заходи захисту прав 
власників облігацій. Зокрема, шляхом 
запровадження інституту зборів власни-
ків облігацій та колективного представ-
ника «облігаціонерів».

«Останні важливі зміни – голосу-
вання депутатами у першому читанні 
законопроєкту №5865. Його, щоправ-
да, треба дещо доопрацювати, – се-
ред іншого, статтями про іншу модель 
прийняття нормативної бази – за уча-

сті ринкової спільноти, що дозволить 
збільшити експертизу, про підсилен-
ня інституційної і фінансової спромож-
ності регулятора – задля недопущен-
ня роботи сумнівних фінпроєктів. Якщо 
нам вдасться доповнити документ та-
ким чином перед другим читанням, це 
буде перемога для всього фінансового 
сектору, а не лише для сектору колек-
тивних інвестицій», – наголосив член 
НКЦПФР Юрій Бойко.

Висновки

2021 рік фінансова система України за-
вершила на оптимістичній ноті. Попри 
закриття майже 40 страхових компаній 
і продовження розгляду ситуації банко-
паду 2014–2017 років, карантинні обме-
ження та глобальну коронакризу. Укра-
їнський фінансовий сегмент має дові-
ру як з боку приватних інвесторів, так і 
з боку міжнародних партнерів, про що 
свідчать численні, фактичні або потен-
ційні M&A новини. Шаленими темпами 
розвивається фінтех. Уперше за багато 

років пересічні українці отримали мож-
ливість купити акції іноземних компаній.

Ризики, які існують перед системою, 
зумовлені перш за все експортною 
структурою економіки України. Основ-
ні прогнози йдуть у світовому трен-
ді, зумовленому COVID-19. При цьому 
кращими прогнозами щодо розвит-
ку українського фінансового сектору є 
наміри інвесторів вести бізнес в Украї-
ні та купувати великі державні та при-
ватні банки.
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ДАНИЙ ЗВІТ ПІДГОТОВЛЕНИЙ БІЗНЕС-МЕДІА БЮРО EKONOMIKA+, яке є видавцем од-
ного з найбільших ділових порталів України Delo.ua, онлайн-медіа про PR та марке-
тинг MMR.ua, дайджесту ділової жінки Womo.ua та рейтингового журналу «ТОП-100. 
Рейтинги найбільших». 

Ekonomika+ щорічно проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких великий 
фестиваль для малого та середнього бізнесу Get Business Festival, Business Wisdom 
Summit: стратегії та досвід змін від лідерів великого бізнесу, PR-марафон: огляд трен-
дів у PR-галузі, HR-марафон: обмін кейсами між HR-фахівцями за межею стандартних 
компетенцій та інші. 

Delo.ua — провідний бізнес-портал для великого бізнесу та МСБ України, який за-
ймається висвітленням подій та явищ, що впливають на українську економіку та роз-
виток підприємництва в Україні. Редакція порталу кожного дня готує свіжу та акту-
альну аналітику, інтерв’ю з ключовими гравцями ринків, розповідає про найкращі 
інвестиційні рішення та виявляє галузеві тренди, інновації в бізнесі та ринкові тенден-
ції. Спікерами виступають власники та топ-менеджери найбільших компаній країни, 
провідні аналітики та експерти.

За результатами дослідження PR-агентства PointeR Agency, Delo.ua є третім ви-
данням у рейтингу ЗМІ, яким найбільше довіряють топ-менеджери та власники бізне-
су. Згідно з результатами дослідження контент-маркетингової платформи PRNEWS.
IO, бізнес-портал Delo.ua займає 4 місце в рейтингу найпопулярніших бізнес-ЗМІ в 
Україні. 

GET Business Festival – наймасштабніша подія року для малого та середнього 
бізнесу, що проводить бізнес-портал Delo.ua та який кожного року об’єднує більше 
3 тисяч учасників під однією метою – пришвидшити зростання українського бізнесу. 
Найвпливовіші бізнесмени та топ-менеджери найуспішніших компаній України пара-
лельно на 4 сценах діляться своїм досвідом та секретами розвитку бізнесу. Фести-
валь проходить в мультиформаті, який поєднує конференцію, виставкову зону, кон-
сультаційний майданчик та нетворкінг.

Business Wisdom Summit – флагманський захід бізнес/медіа бюро ekonomika+ та 
журналу «ТОП100. Рейтинги найбільших». Щороку саміт збирає сильних управлінців 
та лідерів українських та міжнародних компаній для обміну досвідом, а також стає 
великим нетворкінг-майданчиком. 

Контакти:

info@delo.ua  

+38(067)2230178

м. Київ, вул. Холодноярська (Кайсарова), 2


