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Структура Стратегії розвитку фінансового сектору 

до 2025 року

Розділ І

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

Розділ ІV

Розділ V

Поточний стан фінансового сектору

Бачення майбутнього: візія і місія фінансового сектору 

України 

Стратегічні цілі «Стратегії розвитку фінансового сектору 

України до 2025 року» та очікувані результати її реалізації

Узгодження заходів Стратегії з міжнародними 

зобов’язаннями України 

Дорожня карта реалізації заходів

i

ii

iii

iv

v

Фінансова стабільність

Макроекономічний розвиток 

Фінансова інклюзія 

Розвиток фінансових ринків 

Інноваційний розвиток 
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Розділ І. Поточний стан фінансового сектору України
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Стратегія розвитку 

фінансового сектору 

враховує теперішні і 

майбутні потреби 

представників всіх груп 

екосистеми, як 

споживачів послуг, так і 

ключових гравців, що 

приймають участь у 

створені цих послуг

Розділ ІІ. Фінансова Екосистема України

4
ДЕРЖАВА

Кінцевими 

споживачами 

фінансової екосистеми 

є держава, бізнес та 

громадяни

Ключові гравці 

екосистеми 

взаємодіють між 

собою, створюючи 

актуальні сервіси та 

продукти для 

споживачів

Стратегія розвитку 

фінансового сектору 

базується на 

глобальних світових 

трендах та трендах 

розвитку національної 

економіки

ВІЗІЯ

МІСІЯ

СТРАТЕГІЧНІ 
НАПРЯМКИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ІНДИКАТОРИ 
ВИКОНАННЯ

ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ
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ВІЗІЯ

МІСІЯ

СТРАТЕГІЧНІ 
НАПРЯМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Фінансовий сектор України виступає 
драйвером сталого та інклюзивного 

розвитку економіки України та сприяє 
підвищенню добробуту громадян через 

забезпечення ефективного акумулювання, 
розподілу та обігу фінансових ресурсів в 

економіці

Розділ ІІ. Візія, місія та стратегічні напрями розвитку 

фінансової екосистеми України
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Інтегрований у міжнародний простір, 
ефективний, стійкий та 

конкурентоспроможний фінансовий 
сектор, який динамічно розвивається та 

забезпечує вагомий внесок у стале та 
інклюзивне економічне зростання України



Розділ ІІІ. Стратегічні напрями та цілі розвитку 

фінансового сектору України до 2025 року
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Розвиток ринків 

небанківських 

фінансових послуг

Ефективна 

інфраструктура ринків 

капіталу

Створення ліквідних 

ринків фінансових 

інструментів та 

механізмів/інструментів 

зниження ризиків 

здійснення фінансових 

операцій

Інтеграція фінансових 

інструментів у гривні в 

глобальні фінансові 

ринки

Розвиток відкритої 

архітектури 

фінансового ринку 

та платформ 

регуляторів

Розвиток ринку 

FinTech та цифрових 

технологій

Розвиток 

регуляторних та 

наглядових 

технологій 

(SupTech&RegTech)

Розвиток цифрової 

економіки

Підвищення 

доступності та рівня 

користування 

фінансовими 

послугами 

Захист прав 

споживачів фінансових 

послуг

Підвищення рівня 

фінансової грамотності 

населення

Забезпечення 

макроекономічної 

стабільності

Сприяння 

банківському 

кредитуванню 

економіки

Розвиток 

небанківського 

фінансування

Захист прав 

кредиторів та 

інвесторів

Створення умов для 

залучення 

довгострокових 

ресурсів в економіку

Ефективне 

регулювання та 

нагляд

Прозорість 

фінансового 

сектору

Стійкість 

фінансового 

сектору до викликів

Якісне корпоративне 

управління та 

управління 

ризиками у 

фінансовому секторі











































Reform Steering Committee ̶  інструмент моніторингу та 

контролю реалізації Стратегії

CEO

B

B-1

Учасники НБУ НКФПНКЦПФР ФГВФО МінФін

Єдиний «Steering Committee» реформи 

(високого рівня)

Реалізація рішень через повноваження 

керівників регуляторів

Забезпечення виконавчої дисципліни 

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

Зустрічі на рівні CEO – 1 раз на 

квартал, на рівні B/B-1 – щомісяця

Планування діяльності Комітету 

на рік

Фокусування на стратегічних 

міжвідомчих проектах

НАБУ БК ВРУ

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

Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між головними виконавцями реформи фінансового сектору

• Учасники щомісячно звітуватимуть про стан реалізації проектів на засіданнях комітету
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