Реформа Національного банку України:
приклад успіху

Активи фінансового сектору, який регулюється НБУ, НКЦПФР,
Нацкомфінпослуг, складають ~ 1.7 трлн грн
Державні
фінанси
Ринок
капіталу

ОВДП
Розрахунковий
Центр

Біржі

Страхові
компанії Кредитні
бюро

Небанківській
фінансовий
Пенсійні сектор
фонди

Лізингові
компанії
Факторингові
компанії

Кредитні
спілки Ломбарди Обмінні
пункти

~ 150 млрд грн

ФГВФО
Неплатоспроможні
банки

Банківський
сектор
~ 1.2 трлн грн

Акції
ІСІ

Державні
банки

Облігації

Нацдепозитарій

~ 260 млрд грн

Бюджет

~ 370 млрд грн
Оцінщики
Аудитори

СЭП
Міжнар.
Рейтингові
плат.
компанії
системи НСМЕП
Асоціації

Небанківські Платіжні
системи

Е-money

Галузеві
організації

Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектору
виділена у самостійний напрямок Комплексної програми розвитку
фінансового сектору України, затвердженої НРР 15 травня 2015 року

Стратегія України 2020

Затверджена
Правлінням НБУ №
391 від 18.06.2015

Угода про асоціацію
України та
Європейського союзу

Комплексна програма
розвитку фінансового сектору
України до 2020 року

Рішенням НКЦПФР
№ 931 від
30.06.2015
Розпорядженням
Нацкомфінпослуг
від № 1367
11.06.2015

Програма реформ стосується трансформації НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, ФГВФО
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Основною метою трансформації НБУ є підвищення спроможності
виконувати регулятором основні функції, передбачені ст. 6-7 Закону
України «Про Національний банк України»
Основні функції НБУ
Досягнення та
підтримка цінової
стабільності

Сприяння додержанню
стійких темпів
економічного зростання

Сприяння фінансовій
стабільності

1

2
Незалежність у
формулюванні та
імплементації політики

3
Підвищення якості
системи прийняття
рішень

Спрощення діяльності
НБУ як організації

Напрямки досягнення цілей
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Трансформація НБУ розпочалася ще у квітні 2014 року та розпланована
на 30 місяців
Етапи трансформації
2014
Квітень

2015
Серпень

2016
Грудень

Лютий

Червень

Підготовка
трансформації
Етап 0
Фокус на спрощенні:
Організаційна трансформація
Етап I
Фокус на підвищення якості
рішень: Реінжиніринг процесів
Етап II
Фокус на незалежності:
Імплементація нової візії
НБУ
Реалізація проекту трансформації допоможе НБУ повноцінно реалізовувати функції, визначені
законодавством України, відповідно до найкращих світових практик
5

Трансформація НБУ відбувається у 7 основних напрямах
2
Нагляд

Визначення
основних
функцій
(мандату)
НБУ

Монетарна
стабільність

Ринкові
операції

Нова функціональна
організаційна структура
Розрахункові
операції

Фін-адмін.
операції

Група
Голови
НБУ

Правління 3
Департамент

1

Управління

Виведення
неключових
функцій за
межі НБУ

Скорочення
ієрархічності

Відділ

4
5

Оптимізація мережі ТУ
6

Оптимізація чисельності
7

Централізація
функцій через
запровадження
дівізіоналізації

Реінжиніринг
процесів

Головна мета – підвищення інституційної спроможності НБУ виконувати свої ключові функції
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Одним з найважливіших кроків на шляху до інституційної спроможності
та фінансової незалежності НБУ є прийняття Законів № 541, 542 від
18.06.2015
Незалежність у
формулюванні та
імплементації політики

Інституційна
незалежність

Функціональна
незалежність

 НБУ - самостійний і
незалежний
державний орган;

 Незалежність НБУ
від інших державних
установ при розробці
політики;
 Не допускається
встановлення для
НБУ заборони або
обов’язку вчиняти
певні дії;

Фінансова
незалежність

Особиста
незалежність

 Рада НБУ здійснює
нагляд за системою
внутрішнього
контролю НБУ

 Здійснення видатків
за рахунок власних
доходів у межах
затвердженого
кошторису

 Правління НБУ (6
осіб) – колегіальний
орган, з рівними
правами всіх членів
Правління

 Першочергове
спрямування
затвердженого
аудитом прибутку на
формування резервів

 Структура та розмір
оплати праці
службовців НБУ
визначаються
Правлінням

 Змінний графік
призначення
заступників Голови
НБУ (від 3 до 7
років)

 Заборона авансового
перерахування
прибутку до держ.
бюджету
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Від виведення неключових функцій за межі НБУ зекономіть ~490 млн.
грн витрат на рік
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Функція
Телеканал БТБ
Університет та Академія
Центр наукових досліджень
Група з управління проектами
Редакція
Друкарня
Комплекс технічного
обслуговування
Бази відпочинку + Гостьовий дім
Транспортне забезпечення (АТП)
Фізкультурно-оздоровчій комплекс
(ФОК + ЛОК)
Комплексне харчування (ЦА)
Facility management
Послуги охорони

ВСЬОГО:

Факт 2014 р.
Доходи Витрати
2,2
-64,0
40,8 -365,2
0,0
-7,2
3,1
-7,5
0,2
-5,9
0,0
-6,1

Після
реорганізації
Доходи Витрати
0,0
0,0
0,0
-24,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,8
0,0
-0,9

млн.грн
Загальний
ефект /
економія
61,8
299,8
7,2
4,4
4,9
5,2

0,0
0,6
0,0

-11,3
-6,4
-86,4

0,0
0,0
0,0

-1,3
-4,5
-43,6

10,0
1,3
42,8

0,4
8,0
0,0
0,0

-12,9
-16,9
-60,1
-154,4

0,0
0,0
0,0
0,0

-12,0
-0,4
-54,0
-116,1

0,9
8,5
6,1
38,3

55,2

-804,2

0

-258,1

~490

Нове керівництво НБУ також скоротило заплановані у 2013 інвестиційні витрати у розвиток
матеріальної бази НБУ у 2014-2015 роках більше ніж на 1 млрд грн
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Сучасна організаційна структура НБУ відповідає міжнародним
стандартам організаційних структур Центральних банків Світу
(приклад Банк Англії)
Рада НБУ
Апарат Ради НБУ
Департамент
внутрішнього аудиту

Голова НБУ
Юридичний департамент

Управління інформації та
громадських комунікацій

Департамент персоналу
Відділ
режимно-секретної роботи

Департамент з управління
діяльністю Корпоративного
недержавного пенсійного
фонду НБУ

Перший заступник Голови
Пруденційний нагляд

Заступник Голови
Монетарна стабільність

Департамент банківського
нагляду

Департамент монетарної
політики та економічного
аналізу

Департамент
супроводження кредитів

Департамент грошового
обігу

Департамент
бухгалтерського обліку

Департамент статистики та
звітності

Департамент відкритих
ринків

Операційний департамент

Департамент фінансового
контролінгу

Департамент інформаційних
технологій

Управління стратегії та
реформування банківської
системи

Департамент платіжних
систем

Департамент забезпечення
діяльності НБУ

Департамент інспектування
банків
Департамент фінансового
моніторингу

Департамент фінансової
стабільності

Департамент реєстраційних
питань та ліцензування
Департамент методології
Департамент з управління
ризиками
Управління моніторингу
пов’язаних з банками осіб

Заступник Голови
Ринкові операції

Відділ депозитарного обліку
державних цінних паперів
Відділ корпоративних прав

Заступник Голови
Розрахункові операції

Департамент роздрібних
платежів
Департамент інформаційної
безпеки

Заступник Голови
Фін.-адмін. операції

Департамент міжнародних
зв’язків
Тер.управління

Департамент безпеки

Група управління проектами
- підрозділи першого рівня орг. структури НБУ.
- підрозділи, які планується вивести зі структури НБУ

При реорганізації Нацкомфінпослуг (проекти Законів 2413а, 2414а) передбачається
створення окремого блоку нагляду за небанківськими фінансовим установами
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Одним із результатів внутрішньої трансформації стало скорочення
декількох бюрократичних ланок управління в банку
Структура НБУ на 01.01.2014

Структура НБУ на 01.10.2015
Цільова

Правління

11

Правління

6

6

26

22

Управління

98

82

Відділ

307

235

437

345

6

Генеральний
департамент

Департамент

Департамент

31

Управління

94

Відділ

234

Сектор

~400
Співробітники

Співробітники

Керівний персонал

~776
-44%

В банку було скорочено біля 340 «керівників».
Біля 100 керівників ще чекають скорочення

-56%
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З 2014 року 5270 співробітників НБУ (-45%) вже виведено зі структури
НБУ, біля 1200 ще планується вивести до кінця 2015 року (разом -55%)
Графік зміни чисельності НБУ з розподілом за типами функціональних напрямів
• Початкова оптимізація
процесів та чисельності
• Трансформація
організаційної структури

Чисельність
співробітників НБУ
(округлені дані):

-45%

-5270
-10%

11800

11250

9900

9030

• Централізація функцій НБУ
• Реформування тер-них
управлінь

3400

3350

• Автоматизація
внутрішніх процесів та
звітності
• Передача ВНЗ НБУ до
сфери МОНУ

3250
3050

6530

2850

-55%

-1230

5300

• Завершення
централізації функцій та
реформи ТУ
• Перехід на єдиний МФО
• Аутсорсинг функцій
забезпечення

3200
2950

2750

2510
2350

-31%

1450

-57%
-70%

Функціональні
напрями

2000

5050

4800

3900

3430

2020

1500

1/1/2014

7/1/2014

1/1/2015

7/1/2015

11/20/2015

1/1/2016

29%
28%
43%

31%
30%
39%

31%
30%
39%

37%
28%
35%

44%
27%
28%

Ключові
29%
Супроводжувальні 28%
Неключові
43%

Чисельність НБУ буде скорочуватись відповідно до етапів
трансформації функціональних напрямів
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Система управління, побудована на професійній взаємодії Ради НБУ,
Правління НБУ та внутрішніх комітетів сприяє побудові зваженої
системи прийняття рішень в НБУ
КОНТРОЛЬ

Рада НБУ
Аудиторський комітет

СТРАТЕГІЯ

Правління НБУ
9 комітетів

ПІДТРИМКА
ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ

ВИКОНАННЯ

Розробка
політики

Комітет
фінансової
стабільності

Монетарний
комітет

Впровадження
політики

Комітет з
нагляду

КУАП

Кредитний
комітет

Підтримка

Комітет з
управління
змінами

Комітет з
операційних
ризиків

Бюджетний
комітет

Комітет з
конкурсних
торгів

Принцип 4 очей та операційний контроль
Відбувається вдосконалення системи внутрішнього контролю

Впровадження принципів ефективного управління при прийнятті рішень посилить
спроможність у плануванні, підвищить ефективність діяльності НБУ та його політик
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В рамках внутрішньої трансформації ми сфокусувалися на
реінжинірингу як регуляторних, так і супроводжувальних процесів НБУ

Реінжиніринг
регуляторних
функції НБУ

Реінжиніринг
супроводжувальни
процесів

Новий
кредитний
процес

Статистика та
звітність

Стратегія
касових
центрів

Нагляд на
основі ризику

Кластерний
підхід до
нагляду

Централізація
функцій та
реформа ТУ

HR-процеси

Централізація
МФО

Аутсорсинг,
виведення
non-core

Кошторисний
процес

Електронний
документообіг

Побудова
архіву

Прийняття
рішень на базі
комітетів

Проектне
управління

Реорганізація
процесу
закупівель

Процесне
управління

Система
управління
безперервністю
діяльності

Система
внутрішнього
контролю

Всі ключові процеси НБУ (загалом 41 проект) змінюються на основі найкращої міжнародної
практики за допомогою зовнішніх консультантів та експертів
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Наприклад, процес рефінансування банків був повністю
перебудований заради більш якісної і прозорої системи прийняття
рішень щодо підтримки банків
1.Отримання заявок на
фінансування від банка
або банківського нагляду
2. Ідентифікація потреби
банку в ліквідності

Ініціювання та
попередній
аналіз

Аналіз
кредитної
заявки

1.Розгляд кредитної
заявки на Кредитному
комітеті та надання
дорадчої пропозиції для
Правління

1.Погашення кредиту
2.Зняття заборони на
заставу

2.Прийняття рішення на
Правлінні

Рішення
кредитного
комітету

1.Збір інформації для аналізу
2.Надання необхідних
аналітичних висновків
3.Верифікація оцінки
зовнішніх оцінювачів
4.Здійснення інтегральної
оцінки ризику

Рішення
правління

Виконання
рішення

Закриття
угоди

1.Реалізація кредитного
рішення
2.Моніторинг фінансового
стану позичальника
3.Моніторинг застави
4.Зміна умов кредитування/
реструктуризація

Якість рішень щодо рефінансування банків стала більш високою, покриття заставами та
моніторинг фінансового стану позичальника більш якісним
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В НБУ ми також повністю перебудовуємо усі HR процеси

Наші дії спрямовані на створення міцної команди професіоналів, здатної реалізувати
трансформаційні зміни та підвищити ефективність виконання основних функцій НБУ
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Імплементація реформи фінансового сектору відбувається за
принципами проектного менеджменту
A

B

Забезпечення фінансової
стабільності фінансового сектору
Проект

A.1. Рівні умови конкуренції

С

Розбудова інституційної спроможності
регуляторів

Захист прав
споживачів
та інвесторів

Статус

А

A.11/1. Виведення з ринку
неефективних установ

D

В.1. Інституційна та фінансова
незалежність регуляторів

F

С.1. Фінансова грамотність
населення України

B

D

С.2. Стандарти розкриття
інформації

В

А.2 Лібералізація валютного
регулювання

B

A.11/2. Захист активів небанківських фін. установ

E

В.2. Інституційний контроль
регуляторів

А.2/1 Кредити нерезидентів

С

A.12. Інфраструктура управ.
проблемними активами

E

В.3. Інструменти впливу
регуляторів

C

С.3. Права споживачів та
інвесторів

D

A.3. Пов’язані особи

D

A.13. Деривативи

E

В.4. Трансформація регуляторів

E

С.4. Інструменти захисту
споживачів та інвесторів

С

A.4. Платоспроможність та
ліквідність

С

A.14. Накопичувальне пенсійне
забезпечення

B

В.4/1. Міжнародний ринок
виробництва грошових одиниць

C

A.5. Системно-важливі фінансові
установи

С

A.15. Інструменти та
інфраструктура

В

В.6. Внутрішній контроль

F

A.6, В.5 Risk based supervision

С

A.15/1. Кредитні спілки та
лізингові компанії

В

В.7. Комунікація регуляторів зі
споживачами та учасниками

В

А.6/1 Ідентифікація власників
банків

E

A.16.Посередники (агенти) у
фінансовому сектору

E

В.8. Зловживання у фінансовому
секторі

D

Легенда

А.6/2 Спрощення механізму
злиття банків

D

A.17.1 Кредитний реєстр

E

В.9. Еф-ть роботи регуляторів,
ФГВФО з пробл. активами

E

A.7. Звітність

С

A.18. Страховий ринок

В

В.10. Координація регуляторів

А

А.7/1 IFRS

G

A.19. Консолідація
інфраструктури

С

В.11. Координація СРО та
регуляторів

В

A.8. AML

С

A.20. Рейтингові агентства

D

В.12. Звітність фінансового
сектору

В

A.9. Cashless

В

A.21.Оподатк. операцій зі стягнення пробл. заборгованості

В

В.13. IT-технології

А

E

A.22. Оподат. інструментів та
учасників фін. сектору

E

В.13/1 Центр. МФО та бухгалтерії

F

A.10/1. Державні банки

С

A.23 Податкове стимулюван.
розвитку інвестицій

E

В.13/2 Централізація ПЗ HR

G

A.11. Захист прав кредиторів

E

В.13/3 Електронний
документообіг

А аналіз проблематики ситуації та її вплив на весь
фінансовий сектор;
В аналіз міжнародного досвіду та можливість його
застосування в рамках проекту;
С створення концепції вирішення проблеми з
урахуванням експертизи та моделювання ефекту, її
затвердження;
D обговорення концепції з професійним суспільством
та суміжними міністерствами та її можливе
коригування;
E розробка нормативних актів;
F прийняття нормативних актів;
G імплементація нормативних актів та підзаконних
нормативних актів (у разі необхідності);
H аналіз очікуваних ефектів від імплементації та
можливе коригування заходів;
I функціонування системи в новому законодавчому
середовищі.

E

A.10. Corporate governance

Розвиток проектного менеджменту в НБУ є також
частиною процесу внутрішньої трансформації
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З квітня 2014 року вже прийняті важливі законопроекти, щодо
розвитку фінансового сектору України
Фінансовий сектор
в цілому

Банківський сектор
1586 від
04.07.2014
Збільшення вимог до
капіталу банків до 500
млн. грн., а також
особливості виведення з
ринку банків
1587 від
04.07.2014
Щодо
визначення особливостей
корпоративного
управління в банках

78 від
28.12.2014

Затвердження заходів,
спрямованих на сприяння
капіталізації та
реструктуризації банків

218 від
02.03.2015
Заходи, щодо посилення
відповідальності пов’язаних
із банком осіб

1702
від 14.10.2014
Щодо посилення
внутрішнього
фінансового моніторингу
фін. установ

321 від
09.04.2015
Зміни до Податкового
кодексу України щодо
оподаткування операцій з
прощення боргу

424
від 14.05.15
щодо строкових депозитів –
забезпечпення сталої та
прогнозованої ресурсної
бази

701
від 17.09.2015
щодо реструктуризації
державного та
гарантованого державою
боргу та його часткового
списання

Інституціональне
будівництво
541, 542
від 18.06.15
інституційна
спроможність
та фін.
незалежність
НБУ

629
від 16.07.15
Розвиток
інституційної
спроможності
ФГВФО

Захист прав інвесторів
289
від 07.04.15

Щодо захисту прав
інвесторів

Прийняті законопроекти основний крок до вирішення проблем минулого фінансового сектору України
17

Пропозиції до рішення НРР: сприяти прийняттю наступних
законопроектів, зокрема шляхом проведення "Дня розвитку
фінансового ринку" серед найближчих пленарних днів"
Проекти Законів України, що внесені/вносяться у Верховну Раду України відповідно до проектів реформи фін.сектору:
Інституціональне
Банківський сектор
Ринки капіталів
Небанківський сектор
будівництво
2286а
захист кредиторів
2449 оздоровлення банків через
усунення наслідків девальвації
2460а
доступ до
податкових
реєстрів
3555, 3556 про
реструктуризацію
фінансової
заборгованості
3111а про
кредитний реєстр
НБУ
2506а, 2507а, 2508а
приватні
виконавці
2430а
фінмоніторинг
PEP

2302а
сквіз-аут

0956
корпоративні
облігації та збори
бондхолдерів

про корпоративні
угоди

1797-1
про страхування
про
агрострахування
про ліцензування
фін. установ
про ініціювання
банкрутства фін.
установ

3 Проекти:
інституційна
спроможність
та фін.
незалежність
НКЦПФР
2300а
скасування
мораторію на
перевірки НКЦПФР
2413а-2414а
спліт НКФП

Захист прав споживачів
3498-3500, 3516
про регульовані
ринки та
деривативи

про
автострахування

2767
пенсійна
реформа

2455
споживче
кредитування
2456
система захисту
споживачів
0959
Заборона
фінансових пірамід

Прийняття зазначених законопроектів створить юридичні підвалини для розвитку
фінансового сектору
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SUMMARY: Трансформація НБУ перебуває в активному стані –
багато було зроблено і не менше ще треба зробити



Основні
досягнення







Найближчі
наступні кроки






Трансформація НБУ стала частиною програми розвитку
фінансового сектору України
Нова структура НБУ впроваджена і діє з 01.12.2014, ієрархічність
скорочена до 4х рівнів; 5270 (-45%) співробітників виведено з штату
НБУ з початку 2014 року; ще планується скоротити біля 1200;
Зміни до Закону про НБУ щодо посилення інституційної та фінансової
незалежності були прийняті та вступили в силу (10.07.2015)
Затверджена концепція системи комітетів та створено 9 комітетів
Правління для підвищення системи прийняття рішень.
НБУ стало місцем, де найкращі спеціалісти ринку бажають
працювати
Завершити процеси посилення функцій нагляду, інспектування та
боротьби з відмиванням грошей
Посилити функції прогнозування та економічних досліджень
Завершити реінжиніринг інших основних процесів (всього 41
проект)
Звершити нову модель централізації функцій та реформування ТУ
Завершити вивід (аутсорсинг) та реформування неключових
функцій НБУ

Аналогічні процеси з підвищення спроможності виконання основних регуляторних функцій
повинні відбуватись у всіх регуляторах фінансового сектору та інших державних органах
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