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Боротьба з корупцією

• Відкриття державних реєстрів

• Прозорість роботи органів 

виконавчої влади

Довіра до НБУ

• Довіра з боку державних органів, з якими 

НБУ має тривалі стосунки з реалізації 

аналогічних програмних комплексів

• Довіра з боку банківської системи, оскільки 

НБУ гарантує банківську таємницю стосовно 

інформації про клієнтів банків

• Використання сучасних технологій захисту 

інформації

Передумови запровадження проекту з побудови системи BankID

Розвиток електронного урядування

• Запуск Мінекономрозвитку Єдиного 

державного порталу адміністративних 

послуг (https://poslugy.gov.ua)

• Зростання пропозиції адміністративних 

послуг в електронному вигляді з боку 

державних органів 

Необхідність нормативного 

регулювання

• Визначення моделі та 

архітектури системи BankID

• Чіткі процедури підключення 

до системи BankID

• Чіткі вимоги до захисту 

інформації

Комплексна програма реформування 

фінансового сектору до 2020 року

• Розвиток системи BankID передбачений 

Комплексною програмою 2020

• Рекомендації міжнародних фінансових 

організацій, зокрема, пропозиції McKinsey & 

Company, Inc. з підвищення продуктивності у 

банківському секторі України

Передумови 

запровадження 

проекту BankID
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https://poslugy.gov.ua/
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Cистема BankID. Кому це потрібно ? 
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проект 

BankID

в Україні

Ініціатива 

комерційних 

компаній

Ініціативи

Банків 

України

Ініціативи САП

Підтримка 

з боку

НБУ
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Підтвердження

ідентифікації

Запит на 

ідентифікацію

Он-лайн запит на 

послугу 

(адміністративну, 

банківську, 

комерційну)

Загальний принцип роботи BankID. 

Користувач. Передача даних

Б А Н К И  У К Р А Ї Н И
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Користувач – суб'єкт 

звернення = суб’єкт

персональних даних

СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Згідно із законодавством України всі суб'єкти повинні 

бути представлені на Єдиному державному порталі 

адмінпослуг

СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

(КОМЕРЦІЙНІ КОМПАНІЇ)

Банки можуть виступати як надавачами 

даних, так і отримувачами

B
a
n

k
ID

Надання 

ідентифікаці

йних даних

http://diplomrf.ru/pravoobladatelyam
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Єдина система BankID
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Єдина 

система 

BankID

Єдина національна система BankID рівновіддалена від усіх учасників
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Перспективи розвитку та використання системи BankID
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• Кабінет Міністрів України, 

• суб'єкти надання 

адміністративних послуг, 

• Національний банк України, 

• банки України

• Банки України,

• Національний банк України 

• Підприємства України,

• Банки України,

• Національний банк України

Етап 3. 

Для комерційних 

операцій

Етап 2. 

Для банківських 

операцій

Етап 1. 

Використання BankID для 

адміністративних послуг 

• Постанова КМУ “Про 

затвердження Порядку 

ведення Єдиного державного 

порталу адміністративних 

послуг”

• Внесення змін до 

банківського законодавства 

та законодавства з 

фінансового моніторингу

• Внесення змін до 

Господарського кодексу 

України, банківського 

законодавства

• Закон України “Про 

адміністративні послуги”

Передумови

Ініціатори

• Проект Положення про 

Єдину національну систему 

електронної дистанційної 

ідентифікації фізичних і 

юридичних осіб BankID НБУ



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Підключення банків до системи BankID

7



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

1.Тривалий термін прийняття змін до законодавства

щодо віддаленої ідентифікації.

2.Мала кількість банків, комерційних організацій та 

ПАПів, що підключені до системи BankID.

3.Недовіра банків до ідентифікаційних даних інших 

банків при використанні BankID.

4.Неузгоджені фінальні моделі BankID для банків та 

суб’єктів господарювання.

5. Розширені вимоги для реалізації безпеки, 

передбачених у специфікаціях з підключення до BankID.

.

.

1.Участь у підготовці та внесенні відповідних змін до

законодавства. Підготовка драфтів змін до НПА НБУ.

2.Розширення переліку послуг BankID.

Проведення тестування, пілотів з комерційними компаніями

Допомога майбутнім учасникам та спрощення процедури

підключення.

3. Спільно з банками розробка моделей використання BankID,

що дозволять підвищити рівень довіри до даних (як варіант -

використання крос-ідентифікації (ЕЦП, реєстри), узгодження

моделей з Департаментом Фінансового Моніторингу.

4. Узгодження цільової моделі використання BankID з

учасниками ринку.

5. Внесення змін до НПА, що стосуються BankID.

Вирішення проблем дозволить розвивати використання BankID та сприяє розвитку надання адміністративних,

банківських та комерційних послуг дистанційним шляхом

Питання Шляхи вирішення

!
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Питання та можливі шляхи їх вирішення
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• Використання BankID, 

для продажу послуг, 

товарів, як одного з 

інструментів 

ідентифікації, для крос-

ідентифікації, верифікації 

користувачів, 

використання у 

маркетингових цілях

iGOV*

• Реєстрація у черзі на 

оформлення та видачу

паспорта громадянина

України (ID-картки) по 

досягненні 14-річного 

віку

• подання запиту на 

оформлення паспорта 

громадянина для 

виїзду за кордон 

замість втраченого

або викраденого

• Попередня подача 

заяви про державну

реєстрацію прав та їх

обтяжень

• Оформлення 

номерів, нових 

тарифних планів

• Ідентифікація 

власника номеру

• Зміна мобільного 

оператора при 

збереженні власного 

номеру

• Поновлення номеру

Існуючі 

послуги
Майбутні 

послуги (план)

• Отримання витягу з 

реєстру земельного 

кадастру

• Замовлення витягу

про нормативну

грошову оцінку землі.

• Отримання

відомостей про 

власників та 

користувачів

земельних ділянок.

• Реєстрація на порталі 

МЕРТ для подального

отримання послуг 

Єдиного державного 

порталу адміністративних 

послуг 

http://poslugy.gov.ua/

• Реєстрація фізичної 

особи або фізичної 

особи-підприємця

• Замовлення послуги

"Видача ліцензії на 

експорт товарів"

• Замовлення послуги

"Внесення змін до 

декларації про готовність

до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого

здійснено на підставі

будівельного паспорта“

• Запис на прийом для

оформлення і видачі

паспорта громадянина

України для виїзду за 

кордон з безконтактним

електронним носієм.

Приклади послуг, що можуть бути отримані за допомогою 

BankID

Міністерство 

Юстиції

Комерційні 

організації

Банки

МЕРТ Земельний 

кадастр

• Використання 

BankID для надання 

повного спектру 

банківських послуг 

дистанційно, 

використання для 

ідентифікації/верифі

кації..

Територіальні 

адміністрації

• Отримання певного 

переліку 

адміністративних 

послуг електронним 

шляхом

• Участь у 

голосуваннях за 

місцеві ініціативи, 

бюджети, тощо.

* надання послуг обмежено, 

надаються в режимі тестування

• Електронні петиції

КМУ Оператори
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http://poslugy.gov.ua/
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Що далі з BankID ? 
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Дякую за увагу !

Запрошуємо до співпраці та підключення до Єдиної 

національної системи електронної дистанційної 

ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID

Національного банку України
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Запрошуємо до спільної роботи над розвитком BankID

Циганов Олег Ігорович,

керівник проектів та програм

Департаменту стратегії та реформування НБУ

+38 044 230 18 38

Oleh.Tsyhanov@bank.gov.ua
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