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ВСТУП 

 

 Актуальність теми дослідження пов’язується, передусім, статусом 

Національного банку України, його національною та суспільною значимістю 

для економіки, фінансової й банківської сфери держави. Будучи центральним 

банком держави, на сьогодні роль цього органу публічного управління все 

більше посилюється, враховуючи низку факторів внутрішнього та зовнішнього 

характеру (воєнні дії на Донбасі, пандемія коронавірусу та ін.). Ці фактори 

посилено стимулюють Національний банк до участі в забезпеченні стабільності 

не лише грошової одиниці України як його основної функції, але й у цілому 

економіки нашої держави.  

 Разом із тим, актуальність визначеної проблематики посилюється 

складністю правової природи, особливостями організації та функціонування 

Національного банку, який є поліфункціональним та багатопрофільним 

органом публічного управління. Саме на розгляд структури, а, зокрема, органів 

управління центрального банку України спрямоване наше дослідження. 

Ступінь наукового дослідження тематики органів управління 

Національного банку України, вважаємо, залишається недостатнім. Серед 

провідних вітчизняних дослідників відзначимо тут: О.В. Запотоцьку, О.В. 

Лещенко, І.М. Мазур, А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіну, М.С. Щеглюк. Водночас 

залишається не повною мірою дослідженим і навіть дискусійними функції 

Національного банку України, його структура, а також найменшою мірою – 

окреслення діяльності Центрального апарату – департаментів, управлінь та 

відділів. У тому числі, на ці аспекти нами буде звернена посилена увага. 

Метою дослідження є визначити місце Національного банку України в 

системі органів публічного управління, його функції та структуру, а також 

надати характеристику органам управління центрального банку держави. 

Зазначена мета розкривається в наступних завданнях дослідження: 

1) з’ясувати поняття та місце Національного банку України в системі 

публічного управління; 
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2) визначити функції та структуру Національного банку України; 

3) окреслити правовий статус Ради Національного банку України; 

4) провести аналіз статусу Правління Національного банку України; 

5) з’ясувати особливості правового статусу Голови Національного банку 

України як керівника його Правління; 

6) надати характеристику департаментам, управлінням та відділам 

Національного банку України, визначити їх функції. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері організації та 

функціонування центральних банків держав. 

У свою чергу, предмет нашого дослідження – органи управління 

Національного банку України. 

Методи дослідження. Задля повного та ефективного розгляду 

визначених у плані роботи питань автор використовував наступні методи 

дослідження: аналізу та синтезу, узагальнення, структурно-системний, 

формально-логічний, формально-правовий, порівняльний та інші. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, які 

вміщують шість підрозділів, висновків та списку використаних джерел (усього 

30 позицій). 
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РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ В СИСТЕМІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Поняття та місце Національного банку України в системі 

публічного управління 

 

Під впливом трансформації світової економіки ключовим елементом 

фінансової системи постає центральний банк. Сьогодні важко уявити ефективне 

функціонування банківської системи та економіки будь-якої країни без 

центрального банку. З розвитком цивілізацій і торгівлі виникала об’єктивна 

причина у пошуку інструменту, який би докорінно змінив систему розрахунків, 

таким інструментом стали гроші. Еволюційний процес функціонування грошей 

і банків в економіках країн сприяв появі інституту, який здійснював 

централізований контроль за емісією грошей і регулював попит та пропозицію 

на залучені кошти, і таким інститутом став центральний банк [29, c. 158].  

Основні завдання центрального банку в багатьох країнах визначаються на 

законодавчому рівні, як правило, в спеціальному законі, що регламентує 

діяльність центрального банку. Завдання центрального банку це об’єктивно 

обумовлені цілі, досягнення яких він повинен постійно прагнути. Тривалий 

термін функціонування центральних банків у різних країнах світу дає змогу 

сформулювати основні їх завдання:  

забезпечення стабільності національної грошової одиниці (цінової 

стабільності) і, таким чином, сприяння (опосередковано) стабільному 

економічному зростанню;  

сприяння ефективному розвитку банківської системи та її надійності;  

забезпечення безперебійного та ефективного функціонування платіжної 

системи країни [28, c. 34].  

Переходячи до українського досвіду, зазначимо, що на сьогодні 

центральним банком України постає Національний банк України (далі – НБУ). 

Правовою основою його утворення став закон «Про банки і банківську 
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діяльність», ухвалений Верховною Радою УРСР 20.03.1991 р. Попередниками 

Національного банку України можна вважати Державний банк Росії і 

Державний банк СРСР, а також Український державний банк (функціонував за 

часів української державності 1917-1920 рр.). 

Правовий статус НБУ визначається, передусім, Конституцією України, 

але й Законами України «Про Національний банк України» та «Про банки і 

банківську діяльність». В свою чергу, Основний закон у своєму розумінні 

статусу центрального банку держави обмежується лише вказівкою на основну 

функцію НБУ – забезпечення стабільності грошової одиниці (ст. 99). Окрім 

цього, в ст. 100 йдеться коротко про роль Ради НБУ [1].  

З приводу визначення місця НБУ в системі органів державної влади в 

правовій науці сформувались три підходи.  

Прихильники першого підходу (Г.А. Тосунян, О.Ю. Вікулін, A.M. 

Екмалян та ін.) вважають, що центральні банки є незалежними органами 

державної влади, не входять до жодної з трьох гілок влади (законодавчої, 

виконавчої та судової), і, як наслідок, пропонують створення четвертої гілки 

влади – «грошової влади».  

В свою чергу, прихильники другого підходу (B.Л. Кротюк, Д.О. 

Гетманцев та ін.) пропонують відносити НБУ до виконавчої гілки влади, адже 

на нього покладається виконання тих же функцій, які за своєю правовою 

природою жодним чином не відрізняються від функцій інших центральних 

органів виконавчої влади.  

Прихильники ж третього підходу (В.П. Гетьман, O.A. Лукашев, О.П. 

Орлюк, О.А Костюченко та ін.) розглядають статус НБУ як автономного в 

системі органів державної влади, як особливий центральний орган державного 

управління [22, c. 12].  

Разом із тим, вітчизняні науковці зазначають, що Конституція України 

сформувала основні аспекти функціонування НБУ як центрального органу і 

керівної ланки грошово-кредитної та валютної системи країни, закріпивши його 
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автономний статус у структурах влади. Водночас мають місце щонайменше дві 

основні позиції з приводу конституційно-правового статусу НБУ: 

1) одні автори, посилаючись на ст. 2 Закону України «Про Національний 

банк України», вважають, що він є центральним органом державного 

управління спеціальної компетенції; 

2) інші науковці стверджують, що він є державним органом управління, 

який не можна безпосередньо віднести до будь-якої гілки влади, у тому числі й 

виконавчої [13, c. 35].  

Виходячи з цього, залишається нечітким місце НБУ в системі органів 

державної влади в сенсі належності до однієї з гілок влади – виконавчої, 

законодавчої та судової. Зрозуміло, що НБУ не може бути віднесений до 

законодавчої та судової гілок влади, однак залишається сумнів щодо його 

належності до влади виконавчої. Неможливо заперечити, що за виконуваними 

функціями НБУ має схожі з органами виконавчої влади ознаки. Водночас має 

місце й суттєва відмінність. Йдеться про те, що згідно зі ст. 113 Конституції 

України вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів 

України (Уряд України) [1]. В такий спосіб центральні органи виконавчої влади 

безпосередньо підпорядковуються в своїй діяльності саме Кабінету Міністрів 

України. При цьому в сенсі статусу НБУ законодавство України не містить 

положень про підпорядкованість центрального банку Уряду. Центральний банк 

України в межах своїх конституційних повноважень підзвітний Президенту 

України та Верховній Раді України [3].  

Зважаючи на положення Закону «Про Національний банк України», НБУ 

та Кабінет Міністрів України взаємодіють між собою наступним чином: 

1) НБУ підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за 

умови, що це не перешкоджає досягненню визначених Законом цілей – 

фінансової та цінової стабільності; 

2) НБУ щоквартально подає інформацію Кабінету Міністрів України з 

питань фінансів та банківської діяльності щодо безготівкової емісії у 

відповідному періоді; 
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3) НБУ щорічно подає Кабінету Міністрів різного роду інформацію, 

необхідну Уряду для здійснення прогнозування та проведення економічної 

політики в державі; 

4) НБУ та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з 

питань грошово-кредитної політики, розробки й здійснення загальнодержавної 

програми економічного та соціального розвитку; 

5) на запит Кабінету Міністрів України НБУ надає інформацію щодо 

монетарних процесів та грошово-кредитного ринку [3].  

Отже, як стає зрозумілим із вищезазначених аспектів взаємодії НБУ та 

Уряду України, про підпорядкування тут не йдеться. Натомість, той вектор, 

який стає явним, передбачає конструктивну взаємодію, співпрацю в тих сферах 

публічного управління, які перетинаються в діяльності цих органів державної 

влади в Україні. 

Нормативно-правовий статус НБУ визначений ст. 2 Закону України «Про 

Національний банк України»: центральний банк України, особливий 

центральний орган державного управління, юридичний статус, завдання, 

функції, повноваження й принципи організації якого 

визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами 

України [3].  

НБУ має подвійну правову природу, адже поєднує в собі функції 

управління та суб’єкта господарської діяльності. До прикладу, угоди цивільно-

правового характеру здійснюються ним згідно з положеннями цивільного 

законодавства України. Цікаво, що НБУ не має чіткого статусу як органу 

виконавчої влади, однак за спрямованістю здійснюваних повноважень та 

виконанням своїх функцій більше належить саме до сфери публічного 

управління, зокрема фінансово-кредитною системою [25, c. 11].  

НБУ наділений державно-владними повноваженнями щодо розробки й 

проведення складової економічної політики держави, а саме грошово-

кредитної, яка здійснюється за допомогою таких основних засобів як: операції 

на відкритому ринку, зміна норми обов’язкових резервів, зміна облікової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ставки. Так, за допомогою останньої центральний банк України змінює 

грошову пропозицію з метою стабілізації рівня цін, сукупного обсягу 

виробництва й зайнятості населення [23, c. 188].  

Центральний банк України постає ключовим елементом банківської 

системи та державного регулювання грошово-кредитних відносин 

(забезпечення макроекономічної рівноваги, емісійний центр, який забезпечує 

рівновагу грошового обігу), що представляє державу в умовах ринкової 

економіки. З одного боку, НБУ – це головуючий член банківської системи, яка 

спрямована на одержання прибутку, з іншого – провідний орган держави, який 

забезпечує грошово-кредитне регулювання з метою досягнення 

макроекономічної рівноваги та стабільності національної грошової одиниці. 

Звідси бачимо двоякість ролі центрального банку між банківською системою і 

державою, де він виступає єдиним посередником, емісійним центром, що 

регулює грошовий обіг, контролює банківську систему, забезпечує реалізацію 

грошово-кредитної політики з метою досягнення макроекономічного розвитку 

держави [26, c. 80].  

Місце Національного банку України в банківській системі зумовлено 

його владноуправлінською компетенцією та імперативністю його рішень щодо 

інших банків та їх філій, що створені й діють на всій території України. Таке 

місце зумовлене наступними факторами:  

1) діяльність НБУ має імперативний характер щодо інших банків, філій 

іноземних банків, що створені й діють на території України;  

2) НБУ та інші банки, а також філії іноземних банків, що створені й діють 

на території України, перебувають між собою в субординаційних відносинах;  

3) банківська система України є трапецієвидною, що виражається в чіткій 

ієрархії НБУта інших банків, а також філій іноземних банків, що створені й 

діють на території України;  

4) НБУ є центральним материнським банком, Правління якого несе 

колегіальну відповідальність за діяльність НБУ в межах компетенції членів 
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Правління, а Голова НБУ – за діяльність центрального банку перед 

Президентом України та Верховною Радою України;  

5) виходячи з завдань, функцій та повноважень, НБу є контрольно-

наглядовим органом у банківській системі [19, c. 43].  

З точки зору положень чинного законодавства України, особливостями 

правового статусу НБУ також постають: 

по-перше, економічно самостійний орган, який здійснює видатки за 

рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису адміністративних 

витрат, а у визначених випадках – також за рахунок Державного бюджету 

України; 

по-друге, юридична особа, адже володіє відокремленим майном на праві 

господарського відання, що є об’єктом державної власності; 

по-третє, відкриває свої установи, філії та представництва в Україні та за 

її межами; 

по-четверте, не несе відповідальності за зобов'язаннями органів 

державної влади, окрім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі 

зобов'язання, а також за зобов'язаннями фінансових установ, окрім випадків, 

коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання [3].  

Отже, Національний банк України є центральним банком держави, 

особливим орган державного управління, що виконує схожі з органами 

виконавчої влади функції, однак до цієї гілки влади не належить (адже не 

підпорядковується Кабінету Міністрів України), здійснює визначені 

Конституцією та законами України повноваження й функції, будучи залученим 

в фінансово-кредитну, банківську, валютну та інші сфери економіки держави. 

Природа Національного банку подвійна: з одного боку, це орган публічного 

управління, однак з іншого – юридична особа в банківській системі з 

притаманними їх особливими функціями та статусом.  

 

1.2. Функції та структура Національного банку України 
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Функції Національного банку України. Правова природа центрального 

банку значною мірою розкривається через функції, які він виконує. В цілому 

функції, з точки зору правової науки, визначаються як основні напрямки 

діяльності органів державної влади або інших юридичних осіб, певна робота, 

коло їх діяльності, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 

Вони характеризують загальну, типову взаємодію між суб’єктами і об’єктами 

соціального управління, стійкі, відносно самостійні, спеціалізовані види 

управлінської діяльності [15, c. 27].  

В науковій літературі функції центральних банків розподіляють на 

основні та додаткові. Основні функції спрямовуються на досягнення головної 

мети – збереження стабільності національної грошової одиниці, тоді як 

додаткові – реалізовують втілення зазначеної мети. Основні функції 

центральних банків поділяють, в свою чергу, на три групи: регулюючі, 

контрольні та обслуговуючі. Зафіксуємо функції в окремій таблиці. 

 

Основні Додаткові 

Регулюючі Контрольні Обслуговуючі управління державним 

боргом;  

аналітичні 

дослідження, ведення 

статистичної бази 

даних;  

випуск банкнот і 

забезпечення їхнього 

обігу на території 

країни;  

зв'язок з 

небанківськими 

клієнтами та надання 

суспільних послуг. 

управління 

сукупним 

грошовим 

обігом; 

регулювання 

грошово-

кредитної 

сфери; 

регулювання 

попиту і 

пропозиції на 

кредит. 

здійснення 

контролю 

функціонування 

кредитно-

банківської 

системи для 

підтримання 

стабільності 

цієї системи; 

проведення 

валютного 

контролю. 

забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

системи 

готівкових та 

безготівкових 

розрахунків; 

кредитування 

кредитно-

фінансових 

установ та уряду;  

виконання ролі 

фінансовою 

агента уряду, 

тобто ведення 

урядових 

рахунків та 

управління 

активами різних 

урядових 
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відомств. 

[30, c. 56] 
 

Що стосується, до прикладу, здійснення центральними банками грошово-

кредитної політики, то вона базується на принципі «компенсаційного 

регулювання». Цей принцип поєднує два комплекси заходів на різних фазах 

економічного циклу:  

– політику грошово-кредитної експансії, тобто політику «дешевих 

грошей»;  

– політику грошово-кредитної рестрикції, тобто політику «дорогих 

грошей».  

Обидва напрями ґрунтуються на використанні одних засобів, але 

протилежного спрямування. Перший комплекс заходів застосовують з метою 

підвищення попиту на гроші в кризовій фазі економічного циклу, а другий – з 

метою зниження попиту на гроші в фазі підйому. 

Функції Національного банку визначаються, з одного боку, його 

становищем як особливого органу державного управління (та 

взаємовідносинами з органами законодавчої, виконавчої влади та главою 

держави), а з іншого – особливостями побудови банківської системи та місця 

центрального банку в ній. При цьому система побудови функцій вимагає їх 

взаємного доповнення та відсутності будь-яких суперечностей [15, c. 28].  

Згідно з Конституцією України (ст. 99) основною функцією НБУ постає 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці (ку). Слід відзначити, 

що ця функція є визначальною для будь-якого центрального банку. Для 

успішної її реалізації в довгостроковому масштабі НБУ необхідно володіти 

правовим статусом незалежного органу грошово-кредитного регулювання. 

Незалежність будь-якого центрального банку зумовлюється рядом об’єктивних 

чинників, у складі яких дослідники виділяють:  

– ступінь незалежності центрального банку від органів державної 

виконавчої влади;  
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– взаємодію з банківською системою та кредитними установами держави 

[23, c. 189].  

Разом із тим, відзначимо, що для забезпечення незалежності НБУ 

необхідна одночасна наявність зазначених факторів. У поняття незалежності 

центрального банку включається цілий ряд показників, серед яких, зокрема, 

наділення центрального банку свободою дій, забороною переглядати, 

скасовувати рішення керівних органів центрального банку будь-якими 

органами законодавчої або виконавчої влади, за винятком оскарження таких 

актів у судовому порядку. Водночас незалежність центрального банку не 

означає відсутності співробітництва з урядом, парламентом, іншими 

державними органами. Адже для здійснення врівноваженої економічної 

політики ці інститути повинні погоджувати між собою свої дії. 

З точки зору чинного законодавства України, функції, які реалізовуються 

НБУ, поділяються на основну та інші (ст.ст. 6 і 7 Закону «Про Національний 

банк України»). Основна функція НБУ випливає з положень ст. 99 Конституції 

України та полягає в забезпеченні стабільності грошової одиниці України. При 

виконанні цієї функції законодавець визначає пріоритетність інтересів, яка 

повинна бути збережена центральним банком. Така пріоритетність має 

наступний характер: 

по-перше, пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в 

державі; 

по-друге, фінансова стабільність, в тому числі й стабільність банківської 

системи, якщо вони не суперечать першій пріоритетності; 

по-третє, дотримання стійких темпів економічного зростання та 

підтримка економічної політики Кабінету Міністрів України, якщо вони не 

суперечать першій та другій пріоритетності [3].  

Отже, виходячи з зазначених пріоритетів, цілком допустимо зробити 

висновок, що НБУ в реалізації основної функції, яка на нього покладається, 

займає автономний, самостійний статус, незалежний від інших державних 

інституцій. НБУ де-юре керується в своїй діяльності інтересами держави 
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(цінова, фінансова, стабільність банківської системи), а вже потім підтримує 

урядову політику. 

Що стосується інших функцій НБУ, то їх відповідно до ст. 7 Закону «Про 

Національний банк України» 38 позицій. Зазначені функції не систематизовані 

законодавцем, а тому, отже, науковці природно прагнуть консолідувати подібні 

за своєю сутністю функції НБУ та розподілити їх на групи. До прикладу, 

виділяють групи регулятивно-правових, економічних, операційних та інших 

функцій. Має місце також і більш детальний поділ функцій, а саме:  

функція центрального банку держави; 

функція емісійного центру; 

функція кредитного центру; 

функція валютного органу; 

функція скарбника золотовалютних ресурсів та монетарного золота; 

функція органу банківського регулювання та нагляду; 

функція організатора міжбанківських розрахунків та гаранта заощаджень 

громадян; 

функція банку уряду; 

функція нормативного регулювання банківської системи; 

функція аналітичного центру макроекономічних процесів в Україні [20, c. 

323].  

Спробуємо також, спираючись на положення ст. 7 Закону «Про 

Національний банк України», визначити групи функцій НБУ на основі 

подібності їх сутності. Отже, визначимо наступні функції НБУ: 

І. Функція реалізації державної грошово-кредитної та фінансової 

політики – забезпечується наступними завданнями: 

проведення грошово-кредитної політики; 

організація створення та методологічного забезпечення системи грошово-

кредитної і банківської статистичної інформації й статистики платіжного 

балансу; 
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здійснення аналізу та прогнозування динаміки макроекономічних, 

грошово-кредитних, валютних та фінансових показників; 

здійснення аналізу стану фінансової системи щодо фінансової 

стабільності та ін. 

ІІ. Функція емісії національної грошової одиниці та зберігання 

золотовалютних резервів – забезпечується наступними завданнями: 

монопольне здійснення емісії національної валюти України; 

організація готівкового грошового обігу; 

накопичення та зберігання золотовалютних резервів, здійснення операцій 

з ними та банківськими металами. 

ІІІ. Функція кредитування банківських установ – забезпечується статусом 

кредитора останньої інстанції для банків та організацією системи 

рефінансування. 

IV. Функція банківського регулювання та нагляду – забезпечується 

наступними завданнями: 

встановлення для банків правил проведення банківських операцій, 

бухгалтерського обліку, звітності, захисту інформації, коштів та майна; 

визначення напрямів розвитку сучасних електронних банківських 

технологій; 

погодження статутів банків і змін до них; 

здійснення ліцензування банківської діяльності та операцій; 

ведення Державного реєстру банків; 

визначення особливостей функціонування банківської системи України в 

разі введення воєнного стану чи особливого періоду; 

здійснення методологічного забезпечення щодо зберігання, захисту, 

використання та розкриття інформації, яка становить банківську таємницю; 

здійснення державного регулювання з питань електронної ідентифікації в 

банківській системі України; 
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визначення порядку, вимог та заходів із забезпечення кіберзахисту та 

інформаційної безпеки в банківській системі України, здійснення контролю за 

їх виконанням та ін. 

V. Функція регулювання діяльності небанківських фінансових установ – 

забезпечується наступними завданнями: 

здійснення державного регулювання та нагляду на індивідуальній та 

консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за 

діяльністю небанківських фінансових установ; 

ведення Державного реєстру фінансових установ; 

видання небанківським фінансовим установам ліцензій на переказ коштів 

без відкриття рахунків та їх відкликання; 

здійснення захисту прав споживачів фінансових послуг, що надаються 

фінансовими установами та ін. 

VI. Функція регулювання системи платежів і розрахунків – 

забезпечується наступними завданнями: 

регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в 

Україні; 

визначення порядку та форми платежів, у тому числі між банками; 

ведення офіційного реєстру ідентифікаційних номерів емітентів 

платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; 

визначення порядку здійснення маршрутизації, клірингу та 

взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які 

здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих 

банками-резидентами; 

ведення реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих 

систем та операторів послуг платіжної інфраструктури; 

здійснення нагляду платіжних систем та систем розрахунків та ін. 

VII. Функція валютного регулювання – забезпечується наступними 

завданнями: 

визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті; 
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організація і здійснення валютного нагляду за банками, небанківськими 

фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які отримали 

ліцензію на здійснення валютних операцій; 

організація та здійснення інкасації коштів та перевезення валютних 

цінностей та ін. 

VIII. Інші функції – забезпечується наступними завданнями: 

представництво інтересів України в центральних банках інших держав, 

міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво 

здійснюється на рівні центральних банків; 

участь в підготовці кадрів для банківської системи України; 

здійснення державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення за банками та іншими фінансовими установами; 

здійснення заходів з підвищення рівня фінансової грамотності населення 

[3].  

Значима роль серед функцій НБУ належить здійсненню ним банківського 

регулювання та нагляду. В межах своїх повноважень центральний банк України 

провадить постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, 

афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за 

кордоном, банківськими групами, представництвами та філіями іноземних 

банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами 

банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ й економічних 

нормативів.  

Згідно зі ст. 56 Закону «Про Національний банк України» центральний 

банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, 

які є обов’язковими для органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від 

форм власності, а також для фізичних осіб. Він також видає розпорядчі акти з 

питань організаційно-розпорядчого характеру або індивідуальної дії, що не 
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мають нормативно-правового характеру. Формами нормативно-правових актів 

Національного банку є: постанови Правління Національного банку, інструкції, 

положення, правила, що затверджуються постановами Правління 

Національного банку. Останні не можуть суперечити законам України та іншим 

законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли 

вони згідно із законом пом’якшують або скасовують відповідальність [3].  

На думку Т.А. Латковської, правовий акт Національного банку України – 

це офіційно оформлений правовий документ волевиявлення Національного 

банку, здійснюваний в односторонньому порядку з питань законодавчо 

встановленої компетенції у сфері регулювання грошово-кредитних відносин за 

допомогою правових норм, а також установлення (зміни, припинення) на основі 

цих норм прав та обов’язків учасників конкретних правовідносин та міри 

відповідальності за порушення відповідних норм [21, с. 156].  

В цілому нормативні акти НБУ можна поділяти на такі види:  

такі, що регулюють організаційно-правове становище Національного 

банку (верхньої ланки вітчизняної банківської системи);  

такі, що забезпечують стабільність національної валюти;  

такі, що забезпечують безперебійні розрахунки, функціонування 

національної платіжної системи; 

такі, що регулюють взаємовідносини НБУ та кредитних організацій 

(верхнього і нижнього рівнів банківської системи);  

такі, що регулюють організаційно-правове становище кредитних 

організацій (нижньої ланки вітчизняної банківської системи);  

такі, що забезпечують фінансову стійкість кредитних організацій;  

такі, що гарантують права вкладників і кредиторів кредитних організацій;  

орієнтовані на імплементацію міжнародно-правових норм і рекомендацій 

міжнародних фінансових організацій у вітчизняне банківське законодавство 

[11, c. 55].  
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Через нормотворчу функцію центральний банк держави реалізує 

покладені на нього повноваження щодо державного регулювання банківської 

діяльності, її правового забезпечення. 

Структура Національного банку України. На сьогодні проблема 

структури НБУ залишається чітко не визначеною в законодавстві України. Без 

сумніву, Закон «Про Національний банк України» регламентує функції та 

повноваження органів управління центральним банком, містить положення 

щодо інших органів й установ НБУ, однак все ж залишається нечітко 

визначеною система його органів та установ.  

Краща ситуація з цього приводу має місце в науковій літературі. Так, 

дослідниця О.В. Запотоцька визначає структуру НБУ (враховуючи 

філософський підхід) як цілісну систему елементів, які взаємодіють між собою, 

перебуваючи в постійному взаємозв’язку, і під час реалізації своїх функцій 

кожен окремо та всі разом приводять систему в дію, тобто забезпечують її 

належне функціонування [18, c. 156].  

В свою чергу, згідно зі ст. 22 Закону «Про Національний банк України» 

структуру центрального банку побудована за принципом централізації з 

вертикальним підпорядкуванням. Її складають: центральний апарат, 

відокремлені підрозділи та юридичні особи, створені НБУ для забезпечення 

його діяльності, що виконують завдання та функції центрального банку в 

межах, визначених законом. Можливим є створення також підрозділів, 

озброєних бойовою вогнепальною зброєю, для перевезення та охорони 

цінностей і належних НБУ об’єктів [3]. Принцип централізації в структурі НБУ 

означає зосередження права приймати владні управлінські рішення, а також 

зосередження владних повноважень на верхньому рівні керівництва органу. 

Водночас функціонують нижчестоящі структурні елементи – департаменти, 

управління, відділи тощо – покликані виконувати відповідні вказівки.  

Разом із тим, окрім принципу централізації, структура НБУ будується й 

на інших засадах: 
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1) вертикальне підпорядкування – означає підконтрольність та 

підпорядкованість всіх структурних елементів НБУ Раді НБУ та Правлінню 

НБУ; 

2) системність, повнота і достатність; 

3) територіальність – передбачає необхідність функціонування філій та 

територіальних управлінь НБУ; 

4) функціональність – означає, що кожен структурний елемент НБУ 

створений для здійснення певних функцій і виконання завдань; 

5) векторність – означає побудову структури НБУ за напрямками 

діяльності НБУ; 

6) незалежність – передбачає, що лише керівні органи управління НБУ 

можуть визначати структуру НБУ [16, c. 57].  

При конкретному визначенні структури НБУ ми керуватимемось 

підходом О.В. Запотоцької, яка виділяє кілька рівнів організації такої структури 

центрального банку України. Визначимо їх. 

І рівень – Апарат управління НБУ: Рада НБУ та Правління НБУ; більш 

детально їх статус розглядатиметься нами в другому розділі роботи. 

ІІ рівень – Центральний апарат НБУ, що знаходиться в м. Києві та 

охоплює департаменти, управління та відділи, організовані за предметним 

критерієм (сферою діяльності); також більш детально про них йтиме мова в 

наступному розділі роботи. 

ІІІ рівень – самостійні відокремлені підрозділи, до яких належать: 

А) відомча охорона; 

Б) Банкнотно-монетний двір, головним завданням якого є забезпечення 

потреб держави у виготовленні грошових знаків, пам’ятних та інших монет, 

орденів, медалей, нагрудних знаків тощо; 

В) Фабрика банкнотного паперу – здійснює виготовлення банкнот, цінних 

паперів, документів суворої звітності, забезпечені сучасними засобами захисту 

від підробки; 
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Г) Навчально-наукові установи НБУ: Центральна бібліотека, Навчальний 

центр, Центр наукових досліджень; 

Д) Управління організації будівництва і реконструкції НБУ. 

IV рівень – самостійні структурні одиниці НБУ, якими є: Операційне 

управління; Центральне сховище; Державна скарбниця України; Центральна 

розрахункова палата; філії (територіальні управління) НБУ; Господарсько-

експлуатаційне управління.  

V рівень – система навчальних закладів НБУ [16, c. 63-64].  

Розгляд структури НБУ дає можливість зробити висновок про складність 

організації центрального банку України, важливість дотримання принципів 

побудови структури та функціонування НБУ, врахування численних його 

функцій, врахування функціональної диференціації. 

Таким чином, ми прийшли до висновку, що на сьогодні Національний 

банк України є поліфункціональним органом публічного управління, до 

повноважень якого належить регулювання низки сфер економіки держави. 

Виходячи з визначених законодавством повноважень центрального банку, ми 

провели групування функцій останнього: функція реалізації державної 

грошово-кредитної та фінансової політики; функція емісії національної 

грошової одиниці та зберігання золотовалютних резервів; функція 

кредитування банківських установ; функція банківського регулювання та 

нагляду; функція регулювання діяльності небанківських фінансових установ; 

функція регулювання системи платежів і розрахунків; функція валютного 

регулювання; інші функції. В свою чергу, з точки зору структури 

Національного банку ми прийняли підхід дослідниці О.В. Запотоцької, 

визначивши наступну за рівнями: І рівень – Апарат управління; ІІ рівень – 

Центральний апарат; ІІІ рівень – самостійні відокремлені підрозділи; IV рівень 

– самостійні структурні одиниці; V рівень – система навчальних закладів. 

Структура центрального банку будується за принципами централізації, 

ієрархічності, територіальності, системності та функціональної диференціації.  
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ 

УКРАЇНИ 

 

2.1. Рада Національного банку України 

 

 Рада НБУ, займаючи місце в структурі Апарату управління центрального 

банку України, виступає водночас вищим органом управління НБУ. Цікаво, що 

лише цей орган згадується в Конституції України. Нагадаємо, що згідно зі ст. 

100 Основного закону Рада НБУ розробляє основні засади грошово-кредитної 

політики та здійснює контроль за її проведенням [1]. Це особливий політико-

фінансовий орган змішаної природи, своєрідний аналітичний центр всієї 

фінансово-економічної системи держави [23, c. 190]. Серед провідних завдань 

Ради НБУ законодавець визначає також нагляд за системою внутрішнього 

контролю центрального банку (ст. 8 Закону «Про Національний банк України») 

[3].  

 Рада НБУ складається з членів Ради, які призначаються Верховною 

Радою України та Президентом України – в кількості по 4 члени. Парламент 

затверджує кандидатури членів Ради НБУ своєю постановою, яка приймається 

після проведення обговорення кандидатур на спеціальному відкритому 

засіданні профільного комітету Верховної Ради України. В свою чергу, глава 

держави призначає членів Ради НБУ відповідним указом. Окрім призначених 

парламентом та Президентом членів, до Ради НБУ за посадою входить також 

Голова НБУ.  

 Закон «Про Національний банк України» визначає вимоги до осіб, які 

можуть бути членами Ради НБУ. Так, членом Ради може бути особа, яка: 

 є громадянином України; 

постійно проживає в Україні; 

має повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права або науковий 

ступінь у галузі економіки, фінансів чи права; 
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має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на 

керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які 

забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи 

правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових 

організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за 

фінансовою, економічною чи правовою тематикою; 

має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, що не 

погашена й не знята в установленому законом порядку. 

В свою чергу, членом Ради НБУ не може бути особа, яка: 

має представницький мандат, 

або є членом Кабінету Міністрів України,  

або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади 

(заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з 

дня її звільнення з такої посади),  

або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування,  

або є керівником (заступником керівника) підприємства, установи та 

організації,  

або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної 

партії,  

є посадовою особою, яка перебуває у трудових відносинах або надає 

послуги відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка надає 

фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку,  

або є власником істотної участі в такій юридичній особі [3].  

Законодавство встановлює вимогу, щоб кандидат у члени Ради НБУ 

подав необхідні відомості та документи, які підтверджують зазначені вимоги до 

його членства. Важливо, щоб Рада була сформована не за політичним, а 

фаховим принципом, щоб вона складалась з фахівців, експертів, які незалежні 

від бізнесу. Це забезпечить збалансований і професійний розгляд тих питань, 

які входять до компетенції Ради НБУ [14, c. 103].  
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Члени Ради НБУ виконують свої повноваження протягом 7-річного 

строку. При цьому одна й та ж особа не може виконувати свої повноваження 

протягом більш ніж 2 строки підряд. Подібно як це має місце при призначенні 

членів Ради НБУ, їх звільнення відбувається постановою Верховної Ради 

України або указом Президента України відповідно. Дані рішення повинні 

містити підстави для звільнення особи з Ради НБУ.  

Раду НБУ очолює її Голова, який обирається безпосередньо Радою з її 

складу строком на 3 роки. При цьому Головою Ради НБУ не може бути Голова 

НБУ. Голова Ради НБУ має свого заступника, який також обирається зі складу 

Ради строком на 3 роки. Основними функціями Голови Ради НБУ постають: 

організація засідань Ради НБУ й головування на них; 

скликання позачергових засідань Ради за своєю ініціативою або за 

зверненням не менше 1/3 від кількості членів Ради, а також на вимогу Голови 

НБУ; 

інформування Президента України або Верховну Раду України про 

виникнення підстав для звільнення з посади призначених ними членів Ради 

НБУ. 

Що стосується заступника Голови Ради НБУ, то він заміщає Голову Ради 

в разі його відсутності чи неможливості здійснювати свої повноваження, а 

також здійснює інші повноваження та функції, що визначається рішеннями 

Ради.  

Засідання Ради НБУ оформлюються протоколами та рішеннями, 

підписуються головуючим на засіданні. За загальним правилом рішення Ради 

підлягають оприлюднення, окрім тих випадків, коли вони являють собою 

державну, банківську або службову таємницю. Якщо йдеться про Основні 

засади грошово-кредитної політики та рішення Ради НБУ з приводу визначених 

Законом повноважень, то вони обов’язкові до виконання Правлінням НБУ. Рада 

може надсилати Правлінню НБУ рекомендації, які розглядаються ними 

протягом 5 робочих днів. Правління НБУ надсилає вмотивовану відповідь Раді 

за наслідками розгляду поданих рекомендацій. У разі, якщо Правління 
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неодноразово не виконало чи неналежно виконало обов’язкові рішення Ради, 

остання має право право звернутися до Голови НБУ чи до Верховної Ради 

України й Президента України з викладенням своїх позицій. Водночас, варто 

відзначити, що Закон забороняє Раді НБУ втручатися в оперативну діяльність 

Правління НБУ [3].  

Значимість та роль Ради НБУ виражається в здійснюваних нею 

повноваженнях. Основними з них є наступні: 

1) розроблення Основних засад грошово-кредитної політики на підставі 

пропозицій, які надаються Правлінням НБУ, їх опублікування в офіційних 

виданнях і подання щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для 

інформування; 

2) здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики, а 

також аналізу впливу цієї політики на стан соціально-економічного розвитку 

України, розроблення пропозицій щодо внесення змін до неї; 

3) затвердження щорічно кошторису адміністративних витрат 

Національного банку на наступний рік до 15 листопада поточного року; 

4) затвердження Регламенту Ради, положень про Аудиторський комітет й 

інші робочі органи Ради НБУ; 

5) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу НБУ; 

6) визначення порядку, періодичності проведення внутрішнього аудиту в 

структурних підрозділах НБУ, затвердження річного плану його проведення, а 

також положення про підрозділ внутрішнього аудиту, здійснення контролю за 

його діяльністю; 

7) затвердження рішення Правління НБУ про участь центрального банку 

в міжнародних фінансових організаціях; 

8) оцінка діяльності Правління НБУ щодо виконання Основних засад 

грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення щодо яких є 

обов’язковими для Правління;  

9) внесення Правлінню НБУ рекомендацій щодо: методів і форм 

прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, 
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а також грошово-кредитної політики; окремих заходів монетарного і 

регулятивного характеру та їх впливу на економічний та соціальний розвиток 

України; політики курсоутворення та валютного регулювання; розвитку 

банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської 

діяльності; вдосконалення платіжної системи та ін.; 

10) внесення рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо впливу 

політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-

кредитної сфери України; 

11) створення Аудиторського комітету та інших робочих органів Ради 

НБУ, визначення їх складу та керівників; 

12) призначення на посади та звільнення з посад першого заступника та 

заступників Голови НБУ за поданням останнього; 

13) підтвердження наявності або відсутності ознак нестійкого 

фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу 

України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та 

(або) фінансової системи держави, для цілей запровадження та (або) 

подовження строку дії та (або) дострокового припинення дії заходів захисту 

відповідно до  Закону України «Про валюту і валютні операції» та інші [3].  

До зазначеного слід додати, що при Раді НБУ функціонують кілька 

консультативних і дорадчих органів. Серед них: Вища експертна рада та 

Аудиторський комітет. Правовий статус цих органів визначений відповідними 

Положеннями, які затверджені рішеннями Ради НБУ. Так, Вища експертна рада 

являє собою дорадчо-консультативний орган, метою діяльності якого є 

аналітична підтримка рішень Ради НБУ шляхом проведення експертизи впливу 

параметрів грошово-кредитної політики на соціально-економічний розвиток 

України, визначення ризиків і загроз економічному зростанню держави, 

підготовка рекомендацій щодо їх усунення. Основне завдання Вищої 

експертної ради полягає в експертно-консультаційній підтримці Ради НБУ з 

питань, що належать до її компетенції. Цей орган готує для Ради експертні 

висновки, рекомендації та пропозиції щодо різного роду аспектів і сфер її 
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діяльності. Важливо наголосити, що до складу Вищої експертної ради входять 

провідні вітчизняні та іноземні вчені в галузі економіки та фінансів, державні 

діячі, які працювали в сферах державного управління та місцевого 

самоврядування, а також досвідчені фахівці банківського ринку [7].  

В свою чергу, Аудиторський комітет Ради НБУ це її консультативний 

робочий орган, основним завданням якого виступає розробка та подання на 

розгляд Ради проектів рішень та інших матеріалів щодо: оцінки надійності та 

результативності системи внутрішнього контролю в НБУ; розгляду 

аудиторського звіту, оцінки повноти та достовірності річної фінансової 

звітності НБУ та її затвердження; прийняття рішень про збільшення розміру 

статутного капіталу, спрямування частини прибутку до розподілу на 

збільшення статутного капіталу та формування резервів; здійснення нагляду за 

діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту та деяких інших. Аудиторський 

комітет складається з членів Ради, а також незалежних експертів, якими можуть 

бути особи з повної вищою освітою в галузі економіки, фінансів чи права або 

науковий ступінь у цих галузях, що мають досвід роботи за фахом не менше 10 

років та бездоганну ділову репутацію, зокрема відсутність судимості, що не 

погашена й не знята в установленому законом порядку [6].  

Отже, Рада Національного банку України являє собою вищий орган 

управління центральним банком, який виконує провідні його функції, що 

носять стратегічний характер, мають принципове значення для його діяльності. 

Члени Ради призначаються парламентом та главою держави. Законодавство 

передбачає, що рішення з деяких питань, що належать до компетенції Ради, 

обов’язкові для Правління Національного банку. Останній повинен надати 

вмотивовані відповіді на запити Ради. Значимість Ради Національного банку 

полягає в тому, що вона визначає Основні засади здійснення грошово-

кредитної політики держави й контролює їх дотримання з боку Правління. При 

Раді функціонують кілька дорадчо-консультативних органів: Вища експертна 

рада (готують висновки, пропозиції та рекомендації з питань, що належать до 
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компетенції Ради) та Аудиторський комітет (провадить внутрішній аудит у 

Національному банку, результати якого доповідає Раді).  

 

2.2. Правління Національного банку України 

 

 В структурі Апарату управління НБУ, окрім Ради НБУ, вагоме місце 

посідає також Правління. Основними завданнями цього органу управління 

центрального банку законодавством визначені наступні: 

 по-перше, забезпечення реалізації грошово-кредитної політики на 

підставі Основних засад грошово-кредитної політики через монетарні 

інструменти й інші засоби банківського регулювання; 

 по-друге, здійснення управління діяльністю НБУ; 

 по-третє, організація виконання інших функцій НБУ, що визначені 

Законом «Про Національний банк України» [3].  

 Правління НБУ є колегіальним органом, а, відповідно, несе колегіальну 

відповідальність за діяльність центрального банку в межах компетенції членів 

Правління. Розглядуваний орган управління НБУ складається з 6 членів: 

Голови НБУ, першого заступника та заступників Голови НБУ. Останній несе 

відповідальність за діяльність центрального банку перед Президентом України 

та Верховною Радою України. 

 Основні повноваження Правління НБУ визначені ст. 15 Закону «Про 

Національний банк України». Серед них назвемо: 

 1) прийняття рішення щодо:  

надання пропозицій Раді НБУ про розроблення Основних засад грошово-

кредитної політики; 

економічних засобів і монетарних методів для реалізації Основних засад 

грошово-кредитної політики, а також необхідності забезпечення стабільності й 

купівельної спроможності національної валюти; 

банківського регулювання та нагляду; 
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державного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових 

послуг; 

визначення та здійснення валютно-курсової політики, валютного 

регулювання та управління золотовалютними резервами; 

функціонування платіжних систем та організації розрахунків; 

емісії валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет; 

встановлення та зміну облікової та інших процентних ставок НБУ; 

формування резервів та покриття фінансових ризиків, а також 

мінімального розміру золотовалютних резервів НБУ; 

переліку цінних паперів та інших цінностей, які придатні для 

забезпечення кредитів НБУ; 

встановлення економічних нормативів для банків та інших фінансових 

установ; 

застосування заходів впливу (санкцій) до банків, інших фінансових 

установ, осіб, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг; 

створення та ліквідацію підприємств, установ НБУ; 

участі в міжнародних фінансових організаціях; 

віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних; 

створення комітетів Правління; 

2) подання на затвердження Ради НБУ річної фінансової звітності 

центрального банку, проект кошторису адміністративних витрат на наступний 

рік та інші документи й рішення;  

3) визначення організаційних основ та структури НБУ, затвердження 

положення про структурні підрозділи та установи, статути його підприємств, 

порядок призначення керівників підрозділів (крім керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту), підприємств та установ; 

4) погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників 

структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій НБУ; 

5) видання нормативно-правових актів НБУ, а також затвердження 

Регламенту Правління та інші [3].  
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Правління НБУ провадить свою діяльність в вигляді засідань. Останні 

правомочні за умови присутності не менш ніж 4 членів від складу Правління. 

Рішення приймаються колегіально простою більшістю голосів. За умови 

рівного розподілу голосів членів Правління Голова НБУ володіє правом 

вирішального голосу під час прийняття рішень.  

Виходячи з положень Концепції реформування системи прийняття рішень 

на рівні комітетів, затвердженої Правлінням НБУ 08.09.2015 року, 

передбачається, що цей орган управління функціонуватиме на основі виділення 

комітетів. Їх перевагами, на думку О.В. Запотоцької, є: 

забезпечується комунікація між членами, пришвидшується та 

стимулюється процес обміну інформації між функціональними підрозділами; 

пов’язується ланка ухвалення рішень з експертами та виконавцями; 

відбувається синхронізація й віднаходиться спільна позиція для 

подальшої співпраці та ухвалення рішення; 

забезпечується можливість ефективніше й результативніше вирішити 

поставлене завдання через предметну діяльність комітетів; 

забезпечується можливість розуміння, хто є відповідальною особою, що 

унеможливлює уникнення відповідальності за невиконання чи неналежне 

виконання особою (особами) свого завдання [17, c. 81].  

Прийнята Правлінням НБУ Концепція передбачає функціонування в його 

структурі низки комітетів, серед яких: з монетарної політики; з фінансової 

стабільності; кредитний; з управління активами і пасивами; з нагляду; з 

управління операційними ризиками та безперервністю діяльності; з управління 

змінами; бюджетний; з конкурсних торгів. Кожен із них забезпечує виконання 

визначених для нього завдань на основі критерію предметної сфери питань, що 

належать до компетенції Правління НБУ [5].  

Разом із тим, Закон «Про Національний банк України» (ст. 17) 

регламентує можливості Правління НБУ утворювати різного роду комітети, 

яким делеговувати певні повноваження: Комітет з питань нагляду та 

регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, Комітет 
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з управління активами та пасивами НБУ, Комітет з питань нагляду та 

регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Такі комітети 

очолюють члени Правління, а до їх складу можуть входити, окрім членів 

Правління, й керівники структурних підрозділів НБУ [3]. Так, до прикладу, 

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських 

фінансових послуг це спеціально створений колегіальний орган, якому 

Правління делегувало окремі повноваження щодо здійснення нагляду за 

учасниками ринків небанківських фінансових послуг та регулювання діяльності 

на ринках небанківських фінансових послуг, у сфері захисту прав споживачів 

фінансових послуг, валютного нагляду, державного регулювання й нагляду в 

сфері фінансового моніторингу. Головою цього Комітету є заступник Голови 

НБУ, а до його складу входять директори кількох визначених департаментів 

центрального банку [8].  

Таким чином, Правління Національного банку являє собою свого роду 

вищий виконавчий орган колегіального характеру (складається з Голови та 

заступників Голови центрального банку), який у своїй діяльності зосереджує 

провідні функції Національного банку. Правління створює для ефективної 

реалізації своїх повноважень різного роду комітети, а також працює за 

функціонально-предметним поділом – за сферами діяльності Національного 

банку. Кожен із заступників Голови Національного банку відповідальний за 

окремий напрям діяльності банку. 

 

2.3. Голова Національного банку України як керівник його 

Правління 

 

 З попередніх розділу та підрозділу роботи стало зрозумілим, що Голова 

НБУ інтегрований в Апарат управління центрального банку через Правління, 

яке ним очолюється. Таким чином, Голова НБУ та керівник Правління НБУ як 

посади чи функції поєднуються в одній особі.  
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Роль Голови НБУ полягає не лише в ефективному керівництві, а й у 

створенні максимально сприятливих умов для того, щоб кожен член колективу 

самостійно прагнув активно виконувати свою роль, посідаючи відповідне місце 

у величезній структурі НБУ, як елемент потужного механізму працював над 

постійним професійним саморозвитком, підвищенням своєї кваліфікації як 

відповідального та висококваліфікованого працівника. Іншими словами, Голова 

НБУ як керівник повинен створювати систему психологічних, духовних, 

матеріальних стимулів, які спонукають кожного працівника діяти в інтересах 

центрального банку України [16, c. 102].  

О.В. Запотоцька визначає, що Голову НБУ як керівника характеризують 

такі ознаки:  

1) юридично наділений офіційними правами й обов’язками, а також 

представляє групу (колектив) в інших організаціях;  

2) наділений системою офіційно встановлених санкцій, використовуючи 

які може впливати на підлеглих;  

3) представляє свою групу в зовнішній сфері відносин;   

4) несе юридичну відповідальність перед законом за свої дії та своїх 

підлеглих;  

5) пов’язаний з усією системою суспільних відносин;  

6) процес прийняття рішення керівником визначається багатьма 

обставинами, які не обов’язково мають витоки в цій групі чи організації;  

7) враховує та оцінює як кількісні, так і якісні показники та ін. [16, c. 106]. 

 Визначимо, що Голова НБУ відповідно до положень чинного 

законодавства призначається на посаду Верховною Радою України за поданням 

Президента України строком на 7 років. Важливо наголосити, що одна й та ж 

особа не може перебувати на цій посаді більш ніж 2 строки поспіль. Серед 

вимог до кандидатури на посаду Голови НБУ Закон «Про Національний банк 

України» визначає: 

 громадянство України; 

постійне проживання в Україні; 
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повна вища освіта в галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у 

галузі економіки чи фінансів; 

не менш ніж 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на 

керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які 

забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи 

правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових 

організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за 

фінансовою, економічною чи правовою тематикою; 

бездоганна ділова репутація, зокрема, відсутність судимості, що не 

погашена й не знята в установленому законом порядку. 

Водночас особа не може бути Головою центрального банку, якщо: 

має представницький мандат,  

або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади та 

іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої 

посади),  

або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної 

партії,  

або є керівником чи входить до складу керівного органу юридичної особи 

(за винятком Національного банку),  

або є прямим чи опосередкованим власником будь-якої кількості акцій 

(часток, паїв) юридичної особи [3].  

Вказівка Закону про те, що на час перебування на посаді Голова НБУ 

повинен зупинити членство в політичній партії, означає, з нашої точки зору, що 

ця посада може бути політичною, а не фаховою. Більше того, враховуючи 

політичну свідомість громадян, цілком прийнятно, що посада Голови НБУ 

політична. Водночас ми переконані, що при призначенні на посаду Голови НБУ 

парламент та глава держави повинні керуватися передусім критеріями 

професіоналізму та фаховості, а вже потім політичної належності. Це пов’язано, 

передусім, з відповідальністю функції Голови центрального банку України. 



35 
 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

Отже, для призначення кандидатури на посаду Голови НБУ Президент 

України подає Верховній Раді України пропозицію щодо особи-кандидата. При 

цьому одна кандидатура не може вноситись більш ніж 2 рази. Якщо парламент 

не затверджує запропоновану главою держави кандидатуру на посаду Голови 

НБУ, Президент України вносить до парламенту нову кандидатуру протягом 2-

тижневого строку.  

Голова НБУ звільняється в такий же спосіб, як він і призначався – за 

поданням глави держави Парламентом України. На пленарному засіданні 

Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення Голова НБУ 

доповідає про свою діяльність на цій посаді. Підставами для звільнення його з 

посади можуть бути: 

закінчення строку його повноважень; 

заява про відставку із зазначенням аргументів такого рішення, подана в 

письмовому вигляді та прийнята Президентом України; 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 

рішення суду про визнання його недієздатним; 

припинення громадянства або виїзд за межі України на постійне місце 

проживання; 

втрата бездоганної ділової репутації; 

встановлення факту надання недостовірної інформації при призначенні 

його на посаду; 

смерть або рішення суду про оголошення його померлим; 

невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, 

протягом більш як 4 місяці поспіль [3].  

Роль Голови НБУ в структурі управління центральним банком 

визначається через здійснювані ним повноваження. Ними Законом «Про 

Національний банк України» визначені наступні: 

1) керівництво діяльністю НБУ в межах компетенції, що визначена 

Законом; 
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2) дія від імені НБУ й представництво його інтересів без доручення в 

відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними 

установами, міжнародними організаціями, іншими установами і організаціями; 

3) головування на засіданнях Правління НБУ; 

4) підписання протоколів, постанов, прийнятих Правлінням, наказів та 

розпоряджень, а також угод, що укладаються НБУ; 

5) внесення Раді НБУ подання про призначення на посади та звільнення з 

посад заступників Голови НБУ, розподіл обов’язків між ними; 

6) видання актів організаційно-розпорядчого характеру, обов'язкових до 

виконання всіма службовцями НБУ, його підприємствами, установами; 

7) ініціювання перед Радою НБУ проведення позапланового 

внутрішнього аудиту в структурних підрозділах НБУ [3].  

Слід додати, що Голова НБУ має 5 заступників, серед яких – один 

перший заступник, що призначаються на посади та звільняються з посад Радою 

НБУ за поданням Голови центрального банку. Також щодо заступників Голови 

НБУ діє заборона призначення однією особою більш ніж 2 строки поспіль. 

Вимоги до кандидатів на посаду заступників Голови НБУ такі ж самі, що й до 

членів Ради НБУ. Якщо строк повноважень заступника Голови НБУ закінчився, 

він продовжує виконувати свої обов’язки до вступу на посаду 

новопризначеного Голови центрального банку України. 

Отже, Голова Національного банку виступає водночас його керівником та 

очолює Правління. Він призначається та звільняється за поданням глави 

держави Парламентом України. Значимість Голови Національного банку 

виражається в тому, що він уповноважений головувати на засіданнях 

Правління, представляти банк у відносинах з органами державної влади та 

фінансовими установами, підписувати акти Національного банку, видавати 

акти організаційно-розпорядчого характеру. Це ключова посада в структурі 

Національного банку, роль якої – здійснювати ефективне керівництво банком. 
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2.4. Департаменти, управління та відділи Національного банку 

України, їх функції 

 

Департаменти, управління та відділи складають ІІ рівень структури НБУ 

(Центральний апарат), визначених нами в 1 розділі роботи. Значимість цього 

рівня полягає в тому, що, по-перше, тут конкретизується діяльність Апарату 

управління центрального банку (Ради та Правління), а, по-друге, реалізовується 

функціональність та предметна диференціація в діяльності НБУ в цілому. 

Кожен департамент, управління чи відділ здійснюють визначену для кожного 

сферу компетенції центрального банку. 

Розуміння понять «департамент», «управління» та «відділ» віднаходимо в 

Постанові Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 

місцевих державних адміністрацій». Так, департамент являє собою структурний 

підрозділ, що утворюється для виконання окремих завдань з реалізації 

державної політики за певними напрямами діяльності центрального органу 

виконавчої влади, за умови, що в його складі буде не менш як 4 

відділи. Департамент очолюється директором, який має своїх заступників – 

начальників відділів. 

В свою чергу, управління це структурний підрозділ одногалузевого або 

однофункціонального спрямування, в складі якого не менш ніж 2 відділи. 

Управління очолює його керівник (начальник), що має своїх заступників. 

Управління може мати як самостійний статус, так і входити до складу певного 

департаменту. Відділ же являє собою структурний підрозділ, що утворюється 

для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу 

виконавчої влади. Відділ очолюється начальником, що також має свого 

заступника [4].  

Перейдемо наразі до більш детального розгляду Центрального апарату 

НБУ. Для більш точних відомостей про департаменти, управління та відділи 

центрального банку слід звернутися до офіційного веб-сайту НБУ.  
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Отже, департаменти, управління та відділи НБУ розподілені умовно на 2 

великі групи: 1 група – знаходиться поза предметною сферою, за які 

відповідають заступники Голови НБУ; 2 група – охоплює ті з них, які включені 

до 5 предметних сфер діяльності (блоки) Правління НБУ. Останніми є: 

пруденційний нагляд; монетарна стабільність; ринкові операції; платіжні 

системи та грошовий обіг; фінансово-адміністративний та операційний блок. 

В розрізі 1 групи виділені наступні структурні підрозділи: 

Департамент внутрішнього аудиту: здійснює оцінку ефективності 

процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного 

управління, надає рекомендації щодо підвищення ефективності цих процесів з 

метою забезпечення виконання НБУ його функцій. 

Юридичний департамент: розробляє та впроваджує загальну правову 

політику в НБУ; представляє НБУ в судах; здійснює правове забезпечення 

роботи зі зверненнями банків, юридичних та фізичних осіб щодо надання 

банківських послуг; організовує роботу з опрацювання проєктів законів 

України, які внесені на розгляд Верховної Ради України або надходять до НБУ 

від органів державної влади чи інших осіб та ін. 

Департамент комунікацій: управляє, координує та розвиває систему 

комунікацій НБУ зі стейкхолдерами; управляє системою інформаційних 

каналів НБУ та її розвиває; координує та реалізовує просвітницькі заходи, 

спрямовані на підвищення фінансової культури та обізнаності населення 

України та ін. 

Департамент ризик-менеджменту: організовує систему управління 

ризиками в НБУ, розробляє та вдосконалює політику, методи й процедури 

управління ризиками НБУ; формує резерви на покриття фінансових ризиків, 

пов’язаних із зменшенням корисності активів НБУ; забезпечує управління 

операційними ризиками; організовує та координує безперервність діяльності 

НБУ та ін. 

Департамент персоналу: розробляє та впроваджує HR-стратегії та/або 

кадрову політику в НБУ, розвиток HR-системи відповідно до HR-стратегії та 
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Стратегії НБУ; задовольняє потреби НБУ в кваліфікованому персоналі шляхом 

забезпечення якісного підбору, розстановки та безперебійного підвищення 

кваліфікації персоналу НБУ, адміністрування персоналу; забезпечує ефективне 

управління та досягнення персоналом стратегічних цілей НБУ шляхом 

розроблення процедур планування та оцінки діяльності на підставі моделі 

компетенцій та ключових показників ефективності; здійснює облік та 

моніторингу чисельності персоналу НБУ, планування та аналіз використання 

витрат на утримання персоналу та ін. 

Департамент безпеки: організовує, здійснює, координує та контролює 

проведення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень у НБУ (крім корупційних та пов’язаних з корупцією); 

організовує, здійснює, координує та контролює заходи щодо охорони об’єктів 

НБУ, цінностей, спеціальних вантажів, з питань мобілізаційної підготовки та 

цивільного захисту в НБУ; розробляє та реалізовує політику інформаційної 

безпеки НБУ; організовує та координує роботи щодо розвитку технологій і 

систем захисту інформації; організовує кіберзахист у банківській системі 

України та в сфері переказу коштів та ін. 

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг: розробляє та 

вдосконалює методологічну базу з питань захисту прав споживачів фінансових 

послуг, які надаються банками, іншими фінансовими установами, а також з 

питань організації розгляду звернень та особистого прийому громадян у НБУ, 

 організації  доступу до публічної інформації НБУ та організації роботи з 

публічною інформацією в НБУ; здійснює нагляд за дотриманням учасниками 

ринку фінансових послуг вимог законодавства з питань захисту прав 

споживачів фінансових послуг та контролю за дотриманням законодавства про 

рекламу (у частині реклами фінансових послуг) та ін. 

Відділ режимно-секретної роботи: розробляє та здійснює заходи щодо 

реалізації державної політики з питань охорони державної таємниці та 

технічного захисту інформації в НБУ; забезпечує контроль в НБУ за 

виконанням вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері охорони 
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державної таємниці, порядку поводження з матеріальними носіями секретної 

інформації, внутрішньооб’єктового режиму, охорони режимних приміщень та 

заходів щодо запобігання розголошенню секретно інформації під час 

підготовки та проведення нарад; організовує безперебійну роботу спеціальних 

видів зв’язку. 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції: розробляє, організовує 

та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним 

правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією у НБУ; 

здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в НБУ; 

організовує роботу з виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності 

НБУ; перевіряє факт подання суб’єктами декларування, декларацій та 

повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про 

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному 

порядку та ін. [24]. 

В свою чергу, 2 група структурних підрозділів Центрального апарату 

НБУ розподілена на 5 предметних сфер діяльності (блоки) Правління НБУ. 

Розглянемо їх більш детально. 

І. Пруденційний нагляд: 

1. Департамент банківського нагляду: здійснює безвиїзний банківський 

нагляд на індивідуальній та консолідованій основі за дотриманням банками 

України та іншими установами банківського законодавства, нормативно-

правових актів НБУ, установлених економічних нормативів; оперативно реагує 

на факти порушення банками та іншими установами банківського 

законодавства, вимог нормативно-правових актів НБУ; здійснює поточний 

моніторинг фінансового стану банків та показників банківських груп; здійснює 

контроль за дотриманням банками вимог законодавства України з питань 

проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту та ін. 

2. Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг: 

здійснює ефективного безвиїзний нагляд на індивідуальній та консолідованій 

основі за дотриманням об’єктами нагляду законодавства про фінансові послуги, 
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встановлених обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що 

обмежують ризики за операціями з фінансовими активами; оперативно реагує 

на факти порушення об’єктами нагляду законодавства про фінансові послуги; 

здійснює контроль за дотриманням небанківськими фінансовими установами 

вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та 

зовнішнього аудиту; здійснює аналіз ринків небанківських фінансових послуг 

та ін. 

3. Департамент виїзних перевірок: планує, організовує та здійснює 

нагляд у формі інспекційних перевірок у сфері банків та інших фінансових 

установ. 

4. Департамент ліцензування: здійснює погодження статутів банків і змін 

до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених 

законом випадках, веде Державний реєстр банків; веде Державний реєстр 

фінансових установ; веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, 

учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури; видає 

небанківським фінансовим установам та іншим особам ліцензії на провадження 

діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії на переказ коштів в 

національній валюті без відкриття рахунків, ліцензії на здійснення валютних 

операцій та їх відкликання (анулювання) відповідно до законодавства, 

здійснення інших ліцензійних та реєстраційних дій щодо небанківських 

установ; видає юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації 

та погоджень на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та 

зберігання готівки та ін. 

5. Департамент фінансового моніторингу: організовує, супроводжує та 

забезпечує процес управління витратами НБУ; організовує, супроводжує та 

забезпечує процес прогнозування доходів і витрат, прибутку до розподілу та 

балансових показників НБУ; складає управлінську фінансову звітність НБУ 

[24]. 

ІІ. Монетарна стабільність: 
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1. Департамент монетарної політики та економічного аналізу: аналізує 

державну економічну політику, розробляє пропозиції до стратегії монетарної 

політики та рішень щодо інструментів монетарної політики, що застосовуються 

НБУ; аналізує розвиток монетарного, реального, фіскального, зовнішнього 

секторів економіки України та міжнародної економіки; готує 

макроекономічний прогноз за основними секторами економіки України, 

розробляє та супроводжує систему прогнозних моделей; організовує та 

координує дослідницькі робіт у НБУ, здійснює фундаментальні й прикладні 

дослідження в сфері монетарної політики, макроекономічного розвитку, 

методів моделювання та прогнозування тощо. 

2. Департамент статистики та звітності: складає та методологічно 

забезпечує систему статистики фінансового сектору, зовнішнього сектору, 

іншої статистичної інформації відповідно до міжнародних стандартів 

статистики; організовує систему статистичної звітності, що подається до НБУ 

та яка збирається НБУ; обробляє статистичну інформацію, інформаційне 

наповнення баз даних за показниками фінансового, зовнішнього, реального та 

фіскального секторів економіки, формування регулярних статистичних звітів; 

веде Кредитний реєстр НБУ. 

3. Департамент фінансової стабільності: аналізує фінансову 

стабільність, зокрема системних ризиків, що загрожують стійкості фінансової 

системи, розробляє модельний інструментарій та регулярно проводить стрес-

тестування фінансового (банківського) сектору; розробляє інструментарій 

макропруденційної політики для запобігання системним кризам і мінімізації 

негативних наслідків макроекономічних шоків; аналізує рекомендації, що 

надаються міжнародними фінансовими організаціями, провідними 

центральними банками інших країн, неурядовими установами щодо 

забезпечення фінансової стабільності та ін. 

4. Департамент методології регулювання діяльності небанківських 

фінансових установ: розробляє пропозиції до законодавчих актів України у 

сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг; готує 
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нормативно-правові та розпорядчі акти НБУ в сфері державного регулювання 

ринків небанківських фінансових послуг. 

5. Управління європейської інтеграції та міжнародних програм: розвиває 

відносини з ЄС, здійснює заходи з європейської та євроатлантичної інтеграції; 

розвиває та забезпечує міжнародне співробітництво, реалізовує міжнародні 

програми і проєкти, розширює міжнародну присутність НБУ; забезпечує 

реалізацію НБУ функції щодо представлення інтересів України в центральних 

банках, органах нагляду за фінансовими установами іноземних держав, 

міжнародних фінансових організаціях, інших міжнародних організаціях та 

установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків або 

органів нагляду за фінансовими установами та ін. [24]. 

ІІІ. Ринкові операції: 

1. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності: 

організовує та супроводжує процес надання НБУ кредитів Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб та банкам України, зміни умов таких кредитів; бере 

участь в здійсненні операцій НБУ із застосуванням стандартних інструментів 

регулювання ліквідності банківської системи; забезпечує моніторинг виконання 

банками та Фондом умов за кредитами, наданими НБУ, та операцій своп 

процентної ставки; збирає та аналізує інформацію щодо наявності факторів, які 

можуть негативно вплинути на спроможність позичальників повернути кредит, 

та підготовка пропозицій щодо подальших дій та ін. 

2. Департамент відкритих ринків: здійснює оперативний аналіз та 

прогнозує, забезпечує процес регулювання грошово-кредитного та валютного 

ринків, моніторинг стану внутрішнього і зовнішнього фінансових ринків, 

міжнародних резервів; проводить операції НБУ з регулювання ліквідності 

банківської системи та здійснення валютних інтервенцій; управляє 

міжнародними (золотовалютними) резервами України та нерезервними 

активами НБУ в іноземній валюті та монетарному золоті; координує роботу 

структурних підрозділів НБУ з питань регулювання грошово-кредитного ринку, 

функціонування фондового ринку в межах повноважень НБУ, методологічного 
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забезпечення валютного нагляду; проводить операції з обслуговування 

державного боргу, пов’язані з розміщенням державних цінних паперів, які 

емітуються у вигляді облігацій внутрішніх державних позик, здійснює 

депозитарне обслуговування обігу та розміщення яких здійснює НБУ; 

проводить операції з купівлі/продажу цінних паперів відповідно до 

нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку або за 

дорученням його клієнтів. 

3. Департамент методології регулювання діяльності банків: розробляє та 

вдосконалює методологічну базу з питань регулювання діяльності банків і 

банківського нагляду; забезпечує співробітництво з органами банківського 

нагляду зарубіжних країн та міжнародними фінансовими організаціями у сфері 

банківського регулювання та нагляду та ін. 

4. Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ: 

депозитарно обслуговує емітентів та депозитарних установ Депозитарієм НБУ; 

встановлює та забезпечує кореспондентські відносини НБУ з глобальними 

депозитаріями; забезпечує реалізацію прав НБУ як акціонера в процесі 

корпоративного управління в компаніях та ін. 

IV. Платіжні системи та грошовий обіг: 

1. Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку: визначає 

загальну політику НБУ та розробляє нормативно-методологічної базу в сфері 

регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків, безготівкових 

розрахунків, розвитку та модернізації системи електронних платежів НБУ, 

функціонування та розвитку Національної платіжної системи «Український 

платіжний простір»; забезпечує функціонування та розвиток Системи BankID 

НБУ; забезпечує регулювання інфраструктури платіжного ринку щодо 

інноваційних продуктів/сервісів; аналізує тенденції ринку платіжної 

інфраструктури в Україні та світі та ін. 

2. Департамент грошового обігу: проводить єдину державну політику в 

сфері готівкового обігу, касових і емісійних операцій у національній валюті, 

забезпечення потреб економіки в готівці; методологічно забезпечує здійснення 
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касових операцій банками та небанківськими фінансовими установами, 

організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей тощо; 

розробляє і впроваджує сучасні технології та автоматизацію здійснення 

операцій з готівкою та цінностями та ін. 

3. Департамент інформаційних технологій: розробляє та реалізовує 

стратегію й політику НБУ в частині ефективного і цілеспрямованого розвитку 

інформаційної інфраструктури як основи для автоматизації процесів 

банківської діяльності; координує роботи щодо запровадження новітніх 

інформаційних технологій та побудови сучасної інформаційної інфраструктури 

в НБУ, необхідних для якісного і своєчасного виконання покладених на нього 

завдань; забезпечує функціонування системи електронних платежів НБУ, 

 систем автоматизації інструментів монетарної політики, готівково-грошового 

обігу, системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID 

НБУ, Кредитного реєстру НБУ, системи оброблення статистичної інформації та 

ін. 

4. Департамент стратегії та розвитку: проводить стратегічний аналіз, 

розробляє стратегію НБУ, стратегічні програми та плани розвитку НБУ, 

фінансового сектору; бере участь в організації, координації та моніторингу 

процесів планування діяльності НБУ, виконання планів діяльності та складання 

звітності щодо їх виконання; підтримує прийняття управлінських рішень у НБУ 

щодо впровадження стратегічних змін, трансформації НБУ, розвитку 

фінансового сектору, у тому числі банківської системи України, планування 

діяльності НБУ, управління проєктною діяльністю в НБУ, впровадження 

наглядових технологій та сприяння розвитку регуляторних технологій та ін. 

[24]. 

V. Фінансово-адміністративний та операційний блок: 

1. Департамент бухгалтерського обліку: встановлює загальні вимоги до 

облікової політики та правил ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в банках України; визначає облікову політику НБУ, 

встановлює вимоги до організації бухгалтерського обліку, операційної роботи, 
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сплати податків зборів (обов’язкових платежів) в  НБУ; складає фінансову, 

податкову, іншу звітність та бухгалтерський облік внутрішньобанківських 

операцій НБУ. 

2. Департамент фінансового контролінгу: організовує та супроводжує 

кошторисний процес НБУ; організовує та супроводжує процес управління 

витратами НБУ; готує управлінську звітність керівництву НБУ. 

3. Департамент забезпечення діяльності НБУ: організовує господарське 

і матеріально-технічне забезпечення діяльності НБУ; підтримує безперервне 

функціонування та забезпечення належного стану систем інженерної 

інфраструктури будівель і споруд НБУ; забезпечує реєстрацію НБУ як 

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-

підприємців; забезпечує реєстрацію речових прав НБУ на об’єкти нерухомого 

майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; організовує 

діловодний процес у НБУ та ін. 

4. Департамент закупівель і продажів: методологічно забезпечує процес 

закупівельної діяльності; планує, координує, організовує та здійснює закупівель 

товарів, робіт і послуг за кошти НБУ; організовує та супроводжує проведення 

торгів з продажу об’єктів власності НБУ та ін. 

5. Операційний департамент: веде рахунки та здійснює розрахунки, 

визначені нормативно-правовими актами та розпорядчими документами НБУ; 

здійснює бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з  виконанням основних 

функцій НБУ; забезпечує виконання емісійно-касових операцій; організовує 

договірні процедури та супроводжує процес укладання з банками та 

небанківськими установами Єдиного договору банківського обслуговування та 

надання інших послуг НБУ та ін. 

6. Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного 

пенсійного фонду НБУ: адмініструє, зберігає та управляє активами 

Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ. 

7. Управління роботи з проблемними активами: організовує роботу з 

проблемними активами НБУ; повертає/стягує заборгованість за кредитами, 
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наданими банкам України для підтримки ліквідності, щодо яких НБУ прийняте 

рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а також за кредитами, 

за якими НБУ набув права вимоги у рахунок погашення боргу за кредитами для 

підтримки ліквідності та ін. [24]. 

Таким чином, у цілому Центральний апарат НБУ (ІІ рівень структури) 

складається з 28 департаментів, 4 управлінь та 2 відділів. Ми розподілили 

останні на дві групи: 1 група – знаходиться поза предметною сферою, за які 

відповідають заступники Голови центрального банку; 2 група – охоплює ті з 

них, які включені до 5 предметних сфер діяльності Правління Національного 

банку. Така значна кількість структурних підрозділів центрального банку та їх 

розподіл за функціями та предметом діяльності дозволяє вибудовувати й 

забезпечувати злагоджену систему взаємодії елементів системи Національного 

банку. 
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ВИСНОВКИ 

 

 Таким чином, здійснивши аналіз органів управління Національного банку 

України, ми прийшли до наступних висновків: 

1) Національний банк України є центральним банком держави, особливим 

орган державного управління, що виконує схожі з органами виконавчої влади 

функції, однак до цієї гілки влади не належить (адже не підпорядковується 

Кабінету Міністрів України), здійснює визначені Конституцією та законами 

України повноваження й функції, будучи залученим в фінансово-кредитну, 

банківську, валютну та інші сфери економіки держави. Природа Національного 

банку подвійна: з одного боку, це орган публічного управління, однак з іншого 

– юридична особа в банківській системі з притаманними їх особливими 

функціями та статусом; 

2) на сьогодні Національний банк України є поліфункціональним органом 

публічного управління, до повноважень якого належить регулювання низки 

сфер економіки держави. Виходячи з визначених законодавством повноважень 

центрального банку, ми провели групування функцій останнього: функція 

реалізації державної грошово-кредитної та фінансової політики; функція емісії 

національної грошової одиниці та зберігання золотовалютних резервів; функція 

кредитування банківських установ; функція банківського регулювання та 

нагляду; функція регулювання діяльності небанківських фінансових установ; 

функція регулювання системи платежів і розрахунків; функція валютного 

регулювання; інші функції. В свою чергу, з точки зору структури 

Національного банку ми прийняли підхід дослідниці О.В. Запотоцької, 

визначивши наступну за рівнями: І рівень – Апарат управління; ІІ рівень – 

Центральний апарат; ІІІ рівень – самостійні відокремлені підрозділи; IV рівень 

– самостійні структурні одиниці; V рівень – система навчальних закладів. 

Структура центрального банку будується за принципами централізації, 

ієрархічності, територіальності, системності та функціональної диференціації; 
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3) Рада Національного банку України являє собою вищий орган 

управління центральним банком, який виконує провідні його функції, що 

носять стратегічний характер, мають принципове значення для його діяльності. 

Члени Ради призначаються парламентом та главою держави. Законодавство 

передбачає, що рішення з деяких питань, що належать до компетенції Ради, 

обов’язкові для Правління Національного банку. Останній повинен надати 

вмотивовані відповіді на запити Ради. Значимість Ради Національного банку 

полягає в тому, що вона визначає Основні засади здійснення грошово-

кредитної політики держави й контролює їх дотримання з боку Правління. При 

Раді функціонують кілька дорадчо-консультативних органів: Вища експертна 

рада (готують висновки, пропозиції та рекомендації з питань, що належать до 

компетенції Ради) та Аудиторський комітет (провадить внутрішній аудит у 

Національному банку, результати якого доповідає Раді); 

4) Правління Національного банку являє собою свого роду вищий 

виконавчий орган колегіального характеру (складається з Голови та 

заступників Голови центрального банку), який у своїй діяльності зосереджує 

провідні функції Національного банку. Правління створює для ефективної 

реалізації своїх повноважень різного роду комітети, а також працює за 

функціонально-предметним поділом – за сферами діяльності Національного 

банку. Кожен із заступників Голови Національного банку відповідальний за 

окремий напрям діяльності банку; 

5) Голова Національного банку виступає водночас його керівником та 

очолює Правління. Він призначається та звільняється за поданням глави 

держави Парламентом України. Значимість Голови Національного банку 

виражається в тому, що він уповноважений головувати на засіданнях 

Правління, представляти банк у відносинах з органами державної влади та 

фінансовими установами, підписувати акти Національного банку, видавати 

акти організаційно-розпорядчого характеру. Це ключова посада в структурі 

Національного банку, роль якої – здійснювати ефективне керівництво банком; 
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6) у цілому Центральний апарат НБУ (ІІ рівень структури) складається з 

28 департаментів, 4 управлінь та 2 відділів. Ми розподілили останні на дві 

групи: 1 група – знаходиться поза предметною сферою, за які відповідають 

заступники Голови центрального банку; 2 група – охоплює ті з них, які 

включені до 5 предметних сфер діяльності Правління Національного банку. 

Така значна кількість структурних підрозділів центрального банку та їх 

розподіл за функціями та предметом діяльності дозволяє вибудовувати й 

забезпечувати злагоджену систему взаємодії елементів системи Національного 

банку. 
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