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ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК  
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
Центральні банки займають провідне місце у регулюванні 

банківської діяльності та забезпеченні стабільності банківської 
системи, окрім того вони є фінансовими агентами уряду, банками 
банків та як провідники монетарної політики мають суттєвий вплив на 
розвиток економіки країни в цілому. Однак, так було не завжди. На 
початковому етапі розвитку банківської системи взагалі не існувало 
центральних банків. Банківська система пройшла еволюційний шлях 
перш ніж люди усвідомили необхідність їх створення. Хоча в 
сучасному світі центральний банк – найважливіша ланка банківської 
системи та важлива складова економіки країни, однак і в наш час 
центральні банки еволюціонують зазнаючи змін [1, с. 203]. 

Першопричиною появи центральних банків, як і грошей, є 
поступовий еволюційний процес, що привів людство до 
усвідомлення необхідності здійснювати регулювання грошей в обігу, 
тобто контролювати їх емісію. М. І. Савлук стверджує, що поява 
центрального банку пов’язана з потребою в централізації емісії 
грошей [2, с. 491].  

В свою чергу з’явилася банківська система і в сучасні наукові 
трактування «банківська система» можна об’єднати у три напрями: 
банківська система як сукупність банків країни у визначеному 
часовому інтервалі (періоді); банківська система як кредитна; 
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банківська система, до складу якої входить банківська 
інфраструктура як складова кредитної системи. Перший підхід 
характеризує загальні риси банківської системи. Наприклад, на 
думку А. Мороза, банківська система – це сукупність різних видів 
банків та банківських установ у їхньому взаємозв’язку, складова 
частина кредитної системи [3, c. 56].  

На погляд М. Савлука банківська система – це законодавчо 
визначена, чітко структурована та субординована сукупність 
фінансових посередників, які здійснюють банківську діяльність на 
постійній професійній основі і функціонально пов’язані в самостійну 
економічну структуру [4, с. 64]. 

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», 
банківська система України складається з Національного банку 
України та інших банків (державних та недержавних), що створені і 
діють на території України відповідно до закону [5, с. 1]. 

Згідно з цим принципом банківська система складається з двох 
рівнів: на першому перебуває один банк, якому надається статус 
центрального (в Україні – це Національний банк), на другому – усі інші 
банки. Центральний банк – емісійний, кредитний, розрахунковий і 
касовий центр держави. Він володіє монопольним правом випуску в обіг 
банківських білетів, а також здійснює фінансово-контрольні функції. 
Головними завданнями центрального банку є забезпечення стійкості 
національної грошової одиниці, а також регулювання та координація 
діяльності грошово-кредитної системи [6, с. 16]. 

Національний банк України здійснює нагляд на індивідуальній та 
консолідованій основі та застосовує заходи впливу за порушення 
вимог законодавства щодо банківської діяльності. 

Банківський нагляд на консолідованій основі – це нагляд, що 
здійснюється Національним банком України за банківською групою з 
метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження 
ризиків, на які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, 
шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської 
групи у визначеному Національним банком порядку. Небанківські 
фінансові установи, які є учасниками банківської групи, також 
підлягають нагляду з боку Національного банку в межах нагляду на 
консолідованій основі. 
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Національний банк України здійснює банківський нагляд у формі 
інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду. 

Завданнями банківського регулювання та нагляду є: захист 
інтересів клієнтів і вкладників, які розміщують свої кошти в банках, 
від неефективного управління та шахрайства; створення 
конкурентного середовища в банківському секторі; забезпечення 
прозорості банківського сектору; підвищення стійкості та 
ефективності банківської діяльності; підтримка необхідного рівня 
стандартів і професіоналізму в банківському секторі [7, с. 1]. 

Фінансова криза 2014 р. дала поштовх НБУ для проведення 
реформ у банківському секторі країни шляхом ухвалення 
Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 
2020 року. Головною метою Комплексної програми розвитку 
фінансового сектору України до 2020 року є створення фінансової 
системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за 
рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці 
на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного 
середовища згідно зі стандартами Європейського Союзу [8, с. 4]. 

Досягнення мети Програми забезпечуватиметься завдяки 
реалізації низки взаємопов’язаних заходів, спрямованих на 
комплексне реформування фінансового сектору. В основу Програми 
покладено такі базові принципи: 

– євроінтеграція; 
– лібералізація фінансових ринків; 
– збалансованість економічних інтересів, через формування 

ринкового конкурентного середовища; 
– незалежність та ефективність роботи регуляторів, здійснення 

нагляду на основі оцінки ризиків; 
– прозорість і високі стандарти розкриття інформації учасниками 

фінансового сектору та регуляторами; 
– відповідальність і довіра між учасниками фінансового сектору 

та регуляторами; 
– цілісність фінансової системи всебічний захист прав кредиторів, 

споживачів та інвесторів. 
Таким чином, для досягнення зазначених вище принципів виникає 

суттєва необхідність говорити про незалежність центрального банку, 
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прозорість і адекватність його дій соціально-економічним умовам 
розвитку країни з метою ефективного функціонування 
Національного банку України [9, с. 40]. 

З 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції 
регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, 
лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та 
інших фінансових компаній. 

Отже, Національний банк України є особливим центральним 
органом державного управління, її емісійним центром, проводить 
єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, 
зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, 
координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс 
грошової одиниці відносно валют інших країн. І таким чином, 
Національний банк має право здійснювати дані та інші операції, 
необхідні для забезпечення виконання своїх функцій. 
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