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ДОДАТОК 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про Національний банк України 

(Витяг) 
 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 2. Правова основа діяльності Національного 
банку України 

Національний банк України (далі – Національний банк) є 
центральним банком України, особливим центральним орга-
ном державного управління, юридичний статус, завдання, фу-
нкції, повноваження і принципи організації якого визначають-
ся Конституцією України, цим Законом та іншими законами 
України. Місцезнаходження керівних органів та центрального 
апарату Національного банку – місто Київ. 

Стаття 6. Основна функція 
Відповідно до Конституції України основною функцією 

Національного банку є забезпечення стабільності грошової 
одиниці України. 

На виконання своєї основної функції Національний банк 
сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, 
у межах своїх повноважень, − цінової стабільності. 

Стаття 7. Інші функції 
Національний банк виконує такі функції: відповідно до 

розроблених Радою Національного банку України Основних 
засад грошово-кредитної політики визначає та проводить гро-
шово-кредитну політику; монопольно здійснює емісію націо-
нальної валюти України та організовує її обіг; виступає креди-
тором останньої інстанції для банків і організовує систему 
рефінансування; встановлює для банків правила проведення 
банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, за-
хисту інформації, коштів та майна; організовує створення та 
методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і бан-
ківської статистичної інформації та статистики платіжного 
балансу; визначає систему, порядок і форми платежів, у тому 
числі між банками; визначає напрями розвитку сучасних елек-
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тронних банківських технологій, створює, координує та конт-
ролює створення електронних платіжних засобів, платіжних 
систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захис-
ту банківської інформації; здійснює банківське регулювання 
та нагляд; веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензу-
вання банківської діяльності та операцій у передбачених зако-
нами випадках; веде офіційний реєстр ідентифікаційних номе-
рів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіж-
них систем; здійснює сертифікацію аудиторів, які проводити-
муть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністрато-
рів та ліквідаторів банку; складає платіжний баланс, здійснює 
його аналіз та прогнозування; представляє інтереси України в 
центральних банках інших держав, міжнародних банках та 
інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється 
на рівні центральних банків; здійснює відповідно до визначе-
них спеціальним законом повноважень валютне регулювання, 
визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, ор-
ганізовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими 
фінансовими установами, які отримали ліцензію Національно-
го банку на здійснення валютних операцій; забезпечує накопи-
чення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення 
операцій з ними та банківськими металами; аналізує стан гро-
шово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; 
організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших 
цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення 
банкнот і монет та інших цінностей; реалізує державну полі-
тику з питань захисту державних секретів у системі Націона-
льного банку; бере участь у підготовці кадрів для банківської 
системи України; визначає особливості функціонування бан-
ківської системи України в разі введення воєнного стану чи 
особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку систе-
ми Національного банку; здійснює інші функції у фінансово-
кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної зако-
ном. 
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Розділ II. КЕРІВНІ ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
БАНКУ 

 

Стаття 8. Керівні органи 
Керівними органами Національного банку є Рада Націона-

льного банку України (далі – Рада Національного банку) та 
Правління Національного банку України (далі – Правління 
Національного банку). 

Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку 
Рада Національного банку: відповідно до загальнодержав-

ної програми економічного розвитку та основних параметрів 
економічного та соціального розвитку України до 15 вересня 
розробляє Основні засади грошово-кредитної політики і вно-
сить їх Верховній Раді України для інформування, здійснює 
контроль за виконанням Основних засад грошово-кредитної 
політики; здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики 
України на стан соціально-економічного розвитку України та 
розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї; 
затверджує Регламент Ради Національного банку України; за-
тверд-жує кошторис доходів та витрат Національного банку та 
подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України 
до 1 вересня поточного року прогнозовані відомості про саль-
до кошторису для включення до проекту Державного бюдже-
ту України на наступний рік; приймає рішення про збільшен-
ня розміру статутного капіталу Національного банку; визначає 
аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки 
Національного банку, розглядає аудиторський висновок та 
затверджує бухгалтерський баланс Національного банку, пуб-
лікує в офіційних друкованих засобах масової інформації що-
річний баланс Національного банку; затверджує щорічно до 1 
липня звіт про виконання кошторису Національного банку та 
розподіл прибутку за звітний бюджетний рік; затверджує рі-
шення Правління Національного банку про участь у міжнаро-
дних фінансових організаціях; вносить рекомендації Правлін-
ню Національного банку в межах розроблених Основних засад 
грошово-кредитної політики стосовно: методів та форм про-
гнозування макропоказників економічного і соціального роз-
витку України, а також грошово-кредитної політики; окремих 
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заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на 
економічний і соціальний розвиток України; політики курсоу-
творення та валютного регулювання; розвитку банківської 
системи та окремих нормативних актів з питань банківської 
діяльності; вдосконалення платіжної системи; інших питань, 
віднесених законом до компетенції Ради Національного банку; 
вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно 
впливу політики державних запозичень та податкової політи-
ки на стан грошово-кредитної сфери України; з метою забез-
печення виконання Основних засад грошово-кредитної полі-
тики має право застосування відкладального вето щодо рішень 
Правління Національного банку з питань: диверсифікації ак-
тивів Національного банку та їх ліквідності; лімітів позабалан-
сових зобов’язань; формування резервів, покриття фінансових 
ризиків; порядку відрахувань доходів до Державного бюджету 
України; мінімального розміру золотовалютних резервів; з 
інших питань, віднесених до її компетенції. 

Рада Національного банку не може надавати рекомендації 
щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад 
Голови Національного банку, членів Правління Національного 
банку або давати персональну оцінку діяльності окремих посадо-
вих осіб Національного банку. 

Рада Національного банку дає оцінку діяльності Правління 
Національного банку щодо виконання Основних засад грошо-
во-кредитної політики та з інших питань, рішення з яких є 
обов’язковими для Правління Національного банку. 

У разі неодноразового невиконання або неналежного вико-
нання Правлінням Національного банку рішень Ради Націона-
льного банку, які є обов’язковими згідно з цим Законом, Рада 
Національного банку має право звернутися до Голови Націо-
нального банку або до Верховної Ради України та Президента 
України з викладенням своїх позицій. 

Стаття 14. Функції Правління Національного банку 
Правління Національного банку згідно з Основними заса-

дами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні 
інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпе-
чує реалізацію грошово-кредитної політики, організує вико-
нання інших функцій відповідно до статей 6 і 7 цього Закону 
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та здійснює управління діяльністю Національного банку. 
Стаття 15. Повноваження Правління Національного 

банку 
Правління Національного банку: 
1) приймає рішення: щодо економічних засобів та монетар-

них методів, необхідних для реалізації Основних засад грошо-
во-кредитної політики відповідно до прийнятих рішень Ради 
Національного банку з цих питань та необхідності забезпечен-
ня стабільності і купівельної спроможності національної ва-
люти; про емісію валюти України та вилучення з обігу банк-
нот і монет; про зміну процентних ставок Національного бан-
ку; про диверсифікацію активів Національного банку та їх 
ліквідності; щодо лімітів позабалансових зобов’язань Націона-
льного банку; про формування резервів та покриття фінансо-
вих ризиків Національного банку; щодо розподілу прибутку та 
порядку відрахувань доходів до Державного бюджету Украї-
ни; щодо мінімального розміру золотовалютних резервів Наці-
онального банку; про встановлення лімітів операцій на відкри-
тому ринку, які здійснює Національний банк; про перелік цін-
них паперів та інших цінностей, придатних для забезпечення 
кредитів Національного банку; про умови допуску іноземного 
капіталу до банківської системи України; про встановлення 
економічних нормативів для банків; про розмір та порядок 
формування обов’язкових резервів для банків; про застосуван-
ня заходів впливу до банків та інших осіб, діяльність яких пе-
ревіряється Національним банком відповідно до Закону Украї-
ни “Про банки і банківську діяльність”; про створення та лік-
відацію підприємств, установ Національного банку; про 
участь у міжнародних фінансових організаціях; про купівлю 
та продаж майна для забезпечення діяльності Національного 
банку; щодо встановлення плати за надані відповідно до зако-
ну послуги (здійснені операції); 

2) подає на затвердження Раді Національного банку річний 
звіт Національного банку, проект кошторису доходів та витрат 
на наступний рік та інші документи і рішення відповідно до 
статті 9 цього Закону; на вимогу Ради Національного банку 
надає для інформування бухгалтерські, статистичні та інші 
відомості щодо діяльності Національного банку та банківської 
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системи України, необхідні для виконання її завдань; 
3) визначає організаційні основи та структуру Національ-

ного банку, затверджує положення про структурні підрозділи 
та установи Національного банку, статути його підприємств, 
порядок призначення керівників підрозділів, підприємств та 
установ; затверджує штатний розпис Національного банку та 
форми оплати праці; установлює порядок надання банківських 
ліцензій банкам, інших ліцензій юридичним особам на здійс-
нення окремих банківських операцій, а також інших ліцензій 
та дозволів у випадках, передбачених законом; видає нормати-
вно-правові акти Національного банку; затверджує Регламент 
Правління Національного банку; виконує функції, передбачені 
статтями 3, 23, 28, 60 і 64 цього Закону, та інші функції, що 
випливають із основної мети діяльності Національного банку. 

Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з поса-
ди Голови Національного банку 

Голова Національного банку призначається на посаду Вер-
ховною Радою України за поданням Президента України біль-
шістю від конституційного складу Верховної Ради України 
строком на п’ять років. 

У разі незатвердження Верховною Радою України канди-
датури, запропонованої Президентом України, питання керів-
ництва Національним банком, а також порядок внесення нової 
кандидатури регулюються Законом України „Про тимчасове 
виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на поса-
ду за згодою Верховної Ради України Президент України або 
Верховна Рада України за поданням Президента України”. Од-
на кандидатура може вноситись не більше двох разів. 

Голова Національного банку звільняється з посади Верхов-
ною Радою України за поданням Президента України у таких 
випадках: закінчення строку повноважень; набрання законної 
сили обвинувальним вироком суду у вчиненні кримінального 
злочину; у зв’язку з заявою про відставку за політичними або 
особистими причинами, поданою у письмовому вигляді та 
прийнятою Президентом України; смерті або на підставі рі-
шення суду про оголошення особи померлою або визнання 
безвісно відсутньою; припинення громадянства або виїзду за 
межі України на постійне місце проживання; за поданням 
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Президента України в межах його конституційних повнова-
жень. 

Стаття 19. Обов’язки та повноваження Голови Націо-
нального банку 

Голова Національного банку: керує діяльністю Національ-
ного банку; діє від імені Національного банку і представляє 
його інтереси без доручення у відносинах з органами держав-
ної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, 
міжнародними організаціями, іншими установами і організаці-
ями; головує на засіданнях Правління Національного банку; 
підписує протоколи, постанови Правління Національного бан-
ку, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються 
Національним банком; розподіляє обов’язки між заступника-
ми Голови Національного банку; видає розпорядчі акти, обо-
в’язкові до виконання усіма службовцями Національного бан-
ку, його підприємствами, установами; приймає рішення з ін-
ших питань, що стосуються діяльності Національного банку, 
крім віднесених до виключної компетенції Ради Національно-
го банку та Правління Національного банку відповідно до цьо-
го Закону; одноосібно несе відповідальність перед Верховною 
Радою України та Президентом України за діяльність Націо-
нального банку. 

 
Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ  

ТА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
 

Стаття 22. Структура Національного банку 
Структура Національного банку будується за принципом 

централізації з вертикальним підпорядкуванням. 
До системи Національного банку входять центральний 

апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, 
Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Дер-
жавна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізова-
ні підприємства, банківські навчальні заклади й інші структур-
ні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності 
Національного банку. 

Національний банк в межах, визначених законодавством, 
самостійно вирішує питання організації, створення, ліквідації 
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та реорганізації структурних підрозділів та установ Націона-
льного банку, його підприємств, затверджує їх статути та по-
ложення. 

Для інкасації та охорони цінностей та об’єктів Національ-
ний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепаль-
ною зброєю. 

 
Розділ IV. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА 

 

Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики 
Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються 

на основних критеріях та макроекономічних показниках зага-
льнодержавної програми економічного розвитку та Основних 
параметрах економічного та соціального розвитку України на 
відповідний період, що включають прогнозні показники обся-
гу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру 
дефіциту державного бюджету та джерел його покриття, пла-
тіжного та торгового балансів, затверджених Кабінетом Мініс-
трів України. 

Щорічно Національний банк інформує Верховну Раду 
України про напрями грошово-кредитної і валютної політики, 
розробленої Національним банком на наступний рік і на більш 
тривалий період. 

Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політи-
ки 

Основними економічними засобами і методами грошово-
кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через: 
визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для ко-
мерційних банків; процентну політику; рефінансування комер-
ційних банків; управління золотовалютними резервами; операції 
з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують 
корпоративні права), у тому числі з казначейськими зобов’язан-
нями, на відкритому ринку; регулювання імпорту та експорту 
капіталу; емісію власних боргових зобов’язань та операції з ни-
ми. 

Стаття 26. Нормативи обов’язкового резервування 
Національний банк встановлює банкам норматив обов’яз-

кового резервування коштів. При цьому: норматив обов’язко-
вого резервування встановлюється єдиним для банків в проце-
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нтному відношенні до загальної суми залучених банком кош-
тів в національній та іноземній валюті; для різних видів зобо-
в’язань можуть встановлюватися різні нормативи обов’язково-
го резервування; рішення про підвищення нормативу обов’яз-
кового резервування набирає чинності не раніше ніж через 10 
днів після його опублікування. 

Стаття 27. Процентні ставки 
Національний банк встановлює порядок визначення облі-

кової ставки та інших процентних ставок за своїми операція-
ми. 

Стаття 28. Управління золотовалютними резервами 
Національний банк забезпечує управління золотовалютни-

ми резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шля-
хом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках 
з метою впливу на курс національної валюти щодо іноземних 
валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні. 

Стаття 29. Операції відкритого ринку 
Операціями відкритого ринку Національного банку є купі-

вля-продаж казначейських зобов’язань, а також інших цінних 
паперів (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні 
права) та боргових зобов’язань, визначених Правлінням Наці-
онального банку. 

 
Стаття 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу 
Національний банк відповідно до законодавства України 

про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного 
регулювання і валютного контролю регулює імпорт та експорт 
капіталу. 

Стаття 31. Кошти Державного бюджету України 
Кабінет Міністрів України зобов’язаний зберігати кошти 

Державного бюджету України та позабюджетних фондів у 
Національному банку на рахунках Державного казначейства 
України. Умови та порядок обслуговування коштів Державно-
го бюджету України визначаються договором між Національ-
ним банком та Державним казначейством України. 

 
Розділ V. УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ  

ГРОШОВИМ ОБІГОМ 
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Стаття 32. Грошова одиниця 
Грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 

копійкам. Випуск та обіг на території України інших грошо-
вих одиниць і використання грошових сурогатів як засобу 
платежу забороняються. Офіційне співвідношення між грив-
нею та золотом або іншими дорогоцінними металами не вста-
новлюється. 

Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо 
організації готівкового грошового обігу 

Для забезпечення організації готівкового грошового обігу 
Національний банк здійснює: виготовлення та зберігання 
банкнот і монет; створення резервних фондів банкнот і монет; 
встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та 
дизайну грошових знаків; встановлення порядку заміни по-
шкоджених банкнот і монет; встановлення правил випуску в 
обіг, зберігання, перевезення, вилучення та інкасації готівки; 
визначення порядку ведення касових операцій для банків, ін-
ших фінансових установ, підприємств і організацій; визначен-
ня вимог стосовно технічного стану і організації охорони при-
міщень банківських установ. 

Стаття 34. Емісія 
Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної 

монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Націо-
нальному банку. 

Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових знаків – 
банкнот (паперових) і монет (металевих). Загальна сума введе-
них в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках Національно-
го банку як його пасив. 

Банкноти і монети є безумовними зобов’язаннями Націона-
льного банку і забезпечуються всіма його активами. 

Стаття 35. Обіг банкнот і монет 
Гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єди-

ним законним платіжним засобом на території України, при-
ймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-
яких обмежень на всій території України за всіма видами пла-
тежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредити-
ви та для переказів. 

Стаття 36. Курс гривні 
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Національний банк встановлює офіційний курс гривні до 
іноземних валют та оприлюднює його. Для регулювання курсу 
гривні щодо іноземних валют Національний банк використо-
вує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, вста-
новлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші 
інструменти регулювання грошової маси в обігу. 

Стаття 37. Конвертованість гривні 
Умови та порядок конвертації (обміну) гривні на іноземну 

валюту встановлюються Національним банком відповідно до 
законодавства України про валютне регулювання. Національ-
ний банк не може обмежувати права суб’єктів валютного рин-
ку на здійснення операцій з іноземною валютою, гарантовані 
їм законом. 

Стаття 38. Порядок заміни зношених і пошкоджених 
банкнот і монет 

Зношені і пошкоджені грошові знаки України приймають-
ся й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Націона-
льним банком та банками України без обмежень щодо сум та 
строків такої заміни. Особливості і порядок визначення платі-
жності грошових знаків, а також порядок обміну зношених і 
пошкоджених грошових знаків встановлюються Національ-
ним банком. 

Стаття 39. Вилучення з обігу банкнот і монет 
Національний банк, банки України зобов’язані вилучати 

фальшиві, підроблені або такі, що не мають необхідних ознак 
платіжності, грошові знаки (банкноти, монети). Порядок вилу-
чення таких грошових знаків встановлюється Національним 
банком і регулюється відповідними нормативними актами. 
Національний банк та банки не зобов’язані відшкодовувати 
знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також такі, що 
стали недійсними, банкноти та монети. 

Національний банк офіційно повідомляє через засоби ма-
сової інформації про вилучення з обігу грошових знаків Укра-
їни (банкнот, монет). Виготовлення з метою введення в обіг 
або введення в обіг підроблених грошових знаків тягне за со-
бою відповідальність відповідно до законодавства України. 

 
Розділ VII ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАН-
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КУ 
 

Стаття 42. Види операцій Національного банку 
Національний банк для забезпечення виконання покладе-

них на нього функцій здійснює такі операції: надає кредити 
комерційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не 
нижче ставки рефінансування Національного банку та в по-
рядку, визначеному Національним банком; надає кредити Фо-
нду гарантування вкладів фізичних осіб під заставу цінних 
паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 ро-
ків; здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в поряд-
ку, визначеному Національним банком; купує та продає на 
вторинному ринку цінні папери у порядку, передбаченому 
законодавством України; відкриває власні кореспондентські та 
металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-
кореспондентів; купує та продає валютні цінності з метою моне-
тарного регулювання; зберігає банківські метали, а також купує 
та продає банківські метали, дорогоцінні метали та камені та інші 
коштовності, пам’ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних 
металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і 
ліцензування; розміщує золотовалютні резерви самостійно або 
через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, 
виконує операції з золотовалютними резервами України з банка-
ми, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових 
агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче 
категорії А; приймає на зберігання та в управління державні цінні 
папери й інші цінності; видає гарантії і поруки, відповідно до 
положення, затвердженого Радою Національного банку; веде 
рахунок Державного казначейства України без оплати і нараху-
вання відсотків; виконує операції по обслуговуванню державного 
боргу, пов’язані із розміщенням державних цінних паперів, їх 
погашенням і виплатою доходу за ними; веде особові рахунки 
працівників Національного банку; веде рахунки міжнародних 
організацій; здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків сво-
їх клієнтів відповідно до законодавства України, в тому числі за 
рішенням суду. 

Національний банк має право здійснювати й інші операції, 
необхідні для забезпечення виконання своїх функцій. 

Національний банк має право встановлювати плату за на-
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дані ним відповідно до закону послуги (здійснені операції). 
 
 

Розділ VIII. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО           
БАНКУ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ              

ЦІННОСТЯМИ 
 

Стаття 44. Повноваження в сфері валютного регулю-
вання та контролю 

Національний банк діє як уповноважена державна установа 
при застосуванні законодавства України про валютне регулю-
вання і валютний контроль. 

До компетенції Національного банку у сфері валютного 
регулювання та контролю належать: 

1) видання нормативно-правових актів щодо ведення валю-
тних операцій; 

2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю, у 
тому числі шляхом здійснення планових і позапланових пере-
вірок, за діяльністю банків, юридичних та фізичних осіб 
(резидентів та нерезидентів), які отримали ліцензію  

Національного банку на здійснення валютних операцій, в 
частині дотримання ними валютного законодавства; 

3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для бан-
ків та інших установ, що купують та продають іноземну валю-
ту; 

4) застосовування мір відповідальності до банків, юридич-
них та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушен-
ня правил валютного регулювання і валютного контролю. 

Стаття 45. Організація валютного ринку 
Національний банк визначає структуру валютного ринку 

України та організовує торгівлю валютними цінностями на 
ньому відповідно до законодавства України про валютне регу-
лювання. 

Стаття 46. Дисконтна та девізна валютна політика 
Національний банк проводить дисконтну та девізну валют-

ну політику і застосовує в необхідних випадках валютні обме-
ження. 
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Національний банк здійснює дисконтну валютну політику, 
змінюючи облікову ставку Національного банку для регулю-
вання руху капіталу та балансування платіжних зобов’язань, а 
також коригування курсу грошової одиниці України до інозе-
мних валют. 

Національний банк здійснює девізну валютну політику на 
підставі регулювання курсу грошової одиниці України до іно-
земних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на 
фінансових ринках. 

Стаття 47. Структура золотовалютного резерву 
Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності 

грошової одиниці України Національний банк має золотова-
лютний резерв, що складається з таких активів: монетарне 
золото; спеціальні права запозичення; резервна позиція в 
МВФ; іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти 
на рахунках за кордоном; цінні папери (крім акцій), що опла-
чуються в іноземній валюті; будь-які інші міжнародно визнані 
резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквід-
ності. 

 



Стаття  48. Поповнення  та  використання 
золотовалютного резерву 

Поповнення золотовалютних резервів проводиться 
Національним банком шляхом: купівлі монетарного золота та 
іноземної валюти; отримання доходів від операцій з 
іноземною валютою, банківськими металами та іншими 
міжнародно визнаними резервними активами; залучення 
Національним банком валютних коштів від міжнародних 
фінансових організацій, центральних банків іноземних держав 
та інших кредиторів. 

Використання золотовалютного резерву здійснюється 
Національним банком на такі цілі: продаж валюти на 
фінансових ринках для проведення грошово-кредитної 
політики, включаючи політику обмінного курсу; витрати по 
операціях з іноземною валютою, монетарними металами, а також 
іншими міжнародно визнаними резервними активами. 

Не допускається використання золотовалютного резерву 
для надання кредитів і гарантій та інших зобов’язань 
резидентам і нерезидентам України. 

Стаття 49. Зберігання золотовалютного запасу 
Національний банк є єдиним зберігачем державного 

золотовалютного запасу, а також дорогоцінних металів, 
дорогоцінних каменів, інших коштовностей, що належать 
державі. 

 
Розділ IX. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З 

ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЮ 
РАДОЮ УКРАЇНИ                  ТА КАБІНЕТОМ 

МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Стаття 51. Підзвітність 
Національний банк підзвітний Президенту України та 
Верховній Раді України в межах їх конституційних 
повноважень. Підзвітність означає: призначення на посаду 
та звільнення з посади Голови Національного банку 
Верховною Радою України за поданням Президента 
України; призначення та звільнення Президентом України 
половини складу Ради Національного банку; призначення 
та звільнення Верховною Радою України половини складу 
Ради Національного банку; доповідь Голови 
Національного банку Верховній Раді України про 
діяльність Національного банку; надання  
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Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік 
інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі. 

Стаття 52. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів 
України 

Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять 
взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, роз-
робки і здійснення загальнодержавної програми економічного та 
соціального розвитку. 

Національний банк на запит Кабінету Міністрів України 
надає інформацію щодо монетарних процесів. Кабінет Мініст-
рів України, міністерства та інші центральні органи виконав-
чої влади на запит Національного банку надають інформацію, 
що має вплив на стан платіжного балансу. Національний банк 
підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України, 
якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової 
одиниці України. 

Голова Національного банку або за його дорученням один 
із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету 
Міністрів України з правом дорадчого голосу. У засіданнях 
Правління Національного банку можуть брати участь члени 
Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу. 

Стаття 53. Гарантії невтручання 
Не допускається втручання органів законодавчої та вико-

навчої влади або їх посадових осіб у виконання функцій і пов-
новажень Ради Національного банку чи Правління Національ-
ного банку інакше, як в межах, визначених цим Законом. 

Стаття 54. Надання кредитів державі 
Національному банку забороняється надавати прямі креди-

ти як у національній, так і в іноземній валюті на фінансування 
витрат Державного бюджету України. 

 
 

Питання до підсумкового контролю 53 
Список рекомендованої літератури 56 
Додаток. Закон України                                                                     
“Про Національний банк України” 58 
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Розділ X. БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
І БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД 

 

Стаття 55. Мета та сфера банківського нагляду 
Головна мета банківського регулювання і нагляду – безпе-

ка та фінансова стабільність банківської системи, захист інте-
ресів вкладників і кредиторів. Національний банк здійснює 
функції банківського регулювання і нагляду за діяльністю 
банків, в межах та порядку, передбачених законодавством 
України. 

Національний банк здійснює постійний нагляд за дотри-
манням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідне-
ними особами банків на території України та за кордоном, 
банківськими об’єднаннями, представництвами та філіями 
іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та 
фізичними особами банківського законодавства, нормативно-
правових актів Національного банку і економічних нормати-
вів. Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінан-
сово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті. 

Стаття 56. Нормативно-правові акти Національного 
банку 

Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, 
віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для органів 
державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, під-
приємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а 
також для фізичних осіб. 

Нормативно-правові акти Національного банку видаються у 
формі постанов Правління Національного банку, а також інструк-
цій, положень, правил, що затверджуються постановами Прав-
ління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам 
України та іншим законодавчим актам України і не мають зворо-
тної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом’якшу-
ють або скасовують відповідальність. 

Нормативно-правові акти Національного банку підлягають 
обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юс-
тиції України та набирають чинності відповідно до 
законодавства України.  
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Нормативно-правові акти Національного банку можуть 
бути оскаржені відповідно до законодавства України. 

Стаття 58. Економічні нормативи 
З метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забез-

печення фінансової надійності банків Національний банк від-
повідно до визначеного ним порядку встановлює для них обо-
в’язкові економічні нормативи. Ці нормативи мають забезпе-
чувати здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з капі-
талом, ліквідністю, наданням кредитів, інвестиціями капіталу, 
а також за відсотковим та валютним ризиком. 

Про подальші зміни нормативів та методики їх розрахунку 
Національний банк офіційно повідомляє не пізніше ніж за мі-
сяць до введення їх у дію. 

Стаття 59. Резерви забезпечення ризиків 
Національний банк визначає розміри, порядок формування та 

використання резервів банків для покриття можливих втрат за 
кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та ін-
ших ризиків банків. 

Резерви для покриття можливих фінансових ризиків, а та-
кож фонду гарантування вкладів громадян створюються за 
рахунок доходу до оподаткування відповідно до законодавст-
ва України. 
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