
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри державних та місцевих фінансів , 
протокол  №_6_ від “09”  01.2020 р. 

Зав. кафедри _________  Ситник Н. С. 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 

(назва навчальної дисципліни) 

 

галузь знань: 07 "Управління та адміністрування" 

(шифр та найменування галузі знань) 

 

спеціальність:  072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

(код та найменування спеціальності) 

 

спеціалізація:   "Фінанси, митна справа та оподаткування" 

(найменування спеціалізації 
 

 

освітній ступінь: бакалавр 

 
 

 

 

 

Укладач: Блащук-Дев'яткіна Н. З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

 

 

 
 
 
 

Тема 1. Історія виникнення та розвиток банківських систем 



1. Походження та історія розвитку стародавнього банківництва 

1.1. Банківництво в стародавній Греції 

1.2. Банківництво в стародавньому Римі 

1.3. Банківництво в стародавній Італії 

2. Становлення банківництва в Європі 

3. Становлення банківництва в Україні 

1. Походження та історія розвитку стародавнього банківництва 

В економічній літературі умовно виділяють чотири основні етапи розвитку 

банківської діяльності, що пов’язані зі знаковими подіями в історії банківництва, які 

наведені в табл.1.1. 

Зародження банківської справи припадає ще на рабовласницький період, коли 

виникають лихварство та міняльні операції. Центром зазначених процесів було спершу 

Вавілонське царство (7-6 ст. до н.е.), до існування якого належать перші історичні згадки 

про діяльність стародавніх банкірів. Ці відомості стосуються, зокрема, вавілонських 

банкірських домів Ігібі, Іддін-Мардука, Мурашу та ін., що приймали процентні вклади, 

видавали позики під письмові зобов’язання і під заставу різних цінностей, здійснювали 

платежі за рахунок клієнтів, виступали поручителями за різноманітними угодами, брали 

участь у торговельній справі на пайових засадах, виконували роль радника та довіреної 

особи при укладанні різних угод. 

1.1. Банківництво в стародавній Греції 

Значного розвитку банківська справа набула і у Стародавній Греції, де початково 

банківські операції здійснювались окремими храмами, найвідомішими з яких були 

Дельфійський, Ефеський, Делонський, Фокейський, Мілетський та деякі ін. Торговці, 

приватні особи і навіть цілі міста Греції віддавали свої гроші на зберігання до скарбниць 

храмів, недоторканість яких гарантувалась шанобливим ставленням до релігії. Амфіктіони, 

що завідували храмами, розуміли невигідність простого зберігання величезних цінностей, 

що концентрувалися у їх сховищах, а тому пускали в оборот довірені храму гроші, більша 

частина яких надавалась у позику під проценти містам та приватним особам. 

Таблиця 1.1. 

Основні етапи розвитку банківської діяльності [6] 

Етапи Назва періоду Характеристика періоду 

І (ІV ст. до н.е – 

ХІІ ст.) 

Зародження 

банківництва (період від 

Надання банківських послуг здійснювалися 

у Стародавній Греції та Вавілоні жрецями, 



античності до 

виникнення 

Венеціанського банку) 

храмами і трапезитами, а у Стародавньому 

Римі – менсаріями 

ІІ (ХІІ ст. – 

кінець ХVІІ ст.) 

Виникнення державних 

банків (період з 1156 р. 

до заснування 

Англійського банку в 

1694 р.) 

На початку даного періоду найкрупнішими 

банкірами є тамплієри. В середні віки банки 

створюються купцями, спочатку в Італії, 

пізніше у Франції, Гамбурзі, Нідерландах, 

Англії. У 1156 р. з’являється один з перший 

громадський жиробанк «Монтеньєва» у 

Венеції. У 1587 р. у Венеції відкривається 

перший державний жиробанк. Банки 

створюються для проведення розрахунків та 

надійного зберігання коштів, а також 

еволюціонують разом з розвитком 

грошового обороту. 

ІІ (ХІІ ст. – 

кінець ХVІІ ст.) 

Поділ банків на 

універсальні та 

спеціалізовані 

Створення Англійського банку в 1694 р., 

який мав право торгувати золотом, 

дисконтувати векселі, видавати позики під 

заставу, приймати внески. Виникнення 

спеціалізованих банків. Поширення 

депозитних операцій. Поява емісійних 

банків. 

ІV (ХІХ ст.– до 

теперішнього 

часу) 

Розширення 

повноважень банків у 

всіх сферах економічної 

діяльності, особливо на 

ринку цінних паперів 

Поширення депозитних банків в Англії, 

Шотландії, Австрії, Німеччині, Швейцарії й 

Північній Америці. Створення центральних 

банків, які монополізували функцію емісії 

банкнот. Починають формуватися 

повноцінні банківські системи. Розширення 

операцій банків з цінними паперами, що 

викликає законодавче обмеження їх участі 

на ринку цінних паперів. 

 

Внаслідок інтенсивного розвитку ремісництва і торгівлі зростали відповідні потреби 

в обмінних операціях і кредиті, що спонукало окрім храмів і приватних осіб здійснювати 

банківські операції. У Греції цих осіб називали трапезитами (від грецьк. “трапеза” – стіл), 

оскільки початково банківські обороти полягали у розміні готівкових грошей, що 

здійснювався за столами на ринках. В епоху надзвичайної розмаїтості грошових знаків такі 

операції потребували високої кваліфікації мінял, що викликало довіру до них та надавало 

можливість зберігати й розпоряджатися чужими коштами. Передані трапезиту гроші 

надавались в кредит під заставу рухомого майна, рабів, домів, земель, а також вантажів на 

кораблях і самих кораблів. 

Рівень процентних ставок при цьому був досить високим - від 10 до 36% річних, що 

було пов’язано із значним попитом на вільні капітали, а також із високими прибутками від 

торговельних оборотів (внаслідок використання праці рабів). Усі отримані вклади 

заносились трапезитами в особливий реєстр із вказанням суми та імені вкладників, які 



могли доручати отримання своїх грошей іншим особам, що сприяло поширенню такого 

способу платежів, як списання коштів у книгах банкіра.[ ]. 

Становлення банківської системи було важливим кроком на етапі формування 

інституційної основи грошового господарства цивілізованого суспільства. З метою 

зручності у здійсненні торговельних операцій купці створювали об’єднання – фіаси, 

завдання яких полягало у взаємовиручці позиками, страхуванні, обміні інформацією, 

контролі за цінами [1]. 

 

1.2. Банківництво в стародавньому Римі 

У стародавньому Римі банківська діяльність хоча і була схожа на грецьку, однак 

являла собою самобутній продукт латинської цивілізації, що визначалось значно вищим 

рівнем діловодства. 

У римлян банкіри, яких називали менсаріями (від лат. “менса” – стіл), розпочали свою 

діяльність з розміну грошей. Згодом вони отримували кошти на зберігання, які 

використовувались для видачі кредитів під заставу рухомого й нерухомого майна, а також 

морських вантажів. Зростаюча внаслідок завоювань роль Риму як центру економічного 

життя тогочасного суспільства сприяло бурхливому розвитку банківської справи, що було 

пов’язано  з концентрацією капіталів підкорених країн та видачею цих коштів у позику в 

різних частинах великої імперії. 

Римські громадяни здебільшого не зберігали свої гроші вдома, а віддавали банкірові, 

який записував їх у себе в книгах і зобов’язувався здійснювати виплати на вимогу 

вкладника. У книгу, що мала назву codexrationum, записувались внески всіх клієнтів 

банкіра, для кожного з яких відводилась окрема сторінка (nomen) з указанням імені 

вкладника, року і дня відкриття рахунку. Кожна сторінка була розділена на дві частини - 

“accepti” та “expensi”, що відповідно відображали надходження коштів від клієнтів та 

здійснювані ними витрати. При цьому платники могли розраховуватись зі своїми 

кредиторами, направляючи їх добанкірів з наказом здійснити платіж готівкою або 

переказом коштів зі сторінки на сторінку  у книзі банкіра. Об’єднання римських банкірів в 

асоціації значно розширювало сферу застосування таких розрахунків, оскільки вкладники 

одного банку ставали вкладниками інших банків-членів асоціації. 

Значні обсяги грошових оборотів сприяли появі відділень римських банкірських 

домів у різних країнах. При цьому із становленням єдиної монетної системи в імперії, 



втрачали своє значення грошово-обмінні операції, натомість набували розвитку деякі нові 

види функцій, що здійснювалися банкірами Риму -  організація аукціонів, ведення справ, 

пов’язаних з отриманням спадщини, розподілом майна, посередництвом у торговельних 

угодах та інші. 

1.3. Банківництво в стародавній Італії 

Розквіт банківської справи в античну епоху змінився тимчасовим занепадом в період 

раннього середньовіччя, що було пов’язано з деяким зниженням ролі товарно-грошових 

відносин та натуралізацією господарства. 

Однак феодальна роздробленість європейських країн та велика кількість грошових 

знаків, які перебували в обігу, стримували розвиток торгівлі, що зумовлювало необхідність 

у здійсненні міняльних операцій, при чому в значних масштабах. Найбільшого поширення 

ці операції спочатку отримали в Італії, міста якої вже у X ст. набули ролі світових центрів 

торгівлі, куди стікались товари і гроші з різних країн. Саме слово “банк” походить від 

італійського “banco”, що означало стіл, лавку чи конторку, за якою обмінювались монети. 

Міняли сиділи біля столу, вкритого зеленим сукном, на якому лежав реєстр укладених 

договорів та були розкладені монети. Таким чином, обмінні операції, що в сучасних банках 

належать до числа другорядних, стали основою розвитку банківської справи у 

середньовічній Європі. 

Італійські міняли, як і їхні попередники в античний період, активно проводили 

операції з прийому вкладів, переказу коштів по записах у книгах, видачі позик, а також 

сприяли появі й організації вексельного обігу. І хоча дані форми підприємницької 

діяльності приватних осіб мали всі ознаки банківських операцій, самі банки як установи у 

сучасному розумінні цього слова з’явились пізніше. 

Так, у 1407 р. було засновано Банк Святого Георгія в Генуї, який початково являв 

собою асоціацію кредиторів держави, та згодом розпочав діяльність з прийому внесків від 

приватних осіб, про що останнім видавалися свідоцтва, які могли переходити із рук в руки. 

Банки поступово з’являлися і в інших містах, набуваючи складніших організаційних форм 

функціонування. Наприклад, у 1593 р. було створено Банк Святого Амвросія в Мілані, що 

мав деякі початкові риси акціонерного товариства. Його капітал формувався за рахунок 

пайових внесків та поточних вкладів громадян і використовувався для видачі позик місту. 

Головним завданням подібних банків в Італії початково була підтримка державних 

фінансів. 



2. Становлення банківництва в Європі 

Розширення мануфактурного виробництва й торгівлі сприяло укрупненню 

банківської справи у формі банкірських домів та комерційних банків, що стали з’являтися 

у провідних торгогвельних центрах Європи 16-17ст. – Нідерландах, Німеччині, північній 

Італії. Особливе місце належало спеціальним жиробанкам, що створювались купецькими 

гільдіями ряду міст для здійснення безготівкових розрахунків між своїми постійними 

клієнтами. Зокрема, у 1609 р. було засновано вкладно-розмінний банк в Амстердамі, а в 

1619 р. – подібний до нього банк у Гамбурзі. 

Жиробанки приймали вклади в монетах чи зливках дорогоцінних металів і 

здійснювали розрахунки згідно наказів, одержаних від власника коштів. При цьому банком 

самостійно встановлювались власні одиниці розрахунку, виходячи із ваги чистого золота і 

срібла, що в умовах постійного зниження вагового вмісту монет державної чеканки суттєво 

підвищувало попит на банківські гроші. Однак кредитні операції жиробанків мали 

обмежений характер в силу нестабільності політичної ситуації та незадовільних умов 

грошового обігу, у зв’язку з чим необхідно було дотримуватися практично 100%-го 

забезпечення клієнтських внесків дорогоцінними металами. 

В Англії найперше почали складатися основи і принципи банківської справи в її 

сучасному розумінні. Першим великим акціонерним банком, який широко розгорнув 

комерційне кредитування, був Англійський банк, за ним ряд інших. 

Якісно новим етапом у розвитку банківських операцій став перехід від діяльності, що 

базується передусім на емісії банкнот, наданні позичок з власних коштів, до кредитування 

за рахунок залучених коштів у формі клієнтських вкладів. Пріоритетними стають 

посередництво у платежах і кредитуванні. Швидко розвиваються пасивні операції – 

збирання, залучення вільних коштів у населення, підприємців, торговців, що зумовлює 

розширення активних операцій, і передусім «торгівлі грошима» (вигідного їх розміщення) 

з метою одержання прибутку. Власний капітал банків втрачає первісну функцію джерела 

активних операцій і слугує передусім фондом, який гарантує вклади клієнтів і 

платоспроможність банківської установи.  

Разом із розвитком функцій зростають і самі банки. У XVII ст. з’являються  банки у 

формі акціонерних товариств, а наприкінці XIX ст. у розвинутих капіталістичних країнах 

акціонерні банки займають провідні позиції. Під впливом концентрації виробництва у 

промисловості різко посилилась концентрація банків. Вона відбувалась шляхом 



інтенсивного зростання великих банків, об’єднання банків, а також поглинання одних 

банків іншими. На початок XX ст. у більшості капіталістичних країн провідні позиції в 

кредитній системі зайняли кілька гігантських банків, які налічували сотні філій (відділень) 

і мали тісні зв’язки з промисловими монополіями. І зараз у країнах з розвинутою ринковою 

економікою концентрація банків дуже висока. 

Збільшення торгових оборотів сприяло подальшому розвитку й концентрації 

банківських операцій, що знайшло відображення у створенні акціонерних банків, які 

активно займалися кредитування промисловості і торгівлі.  Серед перших установ такого 

типу були заснований у 1694 р. Банк Англії, а також Банк Шотландії, створений у 1694 р. 

Промисловий переворот, що спершу відбувся в Англії, а згодом і в інших країнах Європи, 

зумовив швидке зростання числа банків, які акумулювали значні грошові ресурси та через 

розрахункові й кредитні операції почали обслуговувати весь процес суспільного 

виробництва. 

Витокисучасної банківської справи лежать у діяльності як стародавніх банкірів, так і 

мінял у середні віки. Банківська справа є невід’ємним елементом товарно-грошових 

відносин, розвиток яких і визначив процес формування універсальних інститутів кредитної 

системи – банків. 

Отже,виникнення перших банків історично пов'язане з наявністю таких передумов: 

 розвиток товарного обміну,  грошових і кредитних відносин; 

 розвиток кредитної справи і розширення операцій з обслуговування клієнтів; 

 системність у кредитуванні; 

 видача кредитів не лише для задоволення споживчих потреб, а й на проведення 

господарських операцій; 

 одночасне виконання розрахункових і кредитних операцій установами банку; 

 платність кредиту як умова прибутковості функціонування банку та 

виробничого використання банківської позики. 

 

4. Становлення банківництва в Україні 

Банківська система в Україні започаткована 20 березня 1991 року, вважають науковці 

і пов’язують цей процес з прийняттям Закону України «Про банки та банківську 

діяльність», який став законодавчою основою створення НБУ та були закладені основи 

класичної дворівневої банківської системи України. 



Проте, у історичному контексті формуванню банківської системи на території 

України передували певні умови. 

 
 
 
 
 

 

Тема 2. Суть, типи та принципи функціонування банківської системи 

1. Суть та функції банківської системи 

2. Видита принципи функціонування банківських систем 

3. Передумови становлення та розвитку вітчизняної банківської системи 

4. Міжнародні стандарти ведення банківського бізнесу 

 

1. Суть та функції банківської системи 

Фінансова система відіграє ключову роль у передаванні монетарних імпульсів до 

реального сектору економіки, здійснюючи таким чином вагомий внесок у забезпечення 

стійкого економічного зростання. Саме банківські установи країни є одним із основних 

джерел формування грошових капіталів для обслуговування та інвестування економіки 

країни. 

У сучасних умовах для стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні необхідна 

ефективно функціонуюча, надійна та розвинена банківська система.   

Виділяють два основних значення трактування сутності банківської системи – вузьке 

(інституційний підхід) та широке (інституційно-економічний підхід) (рис. 2.1). 

Вітчизняне законодавство передбачає саме вузьке значення трактування поняття 

«банківської системи». Так, згідно із ст. 4 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та 

інших банків, а також філій іноземних банків, які створені і діють на територіїУкраїни 

відповідно до положень цього закону та інших законів України [4]. 

Тобто, у вузькому розумінні банківську систему розглядають лише як сукупність 

різних видів взаємопов’язаних між собою банків, що функціонують як цілісне у конкретний 

період і виконують функції притаманні банкам з метою отримання доходу. 

У широкому значенні під банківською системою розуміють кредитно-фінансову 

систему загалом.Її розглядають як сукупність економічних, правових, організаційнихумов, 

які визначають потребусистемного впорядкування банківськоїдіяльності. 

 



 Підходи до сутності поняття «банківська система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Підходи до сутності поняття «банківська система» 

Банківська система – це складна, внутрішньо організована та динамічна система, яка 

включає комплекс різноманітних банківських інституцій, діяльність яких законодавчо 

регламентована і спрямована на обслуговування потреб економіки та суспільства, а також 

забезпечення фінансової стабільності країни.  

Необхідність банківської системи визначається двома групами причин:  

1) необхідністю здійснення суспільного нагляду і регулювання банківської 

діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків із загальносуспільними 

інтересами — забезпечення сталості грошей і стабільності роботи всіх банків;  

2) забезпечення збалансованості попиту і пропозиції на грошовому ринку і в кожному 

його секторі. Банки при цьому повинні керуватися не тільки своїми комерційними 

інтересами, а й вимогами системи в цілому. 

Широке значення 

 
 

Вузьке значення  

Банківська система – це 

комплекс різноманітних 

банківських інституцій та 

їхніх властивостей, що 

мають різні форми 

власності, організаційно-

правовий статус, напрями 

діяльності, які 

взаємодіють між собою як 

єдинеціле. 

Банківська система – 

важливий елемент 

економічного базису 

суспільства, що розвивається 

за законами ринкової 

економіки. Як складова 

частина економічної та 

кредитно-фінансової 

систембанківська система не 

лише залежить від них, а і сама 

сприяє їх розвитку. Вона 

внутрішньо організована, усі 

структурні елементи її 

взаємопов’язані, певним 

чином упорядкована система 

зв’язків між банками, їх 

кредиторами і 

позичальниками. 
 



Специфіка банківської системи проявляється в її функціях, які маютьпевні 

особливості та взаємопов’язані між собою. Існують різні підходи докласифікації функцій 

банківської системи, їх змісту і кількості. Виділяютьтри наступні функції: 

 створення грошей і регулювання грошової маси; 

 трансформаційна функція; 

 стабілізаційна функція (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання функцій забезпечують відповідні закони та нормативні акти, які 

регламентують діяльність усіх ланок банківської системи та створення належного 

механізму контролю й нагляду за дотриманням як чинного законодавства, так і діяльності 

банків. 

 

Функції банківської системи 

Функція 

створення 

грошей і 

регулювання 

грошової маси 

Трансформаційна  Стабілізаційна  

Дає можливість 

банківської системі 

оперативно 

змінювати масу 

грошей в обігу, 

збільшувати або 

зменшувати її 

відповідно до попиту 

на гроші. 
 

Полягає в тому, що банки 

забезпечують мобілізацію 

вільних коштів одних 

суб’єктів господарської 

діяльності та передачу їх 

іншим. На основі цього 

створюється можливість 

зміни (трансформації) 

величини й термінів 

грошових капіталів та 

фінансових ризиків. 
 

Має призначення 

забезпечувати сталість 

банківської діяльності та 

грошового ринку. 

Банківська система 

функціонує в умовах 

підвищеного ступеня 

ризику, постійної загрози 

втрати грошей та 

банкрутства.Виступаючи 

посередниками 

грошового ринку, банки 

беруть на себе 

відповідальність перед 

інвесторами за 

банківський ризик своїх 

позичальників. 



2. Види та принципи функціонування банківських систем 

 

Банківська система існує в будь-якій країні в певний історичний період і є складовою 

частиною кредитної системи держави. Ефективна діяльність кредитної системи в будь-якій 

країні з ринковою економікою передбачає необхідність ієрархічної побудови її інститутів 

на двох рівнях: перший – центральний банк країни; другий – комерційні банки і 

спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Така структура уможливлює оптимальну 

організацію відносин між різними ланками системи, забезпечуючи належну координацію 

та регулювання їхньої діяльності з метою задоволення потреб різних учасників 

господарського обороту у кредитно-фінансових послугах.  

Організація кредитної системи на двох рівнях дає змогу ефективно розподілити 

адміністративно-регулювальні та операційні функції між центральним банком і іншими 

кредитними інститутами, що забезпечує належний рівень обслуговування суб’єктів 

ринкових відносин.  

Окреме місце у складі кредитної системи належить інфраструктурі, тобто комплексу 

засобів, що забезпечують нормальне функціонування інститутів кредитної системи 

(табл.2.1.). 

Нездійснюючи безпосередньо операцій інститутів, інфраструктура кредитної системи 

створює оптимальні умови для виконання банками й небанківськими кредитно-

фінансовими інститутами своїх функцій. Банки як основа кредитної системи є головними 

посередниками у всьому комплексі взаємовідносин різних суб’єктів ринкової економіки. 

 

 

Таблиця 2.1 

Основні елементи інфраструктури кредитної системи 

Елементи Характеристика 

1.Нормативно-

правове 

забезпечення 

включає систему законів і підзаконних актів, які юридичне 

визначають і регламентують сфери діяльності кредитних 

інститутів 

2. Системи захисту 

інтересів 

вкладників банків 

передбачають діяльність спеціалізованих органів 

страхування депозитів клієнтів під контролем 

центрального банку, незалежних урядових органів або 

самих комерційних банків. 

3.Національні 

асоціації банків та 

об’єднаних за функціональними ознаками з метою захисту 

інтересів своїх членів і встановлення для них основних 



інших кредитних 

установ 

правил ведення бізнесу, тобто для саморегулювання своєї 

діяльності. 

4.Інформаційне 

забезпечення 

передбачає наявність спеціалізованих організацій, які 

встановлюють рейтинги банків, наявність централізованих 

систем інформації про клієнтів, публікацію спеціальних 

видань зі статистичними та аналітичними матеріалами про 

стан грошово-кредитної сфери економіки. 

5.Розрахункова 

мережа 

забезпечує врегулювання платіжних зобов’язань між 

інститутами кредитної системи через електронні засоби 

зв’язку, клірингові палати, обчислювальні центри, що 

можуть контролюватися центральним банком або бути 

самостійними організаціями. 

6. Інкасаторське та 

охоронне 

обслуговування 

кредитних 

інститутів 

може здійснюватись як самими банками, так і 

спеціалізованими організаціями. 

7.Система 

підготовки кадрів 

для кредитних 

інститутів 

включає мережу навчальних закладів, які готують 

спеціалістів для роботи в кредитних установах 

 

 До загальних принципів побудови банківських систем належать: 

1. Принцип унікальності банківської системи обумовлений національними 

традиціями, історичним досвідом, що свідчить про те, що та або інша структура банківської 

системи залежить від конкретних суспільно-економічних умов. 

2. Принцип системи нагляду за діяльністю комерційних банків. У світовій банківській 

практиці існують різні підходи до організації банківського нагляду. Можна виділити три 

групи країн, що відрізняються способами побудови наглядових структур, місцем і роллю 

центрального банку в цих структурах. 

3. Принцип положення банків на ринку цінних паперів. В окремих країнах не існує 

чіткого розмежування між комерційними й інвестиційними банками, що визначається 

положенням останніх на ринку цінних паперів. 

4. Принцип рівневості банківських систем. Сукупність діючих у країні банків може 

мати однорівневу або дворівневу (трирівневу) організацію[5]. 

У світовій практиці історично відомі три види національних банківських систем: 

 однорівнева (централізована монобанківська система); 

 дворівнева банківська система; 

 трирівнева банківська система. 



Однорівнева система – це система, побудована напринципах планового ведення 

господарства, кошторисного планування іфінансування. Головним завданням банків у цієї 

системі є не кредитування,а фінансування народного господарства. Така система 

передбачає лишегоризонтальні зв’язки між банками, універсалізацію їх операцій і функцій. 

Тут усі банки країни (у тому числій центральний банк) перебувають на одному рівні, 

виступають як рівноправні агенти, виконують практично аналогічні функції з кредитно-

розрахункового обслуговування клієнтів, або всі вони є державними відділеннями 

центрального банку. Така система характерна для країн з адміністративно-командним, 

тоталітарним режимом управління. 

На сучасному етапі у переважній більшості країн з ринковою економікою створені й 

активно розвиваються дворівневі банківські системи, де на першому рівні функціонує 

центральний банк країни, на другому – комерційні банки. При цьому небанківські фінансові 

установи підпорядковуються окремому регулятору. 

Центральний банк організовує і контролює грошовий обіг у країні, тобто проводить 

державну емісійну і валютну політику і є основою резервної системи.Другий рівень 

утворюють самостійні, але підконтрольні центральному банку неемісійні банки та різні 

кредитно-фінансові установи, клієнтами яких є підприємства, організації, населення. 

Трирівнева банківська система відрізняється від дворівневої тим, що окремо 

виділяється третій рівень, до якого відносять кредитні установи небанківського типу 

(наприклад, фінансові та страхові компанії, інвестиційні фонди тощо). Найбільш типовими 

трирівневими кредитними системами є системи Швейцарії та Японії. Слід зазначити, що до 

кредитно-банківської системи Німеччини, Франції, США, крім банків, входять також різні 

кредитні установи – Федеральне відомство нагляду за кредитною справою (Німеччина). 

Комітети з банківської регламентації і кредитних установ, а також Банківська комісія 

(Франція), Рада Керуючих Федеральної Резервної системи. Федеральний комітет 

відкритого ринку, Управління Контролера грошового обігу і Федеральна корпорація 

страхування депозитів (США). Особливістю є й те, що в США переважають приватні 

кредитно-фінансові інститути (акціонерні), а в країнах Західної Європи та Японії поряд з 

приватними значне місце посідають напівдержавні, державні і кооперативні кредитно-

фінансові установи. 

 

3. Передумови становлення та розвитку вітчизняної банківської системи 



Декларація про державний суверенітет України та Закон «Про економічну 

самостійність Української РСР», які законодавчо закріпили за нашою державою право на 

самостійне формування власної банківської системи, стали фундаментом для появи 

українських комерційних банків.  

В Україні банківська система має класичну дворівневу структуру, основиякої було 

закладено Законом України «Про банки і банківську діяльність», прийнятим у 1991 році. На 

першому рівні знаходиться центральний банк держави - Національний банк України, на 

другому рівні - комерційні банки різних форм власності, спеціалізації та територіального 

статусу (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Структура банківської системи України [9] 

Формування сучасної банківської системи України відбувалося в кілька етапів. 

1988-1990 рр. 

Характеризується створенням фундаментальної бази системи українських 

комерційних банків у складі банківської системи СРСР. Становлення банків відбувалось 

шляхом створення установ ринкового типу поряд з існуванням державних банків 

колишнього СРСР. Контори, управління та відділення всесоюзних банків, що належали 

державі, виконували на даному етапі переважно адміністративно-контрольні функції 

(Держбанк СРСР) та були зосереджені на фінансово-кредитному обслуговуванні державних 

підприємств і організацій (Промбудбанк, Агропромбанк, Житлосоцбанк, Ощадбанк, 

Зовнішекономбанк).  

До особливих рис зазначеного періоду формування банківської системи України 

відносяться: 

- залежність українських державних банків від всесоюзної фінансової бюрократії; 

- початок утворення кооперативних банків, як суто українських банківських установ. 

1991 - І півріччя 1992 рр. 



Прийнято Закон України « Про банки і банківську діяльність», відповідно до 

положень якого закріплювалося створення автономної дворівневої банківської системи та 

Національного банку України як центрального банку держави.  

До особливих рис другого етапу формування банківської системи України 

відносяться: 

- перереєстрація та реорганізація банків; 

- формування банківських установ в умовах нестабільної економічної ситуації. 

II півріччя 1992 – 1993 рр. 

Третій етап характеризується процесами акціонування державних банків та 

реформуванням системи планування банківської діяльності, основні ознаки якої полягали в 

наступному: здійснення планування на основі досягнутих показників минулого року; 

використання прогнозування напрямів розвитку ринку банківських продуктів, спричинене 

передбачуваним розвитком ринків реальних товарів; формування планів на довгострокову 

перспективу; формування планів з урахуванням впливу зовнішніх факторів, з причини 

відкритості банку як системи; спрямованість плану як на поточну, так і на майбутню 

прибутковість.  

До особливих рис третього етапу розвитку банківської системи України відносяться: 

- утворення нових комерційних банків за використання приватного капіталу; 

- створення значної кількості невеликих банків, орієнтованих на отримання 

надприбутків на тлі гіперінфляційних процесів в економіці. 

1994-1996 рр. 

Четвертий етап відрізнявся уповільненням інфляційних процесів, активізацією 

регулюючих інструментів Національним банком України.  

До особливих рис четвертого етапу розвитку банківської системи України 

відносяться: 

- зниження рівня банківського менеджменту; 

- банкрутство банків; 

- скорочення розміру активів банків; 

- стагнація банківської діяльності; 

- розбіжність у концентрації банківського капіталу. 

1997-1999 рр. 



П’ятий етап характеризувався наявністю внутрішньо банківської кризи та фінансової 

кризи, пов’язаної із знеціненням національної валюти по відношенню до інших валют, 

відтоком портфельних інвестицій нерезидентів, кризою на ринку внутрішніх державних 

запозичень.  

До особливих рис п’ятого етапу розвитку банківської системи України відносяться: 

- функціонування банків в умовах трансформаційного спаду виробництва; 

- отримання більшістю банків збитків з причини проведення урядом конверсії 

короткострокових облігацій внутрішньої державної позики і заморожування частини 

активів; 

- обмеження можливості отримання прибутків від здійснення валютних 

операцій з причини запровадження Національним банком України режиму 

обов’язкового продажу експортерами 50% своєї валютної виручки. 

2000 – І півріччя 2008 рр. 

Шостий етап розвитку банківської системи України характеризується активізацією 

глобалізаційних процесів, запровадженням новітніх методів регулювання банківської 

діяльності, адаптацією банківського законодавства до стандартів і вимог Європейського 

Союзу.  

До особливих рис шостого етапу розвитку банківської системи України відносяться: 

- організаційне зміцнення банківської системи; 

- поява та активізація діяльності на ринку банківських послуг банків з іноземним 

капіталом; 

- зростання коштів на рахунках фізичних та юридичних осіб; 

- розширення ресурсної бази банківської системи; 

- підвищення рівня монетизації економіки; розширення сфери банківських послуг; 

- забезпечення стабільності банківського сектору. 

II півріччя 2008 – початок 2015 р. 

На початку сьомого етапу розвиток банківської системи України відбувався на тлі 

розгортання та дії світової фінансово-економічної кризи, що супроводжувалася 

скороченням обсягів промислового виробництва, рівня ВВП, зменшення ресурсного 

потенціалу банків, зростання інфляції, зменшенням довіри до банківського сектору, 

коливанням валютного курсу.  



До особливих рис розвитку банківської системи України в період дії світової 

фінансово-економічної кризи відносяться: 

- орієнтація системи менеджменту банків на зменшення частки проблемних кредитів; 

- впровадження заходів Національним банком України щодо підтримки банківської 

стабільності та захисту прав вкладників; 

- значне зменшення обсягів депозитів населення. 

Даний період характеризується: 

1. Щодо інституційної структури банківської системи: 

1) зменшення частки іноземного капіталу в статутному капіталі банків у першому 

півріччі 2014 року; 

2) скорочення кількості банків зі 100% іноземним капіталом з 22 до 19 установ, 

зокрема, вихід з українського ринку австрійської фінансової групи Erste Group у зв’язку із 

продажем 100% акцій українського дочірнього банку АТ «Ерсте Банк», згортання 

діяльності шведського банку ПАТ «Сведбанк» та кіпрського банку ПАТ «АСТРА БАНК»). 

2. Щодо стану та структури активів банків: 

1) тенденція до зростання активів за рахунок девальвації національної валюти 

протягом останнього року; 

2) збільшення інвестованих коштів банків в цінні папери, зокрема: 

- ОВДП - з причини наявної можливості використання даного інструменту для 

отримання кредитів рефінансування від НБУ; 

- валютні ОВДП – з метою використання даного інструменту як каналу розміщення 

валютних ресурсів; 

- ОВДП та валютні ОВДП – з причини можливості використання даних інструментів 

для формування обов’язкових резервів банків на спеціальних рахунках НБУ; 

- ощадні сертифікати НБУ – з метою вирішення проблеми надлишкової ліквідності        

3. Щодо стану та структури пасивів банків: 

1) зростання сукупного обсягу зобов’язань банків України; 

2) зростання обсягів залучених коштів від фізичних осіб, що зумовлено високими 

відсотковими ставками по строкових коштах; 

3) збільшення власного капіталу банків [2].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2016 – по даний час.  



Восьмий період характеризується впровадженням Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору до 2020 року. Оновлений документ затверджений Рішенням Правління 

Національного банку від 16 січня 2017 року № 28 []. 

Орієнтація НБУ на міжнародні стандарти та рекомендації Європейського органу з 

банківського нагляду та Базельського комітету з банківського нагляду. Перегляд 

нормативних документів з метою наближення їх до директив Європейського Союзу на 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

До особливих рис відносяться: 

 скорочення кількості банківських установ; 

 частка ринку державних фінустанов сладає: 54,7% та 63,4% за чистими активами 

та депозитами населення відповідно; 

 підвищення прибутковості банків; 

 відновлення тенденції дедоларизації вкладів; 

 відновлення корпоративного кредитування та продовження розчищення балансів 

від непрацюючих кредитів [3]. 

 

 

4 Міжнародні стандарти ведення банківського бізнесу 

У сучасних умовах розвитку міжнародного банківського бізнесу набуває актуальності 

питання трансформації міжнародних стандартів сталого розвитку банківського сектора, що 

можливо шляхом формування системи його антикризової фінансової стійкості, головною 

метою якої є розпізнавання масштабу впливу чинників кризи на платоспроможність, 

ліквідність і достатність капіталу банків; визначення превентивних заходів запобігання 

кризовим ситуаціям, методів антикризового управління та заходів подолання загрози 

виникнення кризи з найменшими втратами для банків. 

На сучасному етапі розвитку міжнародногобанківського бізнесу великого значення 

набуваєпитання розробки та реалізації макропруденційної політики, що забезпечує 

стійкість розвиткубанківського сектора. 

Базельський комітет із банківського нагляду засновано в 1974 році центральними 

банками і органами нагляду держав G10. Комітет являє собою майданчик для регулярної 

співпраці в напрямі банківських наглядових процесів для підвищення розуміння ключових 

питань нагляду та поліпшення його якості у всьому світі. До переліку країн - членів комітету 



входять Аргентина, Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, 

Гонконг, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Росія, 

Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка , Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, 

Велика Британія і Сполучені Штати Америки. У рамках співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, 

Україна взяла на себе зобов'язання перевірити відповідність своїх регуляторних вимог у 

фінансовій сфері стандартам Базельського комітету і усунути відхилення. 

Основним завданням Базельського комітету є розроблення директив тарекомендацій 

щодо банківського регулювання та нагляду. Попри те, щоБазельський комітет не є 

директивною структурою і його рекомендації не єобов’язковими до виконання, у багатьох 

країнах світу вони відображені унаціональному законодавстві. Метою діяльності 

Базельського комітету єнадання можливості кожній країні користуватися його досвідом 

ірекомендаціями у галузі банківського регулювання та нагляду з урахуваннямособливостей 

національної економіки. У своїй діяльності Комітет керуєтьсядвома основоположними 

принципами: по-перше, жодна банківська система неповинна залишатися поза банківським 

наглядом, і, по-друге, нагляд повиненбути надійним. 

Головними документами Базельського комітету із питань банківського 

нагляду є такі: 

1. Основні принципи ефективного банківського нагляду (вересень1997 р.) 

В документі передбачено 25 принципів і входять такі теми: 

– передумови ефективного банківського нагляду (принцип 1); 

– ліцензування і структура (принципи з 2 по 5); 

– обов’язкові нормативи (принципи з 6 по 15); 

– регулюючі норми (принцип з 16 по 20); 

– інформаційні вимоги (принцип 21); 

– офіційні повноваження нагляду (принцип 22); 

– міжнародні банківські операції (принципи з 23 по 25). [10] 

У жовтні 2006 року в Мексиці на міжнародній конференції Базельським комітетом 

булоопубліковано уточнену версію документа, а наприкінці 2004 року обновлено 

принципові підходий методологію головного стандарту банківського нагляду. Це 

зумовлене проведенням назасіданнях Базельського комітету та його робочих груп 



обговорень, у ході яких було виявленорізні точки зору на питання про 

необхідністьперегляду стандарту. 

2. Базель І — Угода про капітал (1988 р.); 

Національні органи банківського регулювання танагляду отримали перший 

міжнародний стандарт банківської діяльності. І хочаспочатку Угода була обов’язковою 

лише для країн-членів Базельськогокомітету, пізніше цей стандарт почали використовувати 

майже всі країни світу. У рамках «Базель І» було визначено низку принципів та правил, які 

є концептуально логічними і обґрунтованими, та водночас приділяють належну увагу 

специфічним рисам існуючих систем нагляду та бухгалтерського обліку в окремих країнах-

членах Базельського Комітету з питань банківського нагляду.  

Даний документ розроблено з метою встановлення мінімального рівня резервного 

капіталу для діючих у міжнародних масштабах банків. Вітчизняні органи банківського 

нагляду мали можливість встановлювати рівень капіталу вищий за мінімальний. Основою 

«Базель І» є формула стандартного співвідношення активів і позабалансових операцій до 

капіталу. Відповідно стандартний коефіцієнт капіталу до активів, зважених за 

коефіцієнтами кредитних та ринкових ризиків, має бути встановлений на рівні 8%, при чому 

коефіцієнт основного капіталу до зважених за кредитним ризиком активів має як мінімум 

дорівнювати 4%. 

 

3. Базель II — Угода про достатність капіталу (2004 р.). 

Базель II не замінює попередні редакції Угоди про капітал, а лише доповнюєїх. 

Принциповою різницею між Базелем ІІ і попередньою угодою є підхідна основі 

трьох компонентів: 

1 – «Мінімальні вимоги до капіталу» – розглядаєкапітал з трьох точок зору: 

відповідності ринковому, операційному такредитному ризикам. 

2 – «Контроль з боку нагляду» – група вимог, метою яких є не тільки гарантування 

наявності убанків достатнього капіталу для покриття всіх своїх ризиків, але 

істимулювання їх до розробки та впровадження удосконалених методівмоніторингу 

та управління ризиками. При цьому вимога щодо нарощуваннякапіталу може 

запроваджуватися навіть у тому випадку, коли базовийнорматив достатності 

дотриманий. 



3 – «Ринкова дисципліна» - доповнює перші два компоненти стосовно стимулювання 

ринковоїдисципліни шляхом розробки комплексу вимог про розкриття інформації, 

щодозволить учасникам ринку більш повно оцінити основні дані про 

сферувикористання капіталу, рівень його ризиковості, процеси оцінки ризику 

тадостатність капіталу банківської установи. 

4. Базель IIІ — Нова редакція Угоди Базель II (2010 р.) 

Вимогиположення Базель ІІІ є значно жорсткішими. Вонизмінюють не тільки вимоги, 

які стосуютьсяформування банківського капіталу і нормативів 

ліквідності, а додається нове положення – механізмпротидії системним ризикам. 

«Базель ІІІ» має часові рамки і регламентується конкретними строками 

впровадження. Наразі, нормативи розроблені Базельським комітетом набувають характеру 

обов’язкових вимог, невиконання яких передбачає застосування покарань у вигляді санкцій 

з боку відповідних регуляторів. Це пояснює необхідність сурового графіку впровадження 

«Базеля ІІІ». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3. Центральні банки як складова банківської системи країни 

1. Передумови виникнення центральних банків 

2. Статус і принципи організації центральних банків та їх функції 

3. Правові основи функціонування, завдання, функції та організаційна структура НБУ 

4. Національний банк України та основні засади грошово-кредитної політики. 

Інструменти грошово-кредитної політики НБУ. 

 

1. Передумови виникнення центральних банків 

 

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 і пропозицію на залучені кошти, і таким інститутом став центральний банк. 

Поява інституту центральних банків має еволюційний характер, оскільки 

першопричиною є виникнення грошей у результаті обміну товарів на інші товари, але з 

часом даний вид обміну виявився малоефективний і на зміну йому в обігу з’явились срібні 

і золоті монети, які, мали низку недоліків.  

В  умовах металевих грошей грошовий оборот та банківська система були 

саморегульованими, їм не потрібно було втручання регулюючих органів, однак, паперові 

грошові знаки, які могли швидко знецінюватись, потребували втручання регулюючих 

органів. Створення центральних банків пов’язане також з виникненням потреби у гаранті, 

що забезпечив би довіру до паперових грошей з боку громадян. 

Інституціональні основи створення центральних банків формувались відповідно до 

умов розвитку суспільства, торгівлі та економіки кожної країни окремо. 

З огляду як на еволюційний, так і на адміністративний характери виникнення 

центральних банків спричинене низкою чинників: 

 бажання держави централізувати емісію грошей з метою контролю та 

оптимізації грошової маси;  

 уніфікація грошової одиниці, що мала б зменшити кількість банкнот, які не 

підкріплені золотом; 

 за умов розвитку торгівлі та збільшення грошового обігу потреба у 

універсальному засобі платежу, який викликав би довіру серед населення і 

перебував в обігу на території всієї країни (рис. 3.1 [11] ). 
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Рис. 3.1. Чинники створення центральних банків  

 Хронологія зародження центральних банків серед країн світу подана в додатку 

А.  

 

2. Статус і принципи організації центральних банків та їх функції 

 

У світовій практиці існують різні підходи до організації банківського нагляду. Так, 

можна виділити три групи країн, які відрізняються за місцем та роллю центрального банку 

в управлінні і способом побудови наглядових структур у державі (табл. 2). 

Таблиця 2 

Світові підходи до організації банківського нагляду 

Група Організація банківського нагляду Країни 

Перша 

група 

це країни, у яких контрольні функції 

здійснює центральний банк 

Австралія, Ісландія, Італія, Іспанія, 

Португалія 

Друга група це країни, у яких контрольні функції 

виконуються не центральним 

банком, а іншими органами 

Австрія, Данія, Канада, Норвегія, 

Швеція, Фінляндія 

Третя група це країни, у яких контрольні функції 

здійснюються центральним банком 

спільно з іншими органами 

Швейцарія – Центральний банк, 

Федеральна Банківська комісія та 

Швейцарська банківська асоціація; 

Франція – Банк де Франс спільно з 

Банківською, комісією;  

Німеччина – Німецький Федеральний 

банк спільно з Федеральним 

відомством нагляду за кредитною 

справою;  

США – Федеральна Резервна система 

спільно з Міністерством фінансів, 

Казначейством – через Контролера 

грошового обігу, із незалежним 

агентством – Федеральною 

корпорацією страхування депозитів. 

 

У практиці зарубіжних країн центральні банки відрізняються не лише за правовим 

статусом та їх роллю в кредитній системі держави, але є дуже різноманітними за правовими 



формами, власністю на їх капітал, ступенем незалежності від виконавчої влади тощо (рис. 

2).  
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Велике значення для забезпечення стабільності економічного розвитку держави має 

ступінь незалежності центрального банку від виконавчої влади, який також відрізняється у 

різних країнах (табл. 3). 

Таблиця 3  

Групи країн за ступенем незалежності центрального банку від виконавчої 

влади 

Країни Характеристика 

Австрія, 

Німеччина, 

Швейцарія 

центральні банки є найбільш незалежними від державних 

органів (в законодавстві цих країн відсутні норми щодо 

втручання уряду в грошово-кредитну політику, що 

регулюється центральним банком) 

Канада, США, 

Нідерланди, 

Японія 

центральні банки є частково незалежними від державних 

органів (за чинними у країні законодавством підзвітні різним 

органам влади). 

Японія - в законодавстві ї передбачено суворе право державних 

органів скасувати рішення центрального банку 

Італія в законодавстві закріплено право уряду на втручання в 

діяльність цього банку 

 

 

За правовими формами, власністю на їх капітал та ступенем 

незалежності від виконавчої влади центральні банки є 

 

Державними 

(Велика Британія, 

Франція, 

Німеччина, Канада, 

Росія тощо) 

Акціонерними 

(США, Італія) 

Мають змішану форму 

власності - частина 

капіталу належить державі, 

а частина перебуває у 

власності юридичних і 

фізичних осіб  

(Австрія, Бельгія, Японія) 



3. Правові основи функціонування, завдання, функції та організаційна структура 

НБУ 

 

Створення Національного банку України (НБУ)  стало можливим після проголошення 

державного суверенітету України 16 липня 1990 року.  Правовою основою став Закон «Про 

банки і банківську діяльність», ухвалений Верховною Радою України 20 березня 1991 року, 

за яким Українська республіканська контора Держбанку СРСР перетворилася на 

Національний банк України зі статусом центрального емісійного банку держави.  

Національний банк України є центральним банком України і здійснює свою 

діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про Національний банк 

України» та інших законодавчих актів України. НБУ є державною власністю України і 

виступає виразником інтересів та завдань держави в сфері регулювання економіки. Головне 

призначення НБУ як центрального банку – це управління грошовим обігом з метою 

забезпечення стабільного не інфляційного розвитку економіки. Центральний банк впливає 

на грошовий обіг через зміну пропозиції грошей і зміну ціни грошей. 

Національний банк України має статутний капітал, що формується за рахунок 

державних коштів. Розмір статутного капіталу становить 10 млн грн. 

Особливий правовий статус зумовлений тим, що він поєднує у собі окремі риси 

банківської установи і державного органу управління. Він здійснює банківські операції, що 

приносять дохід (кредитування комерційних банків, операції з цінними паперами на 

відкритому ринку, операції з іноземною валютою тощо), але метою проведення цих 

операцій не є отримання прибутку. 

Центральний банк використовує ці операції як інструменти управління грошовим 

ринком (як інструменти монетарної політики), керуючись лише державними інтересами та 

чинним законодавством. 

Правовий статус НБУ можна охарактеризувати таким чином: це державний орган 

управління з покладеними на нього особливими функціями у сфері грошово-кредитних 

відносин і банківської діяльності. 

Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» (ст. 6, ст. 7 закону) 

Національний банк виконує функції, які перелічені на рисунку 3. 

Для реалізації цих функцій НБУ наділяється відповідними державно-владними і 

цивільно-правовими повноваженнями: 



 він є самостійною юридичною особою; 

 його майно відокремлено від майна держави; 

 НБУ може ним розпоряджатись як власник; 

 він не є комерційною організацією. 

Структура Національного банку будується за принципом централізації з 

вертикальним підпорядкуванням. 

До структури Національного банку входять центральний апарат, відокремлені 

підрозділи та юридичні особи, створені Національним банком для забезпечення його 

діяльності, які здійснюють діяльність виключно в межах завдань та функцій Національного 

банку, встановлених законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Функції НБУ чи дати із закону??? 

 

В межах Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року 

було проведено внутрішню трансформацію Національного банку України (додаток 

Функції НБУ 

відповідно до Основних засад грошово-кредитної політики, розроблених Радою 

Національного банку України, визначає та проводить грошово-кредитну 

політику 

монопольно здійснює емісію національної валюти України та організовує її 

обіг 

забезпечує накопичення та зберігання міжнародних (золотовалютних) резервів 

(далі – міжнародні резерви) і здійснення операцій з ними та банківськими 

металами 

є кредитором останньої інстанції для банків і організовує систему 

рефінансування; здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній 

та консолідованій основі 

представляє інтереси України в центральних банках інших держав, 

міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво 

здійснюється на рівні центральних банків 

здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах компетенції, 

визначеної цим законом 



Б).  Головною метою  таких змін було  

- підвищення  інституційної  спроможності та створення 

сучасного  європейського  центрального   банку. Це дозволило більш ефективно регулювати 

банківський сектор, стимулювати його  розвиток,  а також забезпечити більш прозоре та 

безпечне користування фінансовими послугами для споживачів. 

Обрана організаційна модель фокусується на виконанні ключових функцій 

центрального банку. Таким чином, діяльність регулятора поділена за функціональними 

ознаками на окремі блоки, за діяльність кожного з яких відповідає окремий член Правління 

(рис. ).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Структура Національного банку   

         

Організаційна структура НБУ побудована за принципом централізації з вертикальним 

підпорядкуванням (рис. 5)  

Організаційний статус НБУ пов’язаний із вирішенням низки важливих питань, що 

стосуються його діяльності, а саме: 

 визначення на законодавчому рівні завдань і функцій центрального банку; 

 формування статутного капіталу банку першого рівня; 

 визначення взаємовідносин банку з органами державної влади; 

Структура Національного банку 

Загальний блок або блок Голови НБУ 

Блок пруденційного нагляду 

Блок монетарної стабільності 

Блок ринкових операцій 

Блок розрахункових операцій 

Блок фінансово-адміністративних 

операцій 



 порядку призначення і звільнення вищого керівного складу центрального банку. 

Процес централізації функцій НБУ та виходу із мережевої системи, за якої 

Національний банк мав територіальні управління, було розпочато ще у 2015 році у всіх 

регіонах України. До того часу всі функції центрального банку повністю дублювалися на 

місцях в територіальних управліннях. Із початком централізації починаючи з 2015 року 

НБУ звузив свою представленість у регіонах до двох функцій:  

 забезпечення готівкового обігу;  

 підтримка роботи відділів по роботі з громадянами та юридичними особами 

«Єдине вікно».  

Перехід з 25 Територіальних управлінь до нової функціонально-орієнтованої 

організаційної структури з 4 макрорегіонами  (додаток В) підвищив ефективність 

виконання політики на місцях, дозволив ефективно розподіляти наявні ресурси, 

оптимізувати затрати та чисельність персоналу. 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12955025&cat_id=12955022 

 

 

Рис.  5 Організаційна структура НБУ   

  

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12955025&cat_id=12955022


Вищим органом управління Національного банку України є Рада. До складу Ради 

Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Верховною 

Радою України та Президентом України. Голова НБУ, який призначається на посаду 

Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради 

Національного банку за посадою (ст.10. Закону України «Про Національний банк 

України»). 

Розподіл повноважень керівних органів НБУ подано на рисунку 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Розподіл повноважень керівних органів НБУ 

Керівні органи 

Рада НБУ Правління НБУ 

Розподіл повноважень 

 розробляє Основні засади грошово-кредитної 

політики та здійснює контроль за її проведенням; 

 затверджує кошторис доходів та витрат НБУ, а 

також бухгалтерський баланс НБУ; 

 приймає рішення про збільшення розміру 

статутного капіталу НБУ; 

 визначає аудиторську компанію для перевірки 

НБУ 

 проводить грошово-кредитну політику відповідно 

до Основних засад грошово-кредитної політики  

 здійснює управління золотовалютними резервами; 

 видає нормативно-правові акти НБУ; 

 встановлює економічні нормативи для банків; 

 застосовує заходи впливу до банків 



  

Рада НБУ не має права втручатися в оперативну діяльність Правління НБУ. 

Іншими функціями Ради НБУ є: 

 аналіз впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку 

країни; 

 затвердження кошторису доходів та витрат НБУ; 

 визначення аудиторської компанії для проведення зовнішньої аудиторської перевірки 

НБУ; 

 розгляд аудиторського висновку та затвердження бухгалтерського балансу НБУ; 

 розподіл прибутку НБУ за звітний бюджетний рік; 

 оцінка діяльності Правління НБУ тощо. 

Основним керівним органом НБУ є Правління, яке, згідно з Основними засадами 

грошово-кредитної політики, через відповідні монетарні та інші засоби банківського 

регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організовує виконання 

інших функцій відповідно до законодавства та здійснює управління діяльністю НБУ. 

Очолює Правління Голова Національного банку України. Кількісний та персональний 

склад Правління затверджується Радою НБУ за поданням Голови банку. До складу 

Правління за посадою входять перший заступник та два заступники Голови НБУ, яких він 



призначає та звільняє за погодженням з Радою НБУ. Голова Національного банку 

призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України 

строком на сім років. Голова Національного банку України несе одноосібну 

відповідальність за діяльність банку перед Верховною Радою України та Президентом 

України. 

 

4. Національний банк України та основні засади грошово-кредитної політики. 

Інструменти грошово-кредитної політики НБУ 

 

Грошово-кредитна політика (monetary policy) – комплекс заходів у сфері грошового 

обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України 

шляхом використання визначених Законом «Про Національний банк України» засобів і 

методів. 

 Відповідно до ст.25 Закону України «Про Національний банк України» основними 

економічними засобами та методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу 

грошової маси через:  

 визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних 

банків;  

 процентну політику;  

 рефінансування комерційних банків;  

 управління золотовалютними резервами;  

 операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують 

корпоративні права), в т. ч. з казначейськими зобов’язаннями, на відкритому 

ринку;  

 регулювання імпорту та експорту капіталу;  

 емісію власних боргових зобов’язань і операції з ними; 

 запровадження на строк до шести місяців вимоги щодо обов'язкового продажу 

частини надходжень в іноземній валют; 

 зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. 



 Головним суб’єктом грошово-кредитної політики є Національний банк, який 

відповідно до Конституції України та Закону «Про Національний банк України» її визначає 

та реалізує. 

Крім нього, у виробленні грошово-кредитної політики беруть участь інші органи 

державного регулювання економіки - Міністерство фінансів, Міністерство економіки, 

безпосередньо уряд, Верховна Рада. Органи виконавчої та законодавчої влади визначають 

основні макроекономічні показники, які слугують орієнтирами для формування цілей 

грошово-кредитної політики (обсяг ВВП, розмір бюджетного дефіциту, платіжний та 

торговельний баланси, рівень зайнятості та ін.). Верховна Рада, крім того, регулярно 

заслуховує доповіді Голови НБУ та одержує інформацію банку про стан грошово-

кредитного ринку в Україні. 

Об’єктами, на які частіше всього спрямовуються регулятивні заходи, є: 

 грошова маса;  

 відсоткова ставка;  

 валютний курс;  

 швидкість обігу грошей; 

 індекс інфляції та ін. 

Вибір об’єктів грошово-кредитного регулювання залежить від економічної ситуації в 

державі й означає, що центральний банк повинен здійснювати орієнтацію на один або 

декілька об’єктів одночасно (таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Грошово-кредитна політика НБУ                                                          

Мета  Економічне зростання, повна зайнятість, стабільність 

цін, стійкість платіжного балансу 

Об’єкти регулювання Грошові агрегати 

Рівень інфляції  

Процентна ставка 

Валютний курс 

Методи Регулювання грошової бази  

Регулювання валютного курсу  

Регулювання облікової ставки 

Інструменти  Операції на відкритому ринку 

Операції на валютному ринку  

Рефінансування банків  



Таргетування інфляції  

Встановлення норм обов’язкових резервів 

 

Інструменти монетарної політики. Світова практика монетарної політики 

нагромадила значний досвід використання певних інструментів грошово-кредитного 

регулювання економічних процесів. Усі їх можна поділити на дві групи рисунок 3… 

Опосередкований вплив інструментів першої групи полягає у створенні таких умов, 

за яких посилюються чи послаблюються стимули економічних суб'єктів до певної 

поведінки, наприклад до накопичення чи до зменшення запасів грошей у своєму 

розпорядженні і відповідно до зменшення чи до збільшення їх попиту на товарних чи 

фінансових ринках. Тому регулювання з допомогою таких інструментів належить до 

економічних методів державного управління, воно має істотні переваги перед 

застосуванням інструментів прямої дії, вплив яких має переважно директивний характер. 

Тому в міру визрівання в країні ринкових відносин застосування інструментів 

опосередкованої дії неухильно розширюється, а інструментів прямої дії - скорочується. У 

перехідний період в Україні останні застосовувались широко і досить часто, оскільки цього 

вимагали особливі, часто критичні ситуації, що виникали на грошовому ринку і вимагали 

негайного втручання з боку регулятивних органів. 
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Рис. 3…. Групи інструментів грошово-кредитного регулювання економічних 

процесів 

 

Розглянемо детальніше механізм використання окремих інструментів 

опосередкованої дії як більш ефективних і перспективних в умовах України.  

Операції на відкритому ринку - це найбільш застосовуваний інструмент монетарної 

політики в країнах з високорозвинутими ринковими економіками. У країнах з перехідними 

економіками застосування цього інструменту обмежується недостатнім розвитком ринку 

цінних паперів (відкритого ринку), недостатньою ліквідністю державних цінних паперів 

тощо. Ці чинники стримування операцій на відкритому ринку досить відчутно проявляють 

себе і в умовах України. Проте цей інструмент у перспективі відіграватиме ключову роль і 

в монетарній політиці НБУ.  

Сутність операцій на відкритому ринку полягає у тому, що, купуючи цінні папери 

на ринку, центральний банк додатково спрямовує в оборот відповідну суму грошей і цим 

збільшує спочатку банківські резерви, а потім і загальну масу грошей за інших незмінних 

умов. Продаючи цінні папери зі свого портфеля, він вилучає на відповідну суму банківські 

резерви, а згодом зменшується і загальна маса грошей в обороті. У результаті цих операцій 

відповідно збільшується чи зменшується пропозиція грошей на ринку, що впливає в 

кінцевому підсумку на кон'юнктуру товарних ринків.  

Операції на відкритому ринку бувають динамічні й захисні: 

- динамічні операції застосовуються для збільшення чи зменшення загальної 

пропозиції грошей за умови, що інші чинники не впливають на масу грошей; 

- захисні операції полягають у підтриманні загальної пропозиції грошей на незмінному 

рівні в умовах впливу на масу грошей інших чинників. Якщо ці чинники зменшують 

пропозицію грошей, то слід на певну суму купити цінні папери на відкритому ринку, 

щоб стабілізувати обсяг пропозиції, і навпаки.  

Регулятивного ефекту можна досягти купівлею-продажем будь-яких цінних паперів 

на відкритому ринку. Проте центральні банки, як правило, обмежуються операціями з 



державними цінними паперами. Це пояснюється такими обставинами: - можливістю 

зіткнення корпоративних інтересів на ринках, якщо центральний банк продасть чи купить 

цінні папери однієї корпорації, а другої - ні. Обсяги ж запланованої зміни пропозиції грошей 

не завжди дають можливість купувати чи продавати цінні папери всіх корпорацій; - 

центральні банки за своїм статусом є фінансовими уповноваженими урядів, розміщують їх 

цінні папери на первинному ринку і своїми операціями з ними на вторинному ринку 

сприяють підвищенню їх рейтингу та попиту на них, а значить і доходів бюджету від їх 

продажу. Це позитивно впливає на стан бюджетного дефіциту, а отже - на стан грошового 

обороту; - уряд, як правило, є найбільшим емітентом цінних паперів, а ринок їх - 

найбільшим сектором загального ринку цінних паперів. Це забезпечує центральному банку 

можливість здійснювати операції на відкритому ринку з однорідними документами в будь-

яких обсягах, що диктуються потребами монетарної політики. Вплив на пропозицію грошей 

можна забезпечити купівлею-продажем цінних паперів як у комерційних банків, так і в 

інших власників. Якщо цінні папери продаються банкам, то їх надлишкові резерви 

скорочуються негайно, оскільки оплата здійснюється з їх кореспондентських рахунків у 

центральному банку. Тому регулятивний ефект настане досить швидко, майже негайно. 

Якщо цінні папери продаються юридичним чи фізичним особам, то надлишкові резерви 

банків теж скоротяться, бо гроші платників перебувають на їх рахунках у банках і в 

кінцевому підсумку будуть списані з їх коррахунків у центральному банку. Проте 

регулятивний ефект настане трохи пізніше, ніж у першому випадку.  

Операції на відкритому ринку можуть проводитися у формі: 

 прямої купівлі-продажу  

 на умовах зворотного викупу.  

В останньому випадку за первинного продажу чи купівлі одночасно укладається 

угода про зворотний викуп чи продаж цих цінних паперів через певний, як правило, досить 

короткий, термін. Такі операції називаються «ΡΕΠΟ» і здійснюються переважно під час 

проведення захисних операцій на відкритому ринку.  

В умовах високорозвинутого ринку цінних паперів цей інструмент монетарної 

політики має суттєві переваги: 

- по-перше,  він має високу оперативність і чіткість дії. Якщо центральний банк 

вирішив збільшити чи зменшити пропозицію грошей та їх розмір, то він може негайно дати 



розпорядження своїм дилерам купити чи продати цінні папери на відповідну суму, і 

проблема буде вирішена досить швидко. При цьому не має значення обсяг операції - він 

може бути незначним чи будь-яким великим;  

- по-друге, на дію цього інструменту не можуть впливати ніякі інші суб'єкти ринку, 

крім центрального банку, що робить його регулюючий вплив досить значним, точним і 

ефективним;  

- по-третє, цей інструмент має властивість «гальмування», тобто якщо допускається 

помилка при проведенні певної операції, то можна негайно запустити операцію 

протилежної дії і виправити ситуацію з пропозицією грошей: при надмірному збільшенні 

пропозиції грошей негайно продати відповідну суму цінних паперів і зменшити пропозицію 

до потрібного рівня.  

Регулювання норми обов'язкових резервів - високопотужний інструмент впливу на 

пропозицію грошей, що має невідворотну і негайну дію. Механізм цього інструменту 

полягає в тому, що центральний банк установлює для всіх банків та інших депозитних 

установ норму обов'язкового зберігання залучених коштів на кореспондентських рахунках 

без права їх використання і без виплати процентів по них. Збільшуючи норму обов'язкового 

резервування, центральний банк негайно скорочує обсяг надлишкових резервів банків, 

зменшує їх кредитну спроможність, знижує рівень мультиплікації депозитів. Відповідно 

зменшується загальний обсяг пропозиції грошей. Якщо центральному банку потрібно 

збільшити пропозицію грошей, то досить відповідно знизити норму обов'язкового 

резервування, і ситуація змінюватиметься на протилежну - збільшиться обсяг вільних 

резервів, підвищаться кредитна спроможність банків і рівень мультиплікації депозитів. Цей 

інструмент монетарної політики має ту перевагу, що він однаково впливає на всі банки, 

змінюючи пропозицію грошей негайно і досить потужно. Але він має і значні недоліки.  

По-перше, підвищення норми обов'язкового резервування може привести всі банки з 

невеликими надлишковими резервами в неліквідний стан, підірвати їх становище на ринку. 

Щоб урятувати такі банки, центральному банку довелось би вживати компенсуючих 

заходів, наприклад посилити їх рефінансування чи збільшити купівлю цінних паперів, що 

буде розмивати регулятивний ефект від застосування інструменту обов'язкового 

резервування.  



По-друге, підвищення норми резервування негативно позначається на фінансах 

банків, оскільки обмежує їхні доходи за активними операціями. У цьому зв'язку таке 

застосування даного інструменту рівноцінне підвищенню оподаткування банків.  

По-третє, якщо потрібно змінити пропозицію грошей на короткий строк і в невеликих 

обсягах, то цей інструмент просто не годиться, бо зміна норми резервування на 1% може 

дати значно більшу зміну пропозиції, ніж це потрібно. А часті зміни норми резервування 

(вгору-вниз) взагалі можуть паралізувати діяльність банків.  

Зазначені недоліки цього інструменту обумовили дуже обережне його використання 

в розвинутих країнах: норма резервування там установлюється на невеликому рівні і 

змінюється дуже рідко, а деякі країни взагалі відмовилися від нього. У країнах з перехідною 

економікою, де амплітуди коливання грошової маси дуже великі, цей інструмент 

застосовується значно ширше. Він дає змогу оперативно пригнітити надмірну пропозицію 

грошей і урівноважити кон'юнктуру на відповідних ринках.  

Досить широко він застосовується НБУ протягом усього перехідного періоду. Для 

української практики монетарного регулювання характерні досить високий рівень норми 

обов'язкового резервування, широка амплітуда і висока частота їх зміни.  

Поточні нормативи обов’язкового резервування для вітчизняних банків до 10 березня 

2020 року розраховувались залежно від строковості залучених коштів. Для строкових 

коштів вони становили 3%, для коштів, залучених на поточні рахунки – 6,5% . 

В подальшому норми обов’язкових резервів банків залежатимуть від валюти 

залучених коштів, а не від їхньої строковості: 

 для гривневих коштів встановлено нульову ставку резервування; 

 для валютних – 10%.  

Це сприятиме двом стратегічним цілям Національного банку – активізації 

банківського кредитування та дедоларизації економіки. 

Процентна політика - один із м'яких інструментів монетарної політики, подібний за 

характером впливу на пропозицію грошей до операцій на відкритому ринку.  

Механізм його полягає в тому, що центральний банк установлює ставки процентів за 

позичками, які він надає комерційним банкам у порядку їх рефінансування. Для України 

найбільш типовою процентною ставкою центрального банку є облікова ставка НБУ.  

Збільшуючи рівень облікової ставки, НБУ досягає таких регулятивних наслідків:  



- стримує попит комерційних банків на свої позички, гальмує зростання їх 

надлишкових резервів та банківського кредитування економічних суб'єктів, стримує 

мультиплікацію депозитів і зростання пропозиції грошей;  

- сигналізує економічним суб'єктам про свій намір «здорожчити» гроші, що саме по 

собі спонукає економічних суб'єктів до більш обережної поведінки і зумовлює падіння 

ринкової кон'юнктури.  

Зниження центральним банком облікової ставки має протилежні наслідки -  збільшує 

попит комерційних банків на позички та їх надлишкові резерви, що спричинює зростання 

пропозиції грошей.  

У загальному виді завдання грошово-кредитної політики НБУ направлені на 

забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності, створення умов для досягнення 

установами банків економічної політики держави, що потребує розширення інструментарію 

грошово-кредитної політики, а також його повноважень. Виходячи з цього та враховуючи 

кількісні параметри: інфляція, прогнозна динаміка ВВП, валютний курс, платіжний баланс, 

можна визначити основні напрямки розвитку грошово-кредитної політики, що включають 

основні орієнтири, виконання яких забезпечує цінову стабільність (таблиця 2).  

 

 

 

Основні напрямки розвитку грошово-кредитної політикиТаблиця 2. 

Цільові 

орієнтири 

Основні індикатори Основні показники індикаторів 

1. Цінова 

стабільність 

- ВВП  

- індекс інфляції  

- реальні грошові доходи 

громадян 

- звичайний індекс споживчих цін  

- базовий індекс споживчих цін 

2. Курсова 

політика 

- обмінний курс 

- обсяг золотовалютних 

резервів  

- інтервенції на валютному 

ринку 

 - обсяг зовнішнього боргу  

- сальдо платіжного балансу 

- рівень доларизації зобов’язань  

- динаміка обмінного курсу  

- міжнародні резерви  

- чисті міжнародні резерви 

3. Процентна 

політика 

- облікова ставка НБУ 

- ставка рефінансування  

- процентні ставки за 

кредитами та депозитами 

- операції на відкритому ринку - 

депозитні операції  

- рефінансування банків 



4. Грошова 

база, грошова 

маса 

- нормативи обов’язкового 

резервування  

- грошовий мультиплікатор  

- швидкість обігу грошей 

- гроші поза банками  

- обсяг готівки у структурі грошової 

маси  

- обов’язкові резерви  

- випуск грошей через:  

- валютний ринок  

- фондовий ринок 

 - кредитний ринок 

 

 

Важливу роль у реалізації грошово-кредитної політики відіграє систематичний 

контроль за виконанням визначених показників та індикаторів. Число таких індикаторів 

може бути розширене заходами з розвитку інвестиційного кредитування, ринку іпотечних 

цінних паперів, системи обов’язкових та добровільних пенсійних накопичень, розширення 

операцій з рефінансування банків та операцій на відкритому ринку цінних паперів. 

Оскільки центральний банк не обслуговує безпосередньо господарюючих суб’єктів, 

можливості його впливу на економічні процеси та грошовий обіг значною мірою 

зумовлюється взаємодією з комерційними банками, де депозитні та кредитні операції є 

головним джерелом емісії та визначають обсяг і структуру грошової маси. Тому механізм 

реалізації грошово-кредитної політики центрального банку передбачає насамперед вплив 

на кредитну діяльність комерційних банків. Кредитний ринок є похідною грошового ринку, 

тому активізація на грошовому ринку, збільшення обсягу грошової маси, зміна її структури 

автоматично призводять до відповідних змін на кредитному ринку. В основному, всі 

регулюючі інструменти НБУ направлені на стабілізацію банківських установ, тому 

пріоритетними інструментами його грошово-кредитної політики можна визначити:  

1) процентну політику;  

2) політику обов’язкових резервів;  

3) операції на відкритому ринку;  

4) політику рефінансування;  

5) курсову політику, які безпосередньо впливають на грошову масу, мають свою мету 

та регулюючі функції (таблиця 3).  

Таблиця 3 

                   Основні інструменти грошово-кредитної політики НБУ  

Інструменти Мета Регулюючі функції 



Процентна 

політика 

- сприяти зростанню 

економіки шляхом 

низьких ставок на кредити  

- стримувати ріст інфляції  

- забезпечити стабільність 

гривні на валютному 

ринку шляхом помірного 

підвищення процентних 

ставок 

- регулювання рівня заощаджень 

та інвестицій  

- регулювання рівня ділової 

активності банків 

- вплив на рівень інфляції  

- вплив на ринок капіталів 

Політика 

обов’язкових 

резервів 

- збільшити контроль за 

ліквідністю установ 

банків для забезпечення 

здійснення поточних 

платежів  

- посилити залежність 

банків від рефінансування 

з боку НБУ 

- регулювання грошової маси - 

вплив на рівень мультиплікації 

депозитів  

- вплив на динаміку грошової 

пропозиції  

- вплив на фінансовий результат 

банку 

Операції на 

відкритому 

ринку 

- зміна величини та 

структури банківських 

ліквідних коштів 

- регулювання ліквідності банку  

- збільшення обсягів 

рефінансування та 

міжбанківського  кредитування 

Політика 

рефінансування 

- підтримання ліквідності 

банків  

- участь у процесі 

відтворення 

- регулювання грошової 

пропозиції  

- збільшення масштабів 

кредитування 

Курсова 

політика 

- забезпечення 

стабільності національної 

валюти 

- регулювання динаміки 

валютного курсу  

- регулювання імпорту та 

експорту капіталу 
 

Депозитні та кредитні операції – важливий інструмент грошово-кредитної політики 

центральних банків. Вони є монетарними операціями і застосовуються для регулювання 

ліквідності банківської системи з метою підтримання рівноваги на грошово-кредитному 

ринку. Кредитні та депозитні операції – гнучкий та оперативний ринковий інструмент, їх 

застосування призводить до змін в обсягах грошової бази, тобто пропозиції грошей. 

Сучасний кредитний та депозитний ринки перебувають під впливом різних факторів, які 

визначають не тільки діяльність банків на внутрішньому ринку, а й знаходження джерел 

для покриття зовнішнього боргу, можливість отримання та використання фінансової 

допомоги міжнародних фінансово-кредитних структур, визначають можливості Уряду й 

НБУ в найбільш стислі строки подолати наслідки фінансової кризи. Дослідивши ситуацію 

на кредитному та депозитному ринках можна визначити основні чинники, які впливають на 



обсяг та ефективність цих ринків, що в свою чергу впливає на економіку України та ділову 

активність банківських установ (таблиця 4).  

Таблиця 4 

. Чинники та їх вплив на ефективність депозитного та кредитного ринків  

Чинники Вплив чинника на депозитний та кредитний ринок 

1. Внутрішня і 

зовнішня політична 

стабільність 

Впровадження радикальних реформ покликані створити 

загальновизнані засади активності кредитного та депозитного 

ринку 

2. Національне 

законодавство 

Створити дієве законодавство на загальних правових засадах. 

Для інвесторів та кредиторів велике значення має стабільність 

законодавчої системи, дотримання правових норм та 

можливість їх виконання 

3. Банківське право Банківське право включає загальновизнані норми і правила, 

що регулюють діяльність банку на депозитному та 

кредитному ринках, взаємовідносини з клієнтурою, порядок 

здійснення операцій та їх відповідність міжнародним 

стандартам 

4. Міцність 

державних 

інститутів 

Відновлення і законодавче закріплення основ повноцінного 

грошового ринку, що створює сприятливі умови для 

вирішення проблем 

5. Національний 

менталітет 

Відсутність відповідальності за отримані ресурси як з боку 

банків так і з боку клієнтів 

6. Ступінь 

державного 

втручання в 

економіку 

Регулювання та нагляд з боку НБУ та фінансових органів за 

стабільністю фінансової системи за допомогою розроблених 

методів регулювання 

7. Загальний стан 

економіки та 

тенденції її розвитку 

Визначає обсяги економічних благ, що впливає на життя 

населення, створення соціально-політичної ситуації в країні, її 

міжнародного авторитету 

8. Рівень доходів 

населення 

Показник економічного і соціального добробуту суспільства, 

який активно впливає на кредитний та депозитний ринок 

9. Стан банківської 

системи 

Фінансові можливості щодо оплати залучених коштів, 

обумовлені ефективністю їх розміщення. Збільшення довіри 

до банків з боку населення 

10. Стабільність 

національної валюти 

Збільшує реальну вартість заощаджень та призводить до 

збільшення обсягу довготермінових депозитів 

11. Кон’юнктура 

ринку 

Стабільність клієнтської бази та здійснення маркетингової 

політики для потенційних клієнтів 

12. Інформаційно-

технічний рівень 

банківських процесів 

Технології, що використовуються банком та їх відповідність 

потребам наявних та потенційних клієнтів 

13. Інформаційна 

відкритість 

Формування єдиного інформаційного поля про діяльність 

банківських установ 



14. Рівень розвитку 

банківських 

продуктів 

Широта номенклатури послуг, що надаються клієнтам у 

процесі обслуговування їх депозитних та кредитних рахунків 

15. Рівень 

кваліфікаційної 

підготовки кадрів 

Кваліфікація персоналу та культура обслуговування клієнтів 

забезпечить ефективність конкурентної та маркетингової 

політики та імідж банку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А 

Таблиця 2  

Зародження центральних банків серед країн світу    [12] 

Рік Створення центрального банку Рік Отримання статусу емісійного банку 

Греція 

ІV ст. 

до н.е. 

Створення першого державного банку ─ Даного статусу не було 

Швеція 

1668 р. Створення першого центрального банку з 

метою контролю за значним зростанням 

грошової маси 

 Відсутність інформаційних даних 

Англія 

1694 р. Створення банку, як акціонерної компанії, 

завдяки наближеності до уряду, шляхом 

надання позик уряду для фінансування 

воєнних дій 

1928 р. Статус емісійного банку набув Банк Англії, 

що пройшов шлях від комерційного банку в 

якому зберігали свої резерви приватні банки 

Англії, від надання позик уряду для ведення 

війни до набуття статусу емісійного 

Франція 

1800 р. Створення банку як акціонерної компанії 1848 р. Створення емісійного банку Франції. 
Особливістю центрального банку Франції 

було безпосереднє кредитування 

торгівельно-промислових операцій та 

задоволення потреб держави у грошових 

засобах 

Італія 

1845 р. Викуп акцій банку, що належали приватним 

структурам державою 

1861 р. Сформовано центральний банк Італії 

шляхом злиття багатьох емісійних банків 

Німеччина 

1875 р. Виникнення Німецького федерального 

банку, що складається з 11 центральних 

земельних банків 

1875 р. Отримання статусу емісійного банку 

Німеччини. Особливість центрального банку 

- емісія грошей для задоволення потреб 

уряду 

Росія 

1860 р. Заснування державного банку 1897 р. Статус емісійного банку отримав банк Росії 

США 



1913 р. Створення центрального банку на основі 

закону 

1913 р. Створення Федерального резервного банку 

США, який набув статусу емісійного та 
пройшов шлях від двох невдалих спроб 

створення єдиного емісійного банку до ФРС 

Україна 

1991 р. Створення центрального банку на основі 

закону 

1991 р. Створення центрального емісійного банку 

на основі прийнятого закону майже 

одночасно зі створенням держави 

Европейський союз 

1998 р. Створення на основі закону 2002 р Створення Європейського наднаціонального 

банку як регіонального банку на базі країн 

Європейського союзу, що набув статусу 

емісійного банку 

 

 

 

 

 

Додаток Б 

 

 

 Додаток В 



Рис.  

 

 Рис. .. Регіональна мережа НБУ 

 
 

 
 
 

Тема 4 Організація діяльності комерційних банків  

1. Сутність, функції та види комерційних банків  

2. Порядок створення, реєстрації, ліцензування та реорганізації банків  

3. Організаційна та функціональна структура комерційних банків  

4. Загальна характеристика операцій комерційних банків 

5. Банківські об’єднання: їх суть, види та тенденції розвитку в Україні  

 

1. Сутність, функції та види комерційних банків 

 

Відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Банк – юридична особа, яка 

має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати у сукупності такі операції: 

 залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення 

зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;  

 відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. 

Банки виконують такі функції: 

 трансформаційну; 

 емісійну. 



Трансформаційна функція банків зумовлена посередницькою місією банків взагалі і 

їх особливим місцем серед фінансових посередників зокрема. Полягає вона в зміні 

(трансформації) таких якісних характеристик грошових потоків, що проходять через банки, 

як рівень ризикованості, строковість, обсяги та просторове спрямування. 

У зв’язку з цим можна виділити такі напрями цієї функції: 

 трансформація ризиків; 

 трансформація строків; 

 трансформація обсягів; 

 просторова трансформація. 

Трансформація ризиків полягає в тому, що банки, діяльність яких пов'язана з 

високим ризиком, вживаючи відповідних заходів, можуть звести ці ризики для своїх 

вкладників та акціонерів до мінімуму. До таких заходів належать: диверсифікація активних 

операцій, створення резервів, диференціація процентних ставок залежно від ризикованості 

кредитів, страхування депозитів тощо. Завдяки цим заходам банки беруть на себе 

переважну частину ризиків непогашення позичок. 

Трансформація строків означає, що, мобілізуючи значні обсяги короткострокових 

коштів і постійно поповнюючи їх, банки одержують можливість деяку їх частину 

спрямовувати в довгострокові позички та інші довгострокові активи. Це вигідно не тільки 

банкам (вони одержують більш високий дохід), а й їхнім клієнтам. Позичальники 

одержують можливість профінансувати свої довгострокові проекти, а кредитори банків — 

одержати більший дохід за своїми вкладами в банках. 

Трансформація обсягів капіталів виявляється в тому, що, мобілізуючи великі обсяги 

дрібних вкладів, банки дістають можливість акумулювати великі маси капіталу для 

реалізації масштабних проектів. Без банків ці кошти залишались би розпорошеними, 

використовувалися б з низькою віддачею чи взагалі не використовувалися. 

Просторова трансформація означає, що банки можуть акумулювати ресурси з 

багатьох регіонів і навіть з інших країн і спрямувати на фінансування проектів одного 

регіону, однієї країни, одного об'єкта. Таким чином розсуваються географічні межі 

грошового ринку, він перетворюється у міжнародний і світовий, що полегшує балансування 

попиту і пропозиції на грошовому ринку в будь-якому місці світового ринку. 



Емісійна функція банків полягає в тому, що тільки вони можуть створювати 

додаткові платіжні засоби і спрямовувати їх в оборот, збільшуючи пропозицію грошей, або 

ж вилучати їх з обороту, зменшуючи пропозицію грошей. 

 

У ринкових економіках функціонують різні види банків, які класифікують за певними 

ознаками: 

I. За формою власності: 

 державні; 

 акціонерні; 

 кооперативні. 

Згідно із законодавством України: 

- державним банком є банк 100% статутного капіталу якого належить державі. Він 

засновується за рішенням Кабінету Міністрів України.  

- акціонерним є банк який формує свій капітал за рахунок об’єднання 

індивідуальних капіталів засновників шляхом випуску і розміщення акцій банку. 

Створюється у формі публічних акціонерних товариств (ПАТ). 

- кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються 

на місцеві та центральний кооперативний банк. Мінімальна кількість учасників 

місцевого (у межах області) кооперативного банку повинна бути не менше 50 осіб. 

Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки. У 

разі зменшення кількості учасників і неспроможності кооперативного банку 

протягом одного року збільшити їх кількість до мінімальної необхідної кількості 

діяльність такого банку припиняється шляхом зміни організаційно-правової 

форми або ліквідації. До функцій    центрального    кооперативного    банку,   крім 

стандартних функцій, належать централізація та  перерозподіл ресурсів,  

акумульованих місцевими кооперативними банками, а також здійснення   

контролю   за   діяльністю    кооперативних    банків регіонального рівня. 

ІІ За колом виконуваних операцій в Україні можуть функціонувати  

- універсальні ; 

- спеціалізовані.  



Універсальні банки здійснюють широкий спектр банківських операцій, охоплюють 

багато секторів грошового ринку та галузей економіки. 

Спеціалізовані банки згідно вітчизняного законодавства, банки можуть бути: 

 ощадними; 

 інвестиційними; 

 іпотечними; 

 розрахунковими (кліринговими). 

Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 % його активів є 

активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо 

понад 50 % його пасивів є вкладами фізичних осіб. 

ІІІ. Для здійснення аналізу діяльності банківської системи України НБУ передбачено 

такі групи: 

 банки з державною часткою; 

 банки іноземних банківських груп; 

 банки з приватним капіталом.  

Банки з державною часткою - банки, в яких держава прямо або опосередковано 

володіє часткою більше 75% статутного капіталу банку. 

Банки іноземних банківських груп - банки, контрольні пакети акцій яких належать 

іноземним банкам, або іноземним фінансово-банківським групам. 

Банки з приватним капіталом - банки, в яких серед кінцевих власників істотної 

участі один або кілька приватних інвесторів, прямо і / або опосередковано володіють не 

менш ніж 50% статутного капіталу банку. 

Станом на початок 2020 року у групі банків з державною часткою – 5 банків (сюди 

входять АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк» та 

ПАТ «Розрахунковий Центр»), у групі банків іноземних банківських груп – 21 банк та у 

групі банків з приватним капіталом – 51 банк.  https://glavcom.ua/news/nbu-zalishiv-bez-zmin-

podil-bankiv-na-tri-grupi-574029.html 

IV. За належністю капіталу банку: 

 вітчизняні; 

 іноземні; 

https://glavcom.ua/news/nbu-zalishiv-bez-zmin-podil-bankiv-na-tri-grupi-574029.html
https://glavcom.ua/news/nbu-zalishiv-bez-zmin-podil-bankiv-na-tri-grupi-574029.html


 банк з іноземним капіталом. 

Вітчизняні  - капітал належить вітчизняним інвесторам. 

Іноземні -  

Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б 

одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків 

Кількість комерційних банків в Україні з 2008 по 2020 рр. 
 Кількість 

діючих банків 
З них з 

іноземним капіталом 
У т.с. зі 100% 

іноземним капіталом 

на 1.01.2008 175 47 17 

на 1.01.2009 184 53 17 

на 1.01.2010 182 51 18 

на 1.01.2011 176 55 20 

на 1.01.2012 176 53 22 

на 1.01.2013 176 53 22 

на 1.01.2014 180 49 19 

на 1.01.2015 163 51 19 

на 1.01.2016 117 41 17 

на 1.01.2017 96 38 17 

на 1.01.2018 82 38 18 

на 1.01.2019 77 37 23 

на 1.01.2020 75 35 23 

 

Кількість банків в Україні (2008-2020) https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ 

Чинним законодавством України в окрему групу виділені системоутворюючі банки, 

тобто банки, зобов’язання яких становлять не менше 10 % від загальних зобов’язань 

банківської системи. Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня. 

На початок 2020 року кількість банків лишилась незмінна і складає 14 установ, водночас замість Укрсоцбанку, 

який минулого року приєднався до Альфа-Банку, до переліку увійшов А-Банк. Так чином, системно важливими 

банками визначено: 

А-Банк; 

Альфа-банк; 

Кредобанк; 

ОТП банк; 

Ощадбанк; 

Південний; 

Приватбанк; 

ПУМБ; 

Райффайзен Банк Аваль; 

Таскомбанк; 

Укргазбанк; 

Укрексімбанк; 

Укрсиббанк; 

Універсал банк. 

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/


Національний банк оновив перелік системно важливих банків https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-

onoviv-perelik-sistemno-vajlivih-bankiv 

У список системоутворюючих банків потрапили 4 державні банки, 6 банків з 

іноземним капіталом і 4 банки з українським капіталом. 

https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/5624- 

 

 

2. Порядок створення, реєстрації, ліцензування та реорганізації банків 

 

Вимоги щодо здійснення державної реєстрації банку як фінансової установи 

наведено в Законі України «Про банки і банківську діяльність» та Положенні про 

ліцензування банків затвердженому Постановою Правління                                       Національного 

банку України № 149 від 22.12.2018 року.   

Остаточне рішення про можливість створення комерційного банку з національним 

капіталом приймає Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків. Для 

банків, що створюються за участю іноземного капіталу, таке рішення ухвалюється 

Правлінням НБУ. 

Комерційні банки можуть відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, 

представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо 

відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами 

Національного банку України (ст. 23). 

Для відкриття відокремленого підрозділу банк зобов'язаний повідомити про це 

Національний банк України, який, в свою чергу, включає відомості про відокремлені 

підрозділи банку до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку. 

Відокремлений підрозділ банку має право розпочати свою діяльність через 10 днів 

після повідомлення банком Національного банку України про відкриття такого 

відокремленого підрозділу. 

У повідомленні про відкриття відокремленого підрозділу, що здійснюватиме 

діяльність від його імені, банк зобов'язаний зазначити: 

 внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу; 

 повне найменування відокремленого підрозділу; 

 місцезнаходження відокремленого підрозділу; 

https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/5624-


 прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу; 

 обсяг та види діяльності, що виконуватиметься відокремленим підрозділом; 

 інформацію про відповідне рішення уповноваженого органу банку про відкриття такого 

підрозділу; 

 номер та дату затвердження положення про відокремлений підрозділ банку; 

 підтвердження відповідності відокремленого підрозділу вимогам, 

встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку 

України, у тому числі щодо приміщення, обладнання відокремленого підрозділу банку і 

професійної придатності та ділової репутації керівників відокремленого підрозділу.  

До повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу, що виконуватиме функції 

представництва та захисту інтересів банку, додаються такі документи: 

 рішення уповноваженого органу банку про відкриття представництва; 

 положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку. 

 

 

 

На відміну від представництв, котрі фінансуються банком і діють від свого імені без 

права виконувати банківські операції, філії виконують усі або деякі операції на підставі 

дозволу, наданого банком.  

На території України мають право відкривати філії та представництва іноземні 

банки. 

Іноземний банк має право на відкриття філії в Україні за таких умов: 

 до держави, в якій зареєстровано іноземний банк, відсутні суттєві застереження з боку 

відповідних міжнародних органів щодо виконання нею міжнародних стандартів у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, та фінансуванню тероризму; 

 банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, відповідає Основним 

принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань 

банківського нагляду; 



 між Національним банком України та органом банківського нагляду держави, в якій 

зареєстровано іноземний банк, укладено угоду про взаємодію у сфері банківського 

нагляду, гармонізації їх принципів та умов; 

 мінімальний розмір приписного капіталу(сума грошових коштів у вільно конвертованій 

валюті, надана іноземним банком філії для її акредитаці) філії на момент її акредитації є 

не меншим 120 мільйонів гривень; 

 наявність письмового зобов'язання іноземного банку про безумовне виконання ним 

зобов'язань, які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на  території України. 

Підставою для здійснення  банківської діяльності філією іноземного банку є її 

акредитація шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків та видачі 

банківської ліцензії. 

Українські банки мають право створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні 

банки, філії чи представництва на території інших держав після отримання дозволу 

Національного банку України. Для відкриття дочірніх банків, філій або представництв 

українських банків на території інших держав пред'являються такі самі вимоги, які 

встановлені для відкриття філій чи представництв банків на території України, за умови 

надання Національним банком України дозволу на здійснення інвестиції за кордон у зв'язку 

із створенням філії чи представництва банку на території іншої держави (ст. 25). 

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, забезпечення 

інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банкам спеціальний дозвіл - 

ліцензію на здійснення банківських операцій. Видача банківської ліцензії відбувається 

після процедури реєстрації банку впродовж одного року. 

Ліцензування – це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу 

юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій. 

Для отримання ліцензії кредитна установа повинна подати такі документи: 

 копію статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної 

реєстрації юридичної особи; 

 копії зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та свідоцтва про 



реєстрацію випуску акцій (для банку, що створюється у формі публічного акціонерного 

товариства); 

 відомості про кількісний склад спостережної ради, правління, ревізійної комісії; 

 відомості за формою, визначеною Національним банком, що дають змогу 

зробити висновок про: 

o наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління, у тому 

o числі голови правління, їх професійну придатність та ділову репутацію; 

o професійну придатність головного бухгалтера та керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту; 

o ділову репутацію членів спостережної ради, головного бухгалтера та керівника 

підрозділу внутрішнього аудиту; 

 наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для 

забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, банківського обладнання, 

комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, 

встановленим НБУ; 

 копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та 

інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та 

процедуру управління ризиками; 

 бізнес-план на три роки, складений згідно з вимогами, встановленими 

Національним банком;  

 копію платіжного документа про внесення плати за видачу банківської ліцензії, 

розмір якої встановлюється Національним банком України. 

 

Національний банк України приймає рішення про надання банківської 

ліцензії чи про відмову в її наданні протягом двох місяців зо дня отримання 

повного пакета документів.  

Відкликання ліцензії означає припинення банківської діяльності. Підставами для 

цього є: 



 недостовірність інформації в документах, наданих для отримання ліцензії; 

 не проведення банком жодної операції протягом року з дня отримання ліцензії 

 недотримання обов'язкових умов для одержання ліцензії протягом року з дати реєстрації 

банку 

 наявність порушень законів і нормативно-правових актів НБУ, які призвели до значної 

втрати активів та неплатоспроможності банку; 

 недоцільність виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації банку.  

Припинення діяльності комерційного банку відбувається шляхом ліквідації або 

реорганізації. 

Реорганізація банку – це злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення 

його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, 

коштів, прав та обов’язків правонаступникам. 

    Злиття означає припинення діяльності двох або кількох банків як юридичних осіб та 

передачу належних їм майна, коштів, прав та обов’язків до банку –правонаступника, який 

створюється у результаті злиття. 

  Приєднання означає припинення діяльності одного банку як юридичної особи та 

передачу належних йому майна, коштів, прав та обов’язків до іншого банку. 

    Поділ означає припинення діяльності одного банку як юридичної особи та передачу 

належних йому майна, коштів, прав та обов'язків у відповідних частинах до банків, які 

створюються внаслідок реорганізації цього банку шляхом поділу. 

    Виділення означає перетворення банку як юридичної особи та передачу певної 

частини належного йому майна, коштів, прав та обов’язків до банку, який створюється 

внаслідок реорганізації. 

    Перетворення передбачає зміну організаційно-правової форми товариства. 

    Реорганізація може бути добровільною та примусовою (обов’язковою). Добровільна 

реорганізація проводиться за ініціативою самого банку (за рішенням загальних зборів 

акціонерів). Примусова реорганізація застосовується до проблемних банків за ініціативою 

НБУ або Верховною Радою України (щодо державних банків) у порядку, визначеному 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами 

НБУ. 



Ліквідація банку - процедура припинення функціонування банку як юридичної 

особи відповідно до положень цього Закону "Про банки і банківську діяльність" та Закону 

України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 

Банк може бути ліквідований: 

1) з ініціативи власників банку; 

2) з ініціативи Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів). 

 

3. Організаційна та функціональна структура комерційних банків 

 

Комерційні банки самостійно обирають організаційну структуру залежно від 

наступних факторів: 

 законодавство (Закони України "Про господарські товариства", "Про банки і 

банківську діяльність" та ін.); 

 розмір банку і масштаби його діяльності; 

 юридичний статус (реалізація відносин власності); 

 спеціалізація або універсалізація діяльності. 

 

Організаційну структуру банківської установи можна розглядати з двох позицій, а 

саме як: 

- структуру управління банком (рис 1.); 

- структуру його функціональних підрозділів та служб. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура управління банківської установи з колективною формою 

власності 

 

Компетенції органів управління визначено статтями Закону України "Про банки і 

банківську діяльність". 

Структура банківських функціональних підрозділів залежить від величини банку, 

обсягу його базових та інших операцій, тому в дечому може різнитись у тому чи іншому 

банку. 

Крім цього, банки як юридичні особи мають у своїй структурі служби і відділи, які не 

обов’язково виконують банківські операції: бухгалтерія, економічний відділ, відділ кадрів, 

юридичний відділ, служба безпеки, адміністративно-господарська служба тощо. 

Ієрархічно організаційну структуру функціональних підрозділів акціонерного 

універсального банку можна подати схемою (рис. 2). 
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Рис. 2 Організаційна структура функціональних підрозділів акціонерного 

банку 

 

4. Загальна характеристика операцій комерційних банків 

У статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" конкретно визначено, 

які операції може здійснювати універсальна банківська установа.  

Традиційний набір банківських операцій відображено на рис. 6. 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 6. Основні види операцій універсального банку 

Проте виходячи із функціонального призначення банку, його операції поділяють на 

пасивні, активні, комісійні (активно-пасивні). 

За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси. 

Сутність активних операцій – розміщення цих ресурсів задля одержання доходів, 

створення додаткових платіжних засобів. 

Комісійні операції – це операції банків за дорученням клієнтів за комісійну плату: 

• із розрахунково-касового обслуговування клієнтів (внутрішнього і міжнародного); 

• торговельно-комісійного обслуговування на ринку цінних паперів, валютному 

ринку, ринку металів; 

• трастове та консультаційне обслуговування клієнтів тощо. Є й інші критерії 

класифікації банківських операцій. 

 

 

5. Банківські об’єднання: їх суть, види та тенденції розвитку в Україні??? 

Банки мають право створювати банківські об’єднання таких типів:  

 банківська корпорація, 

Депозитні операції Кредитні опнрації 
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 банківська холдингова група,  

 фінансова холдингова група.  

Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп.  

Банк може бути учасником лише одного банківського об’єднання. 

Банківська корпорація – це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами 

якої можуть бути виключно банки. Банківська корпорація створюється з метою 

концентрації капіталів банків – учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності 

та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю. 

Банківська корпорація виконує функції розрахункового центру для банків - членів 

корпорації і не веде безпосереднього обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб, 

крім банків та інших фінансових установ).  

Банківська холдингова група – це банківське об’єднання, до складу якого входять 

виключно банки. Материнському банку банківської холдингової групи має належати не 

менше 50 % акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, 

які є його дочірніми банками. 

Дочірній банк не має права володіти акціями материнського банку. У разі, якщо 

дочірній банк набув право власності на акції материнського банку, він зобов'язаний 

відчужити їх у місячний термін. 

Фінансова холдингова група має складатися переважно або виключно з установ, що 

надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і 

материнська компанія має бути фінансовою установою. 

Материнській компанії має належати більше 50 % акціонерного (пайового) капіталу 

кожного з учасників фінансової холдингової групи. 

 З метою  захисту  та  представлення  інтересів  своїх членів,  

розвитку міжрегіональних  та  міжнародних  зв’язків,  забезпечення  

наукового   та  інформаційного  обміну  і  професійних  інтересів, розробки рекомендацій  

щодо  банківської  діяльності  банки  мають право створювати неприбуткові спілки чи 

асоціації.  



Банківські спілки  та  асоціації  не  мають  права  займатися  

банківською  чи  підприємницькою  діяльністю  і  не  можуть   бути створені з метою 

отримання прибутку. 

Асоціація (спілка)  банків  є договірним об’єднанням банків і не має права втручатися 

у діяльність  банків  -  членів  асоціації (спілки). 

Закон: 

 банківська група - група юридичних осіб: 

які мають спільного контролера, що складається з материнського банку, його однієї чи кількох 

українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або 

для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або 

що складається з материнського банку, який є контролером, його однієї чи кількох українських та/або 

іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання 

фінансових послуг є переважним видом діяльності, або 

які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ 

та/або компаній, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, їх українських та/або 

іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання 

фінансових послуг є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є переважною, або 

що складається з небанківської фінансової установи або компанії, для якої надання фінансових послуг 

є переважним видом діяльності, яка є контролером, її однієї або декількох українських та/або іноземних 

дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових 

послуг є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є переважною. 

Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного 

контролера з учасниками банківської групи, належить до складу цієї банківської групи. 

Компанія вважається такою, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, якщо 

частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року становить 50 і 

більше відсотків загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг). 

Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів 

банків (банку) - учасників (учасника) банківської групи за останні чотири звітні квартали становить 50 і 

більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що 

належать до цієї групи, за зазначений період. Розрахунок переважної діяльності банківської групи 

здійснюється щороку станом на 1 січня. 

Після того, як групу було визначено банківською на підставі переважної діяльності та частка сукупних 

активів банків (банку) у сукупному розмірі активів установ, що належать до цієї групи, зменшилася і 

становить від 40 до 50 відсотків, група продовжує вважатися банк  

банківська холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю 

фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність;івською 

протягом трьох років з моменту такого зменшення. 

учасники банківської групи - банки, інші фінансові установи, банківські холдингові компанії, компанії 

з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера; 

контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом 

прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в 

юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів 



юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи 

будь-яким іншим чином; 

Банківська група (banking group) – група юридичних осіб, які мають спільного контролера, 

що складається:  

1) з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих 

компаній, які є фінансовими установами;  

2) з двох або більше фінансових установ і в якій банківська діяльність є переважною. 

За період становлення та очищення банківського було зафіксовано існування банківських 

груп в Україні та, відповідно, діяльність яких припинено.  В таблиці сформовано банківські 

групи, а також  дані стосовно контролерів банківських груп, погоджених Національним банком 

відповідальних осіб банківських груп, а також дані щодо структур власності банківських груп. 

Тема 5. Формування ресурсів комерційного банку 

1. Види та класифікація банківських ресурсів 

2. Склад, структура та джерела формування капіталу банку 

3. Суть, значення та характеристика залученого капіталу банку 

4. Суть, значення та характеристика запозичених банківських ресурсів 

 
 

1. Види та класифікація банківських ресурсів 
 
 

Особлива роль банку в економіці як фінансового посередника, його 

виняткове право прийняття внесків юридичних і фізичних осіб, унаслідок чого банк 

не може функціонувати переважно на основі лише своїх власних коштів, шо 

зумовлює відмінність структури ресурсної бази банку від аналогічної структури 

сучасних підприємств. 

Збалансована за складом та структурою ресурсна база банків є важливою 

передумовою їх прибутковості, підтримки достатньої ліквідності та довіри з боку 

всіх учасників ринку. Тому важливим є питання типології структурних складових 

елементів ресурсної бази банку та систематизація їх сукупності. [11] 

Суттєвими класифікаційними ознаками є: 

1. За економічним змістом: 

1. власні кошти, що складаються зі статутного фонду, резервного та інших фондів, 



що створюються в процесі діяльності банку, нерозподілений прибуток банку; 

2. кошти банків-кореспондентів; 

3. кошти клієнтів на рахунках банків; 

4. грошові заощадження населення, що формуються в результаті зменшення 

поточного особистого споживання населення; 

5. міжбанківські кредити, включаючи кредити від НБУ; 

6. цінні папери випущені; 

7. інші ресурси. 

2. За місцем мобілізації: 



1. ті, що мобілізуються самим КБ; 

2. придбані в інших банках. 

3. За можливістю прогнозування величини ресурсу: 

1. ті, що піддаються безпосередньому прогнозуванню; 

2. ті, що піддаються опосередкованому прогнозуванню. 

4. За можливістю використання: 

1. постійні; 

2. тимчасові. 

5. За джерелом утворення: 

1. власні; 

2. залучені (кошти, які банк залучає на вклади і депозити); 

3. запозичені (кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій або 

міжбанківських кредитів). 

Банківські ресурси – сукупність грошових коштів, що знаходяться в 

розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення активних та інших 

операцій з метою отримання прибутку. З погляду на такий підхід банківські 

ресурси поділяються на такі основні групи: власний (регулятивний) капітал банку, 

залучений капітал та запозичений капітал (не депозитні джерела) (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 5.1. Структура ресурсів комерційного банку 
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2. Склад, структура та джерела формування капіталу банку 
 
 

Передумовою ефективної діяльності комерційного ранку виступає створення 

відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у 

розпорядження банку з різних джерел. Первісну роль у цьому процесі відіграє 

формування власного капіталу банку. 

Капітал банку – це фонд ресурсів, що були внесені замовниками, 

акціонерами (учасниками) банку, і належать їм. 

Призначення банківського капіталу виражається в його функціях: 

1. Захисна- власний капітал слугує насамперед, як уже зазначалося, для 

страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття 

поточних збитків від банківської діяльності. 

2. Забезпечення оперативної діяльності: є другорядною для власного 

капіталу банку. Ця функція відчутна на перших кроках діяльності банку, коли за 

рахунок власного капіталу формується його інфраструктура і розгортається 

діяльність (фінансується придбання комп'ютерної та оргтехніки, будівництво 

(оренда) офісів і т. п.). 

3. Регучююча: через фіксацію розміру власного капіталу регулюючі органи 

впливають на діяльність банку в цілому, (тобто використання капіталу як бази для 

розрахунку відповідних обов'язкових економічних нормативів, що регулюють 

діяльність комерційних банків). 

Згідно з «Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні» 

регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, 

основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних 

ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту 

вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. 

Тому розмір регулятивного капіталу є важливим фактором забезпечення 

надійності функціонування банку і повинен перебувати під контролем 

Національного банку України. 



Власний (регулятивний) капітал банку 

Структурна побудова власного капіталу комерційного банку встановлена 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» (ст.30) і полягає у виділенні 

елементів двох рівнів: 

- основний капітал (капітал 1-го рівня); 

- додатковий капітал (капітал 2-го рівня) (рис. 5.2.). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 5.2. Структурна побудова власного (регулятивного) капіталу 

комерційного банку згідно із Законом України «Про банки і банківську 

діяльність»[] 

 
Згідно Інструкції про порядок регулювання діяльності банків, яка 

більш деталізує структуру регулятивного капіталу, в Україні основний 

капітал (капітал 1-го рівня) включає: 
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 фактично сплачений зареєстрований статутний капітал; 

 додаткові внески акціонерів у статутний капітал; 

 фінансову допомогу акціонерів банку (суми безповоротної фінансової 

допомоги, прощення кредитів, вкладів (депозитів), субординованого 

боргу тощо) може включатися до основного капіталу банку після 

отримання дозволу Національного банку; 

 прибуток, спрямований на збільшення статутного капіталу; 

 розкриті резерви - резерви і фонди, створені або збільшені за рахунок 

нерозподіленого прибутку та оприлюднені у фінансовій звітності 

банку: емісійні різниці, резервні фонди, що створюються згідно із 

законами України, загальні резерви, що створюються під невизначений 

ризик під час проведення банківської діяльності, інші фонди банку. 

Загальний розмір основного капіталу визначається з урахуванням розміру 

очікуваних (можливих) збитків за невиконаними зобов'язаннями будь-якої 

фізичної чи юридичної особи як резидента, так і нерезидента, яка має з банком 

відносини фінансового характеру (далі - контрагент) та зменшується на суму: 

 нематеріальних активів за мінусом суми амортизації; 

 капітальних вкладень у нематеріальні активи; 

 активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні 

активи, за мінусом суми амортизації; 

 збитків минулих років; 

 збитків поточного року; 

 збитків від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 

року. 

Основний капітал уважається незмінним і таким, що не підлягає 

передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки. 

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів: 

 результат переоцінки основних засобів, що включався до суми 

регулятивного капіталу банків за станом на 31.12.2010; 



 результат поточного та звітного року (прибуток), що зменшений на 

суму: 

1. нарахованих доходів, неотриманих понад 30 днів із дати їх 

нарахування, строк сплати яких не минув (крім доходів за цінними 

паперами, які віднесені до I групи активів зі ступенем ризику 0 

відсотків згідно з вимогами Інструкції, та доходів за фінансовими 

активами, на розмір балансової вартості яких зменшується розмір 

регулятивного капіталу відповідно до вимог пункту 1.8 глави 1 

розділу ІІ Інструкції), зменшених на суму сформованих резервів, 

уцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, 

очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками 

дисконтів, та збільшених на суму дооцінки фінансових активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 

через прибутки/збитки, в частині, що відноситься до таких 

нарахованих доходів; 

2. нарахованих доходів, строк сплати яких згідно з договором минув, 

зменшених на суму сформованих резервів, уцінки фінансових 

активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки через прибутки/збитки, очікуваних кредитних збитків, 

відображених за рахунками дисконтів, та збільшених на суму 

дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, в 

частині, що відноситься до таких нарахованих доходів. 

 нерозподілений прибуток минулих років; 

 субординований борг (субординований капітал), що враховується до 

капіталу. 

Субординований борг - це звичайні не забезпечені банком боргові капітальні 

інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть 



бути взяті з банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації 

повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. Сума 

субординованого боргу, уключеного до капіталу, щорічно зменшується на 20 

відсотків її первинного розміру протягом п’яти останніх років дії договору. 

Субординований борг може включатися до капіталу банку після отримання 

дозволу Національного банку. 

Під час розрахунку загальної суми регулятивного капіталу загальний розмір 

додаткового капіталу не може бути більше ніж 100 відсотків основного капіталу. 

З метою регулювання банківської діяльності на основі безвиїзного нагляду 

для здійснення моніторингу діяльності окремих банків і банківської системи в 

цілому Національним банком України встановлені економічні нормативи 

діяльності банків. Враховуючи важливість регулятивного капіталу банку його 

розміри також законодавчо встановлені. 

Встановлено такі нормативи капіталу: 

 мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1); 

 достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2); 

 достатності основного капіталу (Н3). 

Згідно вимог НБУ мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1), 

що отримав банківську ліцензію після 11 липня 2014 року, має становити 500 

мільйонів гривень. 

Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1), що отримав 

банківську ліцензію до 11 липня 2014 року, має становити: 

120 мільйонів гривень - до 17 червня 2016 року; 

200 мільйонів гривень - з 11 липня 2017 року; 

300 мільйонів гривень - з 01 січня 2021 року; 

400 мільйонів гривень - з 11 липня 2022 року; 

500 мільйонів гривень - з 11 липня 2024 року. 

Норматив достатності (адекватності) (Н2) регулятивного капіталу 

визначається як співвідношення регулятивного капіталу до сумарної балансової 



вартості активів і позабалансових зобов’язань, зважених за ступенем кредитного 

ризику. 

Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку його активи 

поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням 

відповідних коефіцієнтів зваження, наведених в Додатку . 

Він відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися 

за своїми зобов’язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших 

операцій грошового характеру. Чим вище значення показника достатності 

(адекватності) регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на 

себе власники банку; і навпаки, чим нижче значення показника, тим більша частка 

ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку. 

Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути не менше ніж 

10 відсотків. 

Для банків, що розпочинають банківську діяльність, цей норматив має 

становити: 

 протягом перших 12 місяців діяльності (з дня отримання ліцензії) - не 

менше 15 відсотків; 

 протягом наступних 12 місяців - не менше 12 відсотків; 

 надалі - не менше 10 відсотків. 

Норматив достатності основного капіталу (Н3) визначається як 

співвідношення основного капіталу до суми активів та позабалансових зобов'язань, 

зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику 

Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менше ніж 7 відсотків 

Основними вимогами до капіталу банків відповідно до «Базель-ІІІ» є: 

1. Підвищення вимог до достатності капіталу. 

2. Формування буферів капіталу. 

Підвищення вимог до достатності капіталу. До капіталу І-го рівня 

рекомендовано включати лише акції та нерозподілений прибуток. Акціонерний 

капітал має зрости з 2 до 4,5%; капітал першого рівня збільшиться з 4 до 6%; вимоги 

до сукупного капіталу залишились на рівні 8%, але додатково було 



введено буфер консервації капіталу розміром 2,5%, що збільшує вимоги до 

сукупного капіталу з 8 до 10,5%, за капіталом 1-го рівня – з 4 до 8,5%, а за 

акціонерним капіталом – з 2 до 7%; також запроваджено контрциклічний буфер у 

розмірі від 0 до 2,5%, тобто вимоги щодо сукупного капіталу уже збільшуються до 

13%. Для системно важливих банків запроваджено додаткові вимоги до капіталу у 

розмірі від 1 до 2,5%, тобто для них цільове значення достатності капіталу може 

підвищитися до 15,5%. 

Формування буферів капіталу, а саме: буфер запасу (консервації) капіталу, 

контрциклічний буфер. Створюються з метою покриття збитків, пов’язаних із 

негативними змінами у фінансовому і економічному середовищі. 

Банк формує буфери капіталу понад нормативне значення нормативу 

достатності основного капіталу (Н3). 

Буфер запасу (консервації) капіталу розраховується від загального обсягу 

ризику. 

Банк формує буфер запасу (консервації) капіталу починаючи з: 

01 січня 2020 року - у розмірі 0,625 відсотка; 

01 січня 2021 року - у розмірі 1,25 відсотка; 

01 січня 2022 року - у розмірі 1,875 відсотка; 

01 січня 2023 року - у розмірі 2,5 відсотка. 

Контрциклічний буфер капіталу розраховується від загального обсягу 

ризику в розмірі 0 - 2,5 відсотка. 

 
3. Суть, значення та характеристика залученого капіталу банку 

 
 

Однією з основних функцій банків є акумулювання тимчасово вільних коштів 

юридичних та фізичних осіб та перерозподіл їх у різні галузі економіки з метою 

отримання прибутку та досягнення соціально-економічного ефекту. 

Основна частина ресурсів банку формується за рахунок залучення коштів 

клієнтів на депозитні рахунки. Від обсягу та структури залучених коштів 

банківською установою залежить можливість здійснення активних операцій. 



Депозит від латинського depositum - переданий на зберігання. Згідно Закону 

«Про банки і банківську діяльність»: вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у 

безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені 

клієнтами на їх іменних  рахунках  у  банку  на  договірних  засадах  на визначений  

строк  зберігання  або   без   зазначення   такого   строку   і підлягають    виплаті    

вкладнику    відповідно     до     законодавства     України та умов договору. 

Перевага депозиту перед готівкою в тому, що депозит приносить дохід у 

вигляді процента, а недолік у тому, що процент депозиту нижчий порівняно з тим, 

який виплатять на капітал, якщо його позичити. Тому саме при вкладних 

(депозитних) операціях дуже виразно виступає сутність комерційної діяльності 

банків – платити за депозит дешевше, а розміщувати його за вищу плату. 

Вкладна (депозитна) операція - операція банку із залучення грошових 

коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних 

засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх 

ощадними (депозитними) сертифікатами. 

Узагальнений розподіл депозитів за різними класифікаційними ознаками 

наведено в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Класифікація депозитів 
 

Класифікаційн 
а ознака за: 

Депозити: 

категоріями 

вкладників 

- юридичних осіб 

- фізичних осіб 

- банківські 

- за рахунок бюджетних коштів 

резидентністю - резидентів 
- нерезидентів 

економічним 

змістом 

- активні (кошти розміщенні банком на рахунках в інших 

банках) 

- пасивні (кошти залученні банком від своїх клієнтів) 

строком 

користування 

- на вимогу 

- строкові 

валютою, в - в національній валюті 



якій 

номінований 

депозит 

- в іноземній валюті 

- мультивалютні (пропонує вкладнику можливість тримати 

свої кошти в декількох валютах - одночасно в різних пропорціях, 

або конвертуючи їх) 

способом 

юридичного 

оформлення 

зобов’язань за 

депозитом 

- оформлені договором банківського рахунку; 

- оформлені договором банківського вкладу з видачею 

ощадної книжки; 

- оформлені договором банківського вкладу з видачею 

ощадного (депозитного) сертифіката; 

- оформлені договором банківського вкладу з видачею 

іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або 

банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом, 

іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської 

діяльності 

формою 

вилучення 

депозиту 

та нарахування 

процентів 

- безумовні (без попереднього повідомлення або з 

попереднім повідомленням) 

- умовні (кошти можуть бути вилучені за настання певних 

обставин, обумовлених угодою) 

методом 

нарахування 

процентів 

- з фіксованою процентною ставкою 

- плаваючою процентною ставкою 

- за якими нараховуються «прості» проценти 
- за якими нараховуються «складні» проценти 

терміном 

нарахування 

процентів 

- зі щомісячним нарахуванням процентів 

- зі щоквартальним нарахуванням процентів 

- зі щорічним нарахуванням процентів 
- «авансові» 

 

Положенням «Про порядок здійснення банками України вкладних 

(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» визначаються такі 2 

види вкладів (депозитів): 

1. Вклади (депозити) на вимогу - грошові кошти або  банківські метали, 

що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу 

вимогу вкладника або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунку 

до запитання. 

2. Вклади (депозити) строкові - грошові кошти або банківські метали, 

розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк. 

На практиці, строкові вклади поділяються на ще кілька підгруп: 



- накопичувальний - можливо поповнювати депозит протягом усього 

терміну зберігання; 

- ощадний - типовий вид строкового вкладу, за умовами можна 

поповнювати або знімати будь-які суми; 

- розрахунковий - універсальний внесок, в якому можливо контролювати 

і проводити будь-які операції з поповнення та зняття сум. 

Крім того, вкладну (депозитну) операцію можна здійснювати шляхом 

депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними 

(депозитними) сертифікатами. 

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть випускатися: 

- одноразово або серіями; 

- іменними або на пред'явника; 

- як у національній валюті, так і в іноземній валюті; 

- на строк. 

Ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника, номінованими як у 

національній, так і в іноземній валюті, оформляються лише вклади (депозити) на 

строк більше ніж 30 днів. 

Депозитний сертифікат багато в чому подібний до довгострокового 

банківського вкладу з досить жорсткими умовами: 

- термін дії сертифікату стартує від 6 місяців; 

- відсоткова ставка не змінюється протягом дії сертифікату; 

- частково чи повністю зняти кошти до закінчення терміну неможливо; 

- поповнення вкладу не передбачено; 

- після закінчення строку депозитного сертифікату відсотки не 

нараховуються; 

- автопролонгація неможлива. 

Як і у випадку депозитів, ФГВФО гарантує повернення коштів, які клієнт вніс 

під час оформлення депозитного сертифікату, у розмірі не більше 200 тис. грн. 



В Україні активно банки розміщували сертифікати серед клієнтів у період, 

існування обмеження НБУ на зняття коштів із депозитних рахунків протягом дня. 

Після скасування ліміту на зняття валютної готівки у серпні 2017 року, інтерес до 

депозитних сертифікатів значно знизився. Умови та тарифи депозитних 

сертифікатів подано в додатку. 

Комерційні банки можуть залучати вільні кошти юридичних і фізичних осіб 

за допомогою банківського векселя. На відміну від сертифіката банківський 

вексель може бути використаний його власником як платіжний засіб за товари та 

послуги, причому новий власник векселя може передавати його третій особі 

шляхом індосаменту. 

Щоб придбати банківський вексель, покупець має переказати гроші на 

рахунок банку-продавця, після чого останній виписує бланк банківського векселя 

на ім’я покупця і позначає дату зарахування грошей. Погашення банківських 

векселів відбувається через їх викуп після закінчення терміну обертання або ж 

через достроковий викуп векселів. У банківських векселях указується величина 

прибутку у вигляді процента до номіналу, який одержує власник векселя. Це 

означає, що продаються векселі за номіналом, а викуповуються банком за ціною 

продажу. 

 
3. Суть, значення та характеристика запозичених банківських ресурсів 

 
 

Джерелом формування банківських ресурсів, крім коштів клієнтів, є 

позичений капітал. Запозичені банківські ресурси - це позики на грошовому 

ринку, які залучаються у формі міжбанківських кредитів, в т. ч. кредитів НБУ, 

операцій з цінними паперами на вторинному фондовому ринку, а також позик на 

ринку євродоларів. 

Джерелом позиченого капіталу є: 

- кредити інших комерційних банків (короткострокові міжбанківські 

кредити); 



- кредити НБУ (операції з рефінансування банків та операції з борговими 

цінними паперами) ; 

- емісія цінних паперів власного боргу (емісія облігацій, векселів); 

- позики на міжнародних фінансових ринках (емісія єврооблігацій, 

синдиковані кредити). 

Міжбанківський кредит – кредит, наданий на міжбанківському ринку 

одним банком іншому. Кредитні відносини між банками визначаються на 

договірних засадах шляхом укладання кредитних угод, які передбачають умови 

розміщення тимчасово вільних коштів, права та зобов’язання сторін з належним 

оформленням справ за міжбанківським кредитом. 

Призначення міжбанківських кредитів: 

 надають можливість виконувати вимоги з обов’язкового 

резервування; 

 задовольняють потребу клієнтів у коштах; 

 забезпечують ліквідність банку; 

 банки, в яких є надлишок ресурсів, можуть розміщувати тимчасово 

вільні кошти в банках, де існує їх нестача. 

Переваги міжбанківського кредиту порівняно з депозитами: 

 оперативність; 

 не потребує резервування в центральному банку, оскільки не є вкладом; 

 не потребує витрат на маркетинг та інфраструктуру; 

 банкам вигідно розміщувати кредитні ресурси в інших банках 

порівняно з кредитуванням суб’єктів господарської діяльності, оскільки перші 

вирізняються, як правило, вищою надійністю. 

Міжбанківські кредити розрізняють рис. 5…. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На відміну від звичайних акцій облігації не дають права їх власникам на 

участь у керуванні комерційним банком. Якщо акції випускаються без 

установлення терміну погашення, то для облігацій установлюється певний термін. 

Тому кошти, отримані комерційним банком за допомогою випуску облігацій, не 

можуть вважатися власним капіталом. Вони свідчать про надання власниками 

облігацій зазначених коштів у розпорядження емітента у формі довгострокової 

позики. Власник облігації набуває права на одержання фіксованого прибутку за 

нею протягом терміну дії позики. З настанням терміну погашення облігації банк 

повертає власнику номінальну вартість цього цінного паперу. 

Якщо комерційний банк і надалі хоче утримувати у своєму обороті кошти, 

залучені за допомогою випуску облігацій, він вдається до рефінансування 

попередніх випусків. Це здійснюється через викуп раніше випущених облігацій за 

кошти, отримані від випуску нових незабезпечених боргових зобов’язань. 

Облігації, якщо це передбачено умовами емісії, можуть бути конвертовані в прості 

акції. Тоді залучені з їх допомогою кошти переходять у власний капітал 

комерційного банку. Конвертованість облігацій дає змогу підвищити їх 

привабливість у колі покупців, оскільки останні можуть придбати акції банку в 

Міжбанківські кредити 

За стоком надання За способом кредитування 

Овернайт - здебільшого 

видаються на термін від одного 

дня (овернайт) до 1 місяця. 

Використовуються для 

підтримки 

поточної ліквідності банку 



найвигідніший момент. Власники облігацій ризикують менше, ніж власники акцій, 

бо у разі банкрутства комерційного банку кредиторам кошти повертаються раніше, 

ніж звичайним акціонерам. 

Необхідно відрізняти кошти, мобілізовані комерційним банком за допомогою 

облігацій, від вкладів і депозитів. Якщо перші називаються в банківській практиці 

позичковими, або позиченими, то другі — залученими. При випуску облігацій банк 

відіграє активну роль, ініціатива випуску належить йому, тоді як при залученні 

вкладів роль банку пасивна. 

До акціонерних банків, що випускають облігації, застосовуються такі самі 

вимоги, як і при випуску акцій. Емісія облігацій регламентується законами України 

«Про господарські товариства» і «Про цінні папери та фондову біржу», тобто тими 

самими законодавчими актами, що й випуск акцій. 

Комерційний банк може випускати облігації для залучення позичкових 

коштів лише за умови повної сплати усіх випущених ним акцій. Реалізація 

облігацій може відбуватися або на основі їх продажу за договорами з покупцями, 

або через обмін на раніше випущені облігації та цінні папери. Погашаються 

облігаційні позики комерційними банками після закінчення терміну обігу облі- 

гацій за їх номінальною вартістю. Банківські облігації в Україні не набули 

розвитку. Причинами такого становища є їх незабезпеченість, нездатність нових 

банків довести статутні капітали до розмірів мінімальних вимог НБУ, фінансові 

труднощі, що виникли в більшості банків останнім часом, а також відсутність вто- 

ринного ринку цінних паперів. 

Перевагами операцій із міжбанківського кредитування є передусім їх 

відносна простота оформлення і швидкість здійснення. У такому разі умови 

кредитування узгоджуються телефоном, факсом, електронною поштою. Далі 

оформляється кредитна угода. Обмін угодами здійснюється за допомогою 

телефаксу. Підписання угоди є підставою для перерахування коштів з рахунку 

банку-кредитора на рахунок банку-позичальника. Перерахування коштів 

здійснюється після надання банком-кредитором у територіальне управління НБУ 

платіжного доручення про переказ коштів на користь банку-позичальника. Такі 



кредитні угоди укладаються на термін від кількох днів до 1-2-х місяців. 

Міжбанківський кредит надається в рамках кореспондентських відносин. 

При укладенні договору на міжбанківський кредит банк-позичальник 

повинен повідомити банку-кредитору значення своїх економічних нормативів 

(платоспроможності, ліквідності). 

Купувати і продавати кредитні ресурси можуть не тільки комерційні банки, а 

й їхні відділення та філії. Проте це право реалізується лише в системі одного банку, 

що має філійну мережу. 
 

 Розмір середньозваженої ставки міжбанківського кредитування KIACR, що має використовуватися банками для визначення суми очікуваного 

 відшкодування за цінними паперами у січні 2012 року (%): 

 Середньозважена ставка 

 міжбанківського кредитування (грн., 

USD) 

 Строк, кількість днів 

1 день  від 2 до 7 днів  від 8 до 21 дня  від 22 до 31 дня  від 32 до 92 днів  понад 92 днів 

 KIACR (грн.) 4.190 7.399 13.480 14.580 18.340 15.996 

KIACR (USD) 0.480 1.214 0.944 1.707 1.209 6.437 

 ЛИСТ від 31.01.2012 N 40-511/402 

 

Для ефективного регулювання грошово-кредитним ринком, управління 

ліквідністю банківської системи, виконання функції кредитора останньої інстанції 

НБУ застосовує такі механізми рефінансування комерційних банків: 

 проведення операцій на відкритому ринку;

 надання стабілізаційного кредиту.

НБУ здійснює рефінансування комерційних банків через операції на 

відкритому ринку тільки під забезпечення державних цінних паперів, векселів 

суб’єктів господарської діяльності і векселів Державного казначейства України, що 

враховані комерційним банком. 

НБУ може кредитувати комерційні банки через відповідні механізми 

рефінансування, якщо вони дотримуються таких вимог: 

 термін діяльності банку не повинен бути меншим, ніж один рік;

 банк має ліцензію НБУ на здійснення відповідних банківських операцій;

 банк має власні високоліквідні активи (державні цінні папери та враховані 

векселі), які можуть бути прийняті в заставу;

 виконують зобов’язання щодо таких економічних нормативів: мінімального 

розміру регулятивного капіталу (НІ), адекватності основного капіталу (НЗ), 

поточної ліквідності (Н5) з урахуванням установленого нормативно-правовими



актами НБУ перехідного періоду для нарощування капіталу згідно з 

розробленими банками програмами капіталізації; 

 сформовані резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями відповідно до встановлених обсягів;

 здійснюють своєчасне погашення одержаних від НБУ кредитів;

 прострочені та сумнівні кредити в портфелі банку не перевищують 10 процентів 

від суми кредитного портфеля;

 кредити, що надані іншим банкам на міжбанківському ринку, не перевищують 

5 процентів.

Рефінансування банків здійснюється через кількісний або процентний 

тендер. Тендери з рефінансування проводить Національний банк України 

щосереди з такою періодичністю: 

три середи підряд – рефінансування на строк 14 днів; 

одна середа – рефінансування на строк 180 днів. 

Для участі в тендері приймають заявки банків, які надійшли до 10-ї години у 

вівторок. Заявки, які надійшли пізніше від зазначеного часу, не розглядаються. 

У день проведення тендера заявки банків розглядає Департамент  монетарної 

політики НБУ з дотриманням таких вимог: 

один банк не може одержати більше ніж 50 %запропонованого на тендері 

обсягу кредитів; 

сума заборгованості за кредитами не повинна перевищувати 50% розміру 

регулятивного капіталу банку, розрахованого за даними останнього балансу.  

Розподіл кредитів під час проведення кількісного тендера здійснюється 

відповідно до поданих заявок до закінчення суми, яка запропонована на цей тендер. 

Якщо запропонованої на кількісний тендер суми недостатньо для задоволення всіх 

заявок банків, то кошти розподіляються між усіма банками пропорційно до 

поданих заявок. 

У разі проведення Національним банком України процентного тендера банки 

самостійно пропонують процентну ставку, за якою вони погоджуються одержати 

кошти, але не нижчу ніж облікова. Заявки задовольняються відповідно 



до зниження запропонованої в них процентної ставки, починаючи з найвищої, і 

надалі поступово знижуючи до закінчення запропонованого обсягу кредитів або 

задоволення всіх заявок банків. 

Результати проведеного тендера повідомляють банкам та територіальним 

управлінням Національного банку в середу до 11-ї години. Ті банки, заявки яких 

задоволені, укладають кредитний договір і договір застави з відповідним 

територіальним управлінням НБУ, яке до 15-ї години в середу має повідомити 

Департамент монетарної політики, який забезпечує перерахування коштів банкам, 

що надали під забезпечення державні цінні папери при укладенні договорів. 

Перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення державні цінні 

папери, забезпечується Департаментом монетарної політики з одночасним 

блокуванням цих цінних паперів у Депозитарії Національного банку. У разі 

часткового задоволення заявок кількість кожного коду випуску державних цінних 

паперів, запропонованих під забезпечення кредиту, пропорційно перераховується і 

округляється до більшого цілого та надсилається повідомлення банку- 

позичальникові та відповідному територіальному управлінню Національного 

банку України. 

Кредити, що банк одержав через тендер від НБУ, він повинен повернути у 

строки відповідно до укладеного договору. Такі кредити не можуть бути 

пролонговані й підлягають обов'язковому поверненню. Можливе і дострокове 

повернення банком кредиту та процентів за його користування, але при цьому він 

повинен попередньо повідомити про це територіальне управління НБУ і 

Департамент монетарної політики Національного банку України. 

У разі невиконання умов кредитного договору Департамент монетарної 

політики Національного банку України повідомляє відповідному територіальному 

управлінню НБУ про безспірне списання всієї суми заборгованості з 

кореспондентського рахунку банку і банк-порушник не допускається до участі в 

наступних 5-ти тендерах. 

Національний банк України через лінію рефінансування може надавати 

банкам кредит на один робочий день – кредит «овернайт». Такі кредити надають 



під забезпечення державних цінних паперів, що перебувають у власності банку 

(вільно обертаються на вторинному ринку). За неповернення банком кредиту 

«овернайт» і сплати процентів за користування ним до банку-позичальника 

застосовується безспірне стягнення заборгованості з кореспондентського рахунку 

банку. 

Національний банк України може розглядати питання про надання 

стабілізаційного кредиту банку, який переведений у режим фінансового 

оздоровлення або який узяв на себе борг банку, що перебуває в режимі фінансового 

оздоровлення, за наявності його клопотання та висновків відповідного 

територіального управління Національного банку. Такий кредит може надаватись 

банку лише за умови забезпечення його заставою ліквідними активами банку 

позичальника або гарантією чи порукою іншого фінансово стабільного банку або 

фінансової установи. 

Для отримання стабілізаційного кредиту банк подає до територіального 

управління Національного банку клопотання і затверджену радою банку програму 

фінансового оздоровлення. Територіальне управління НБУ, у свою чергу, здійснює 

аналіз фінансового стану банку, його програми фінансового оздоровлення і 

надсилає пропозиції Генеральному департаменту банківського нагляду НБУ, який 

готує пропозицію на розгляд Правління НБУ. 

НБУ може надавати стабілізаційний кредит за плату, що не нижча, ніж 

облікова ставка НБУ, таким банкам: 

• фінансово стабільному банку, який узяв на себе борг банку, що перебуває в 

режимі фінансового оздоровлення, за умови цільового його використання та 

оформлення з Національним банком договору застави державних цінних паперів; 

• банку, який перебуває в режимі фінансового оздоровлення і звернувся з 

клопотанням про надання стабілізаційного кредиту в заставу державних цінних 

паперів, які використовуються під забезпечення кредиту; 

• банку, який перебуває в режимі фінансового оздоровлення і звернувся з 

клопотанням про надання стабілізаційного кредиту, під гарантію чи поруку 



фінансово стабільного банку або іншої фінансової установи, які можуть 

забезпечити взяті на себе зобов'язання. 

Такий кредит надається банкам строком до трьох років, а якщо програма 

фінансового оздоровлення забезпечує достатні грошові потоки, то банку може 

надаватися короткостроковий кредит строком до одного року. Оформляється 

операція договором про надання кредиту, який погашається банком відповідно до 

розробленого графіка. 

Ще одним засобом рефінансування банків є операція peno. Суб’єктами 

здійснення цих операцій в Україні є НБУ та інші банки. Операції peno – інструмент 

оперативного управління ліквідністю банківської системи та здійснення НБУ 

грошово-кредитної політики. 

Операції peno можуть також проводитися між банком і клієнтами, якщо вони 

володіють державними цінними паперами. Процедура проведення цієї операції 

полягає в тому, що клієнт у відповідний момент продає банківське боргове 

зобов’язання, але з обов’язковою умовою його зворотного викупу у відповідний 

термін. Ціна купівлі цінного папера встановлюється з урахуванням ризику того, що 

клієнт не здійснить другої частини операції peno. 

Формула визначення ціни (Ц) купівлі банком цінного папера: 
 
 

 

де Н – номінальна ціна первинного 

П – ставка продажу за операцією з цінними паперами; 

с1 – строк цінного папера від дати випуску до дати завершення операції peno; 

і1 – процентна ставка, вказана в борговому зобов'язанні; 

і2 – процентна ставка за кредит; 

К – коефіцієнт ризику, диверсифікований за категоріями емітентів; 

с2 – строк цінного папера від дати його емісії до дати погашення; 

с3 – строк від купівлі банком цінного папера до його зворотного продажу. 

Формула визначення ціни продажу даного цінного папера (Ц2): 



 
 

Такі розрахунки дають можливість банку зменшити ризик за даними 

операціями і стимулюють до участі в цих операціях усіх його учасників. 

Банки, які потребують підтримки своєї короткострокової ліквідності, можуть звертатися 

до НБУ щодо здійснення операцій «прямого» репо. 

У разі накопичення надлишкової ліквідності в банківській системі, зростання грошової 

маси значно вищими темпами, ніж передбачалося монетарною програмою, НБУ може продавати 

з власного портфеля державні цінні папери шляхом операцій «зворотного» репо на відповідний 

період за умови викупу цих самих державних цінних паперів надалі  в установлений строк. 

Продаж і купівля державних цінних паперів при здійсненні операцій «прямого» і 

«зворотного» репо відбуваються за ринковою або балансовою оцінкою (у разі відсутності 

активного фондового ринку). 

НБУ залежно від строку може здійснювати такі види операцій «прямого» та 

«зворотного» репо: 

 нічне репо (термін дії один день);

 відкрите репо (строк операції в договорі не визначається, кожна зі сторін договору може 

вимагати виконання операції репо в будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про 

дату завершення дії цього договору);

 строкове репо (термін операцій чітко визначений).

 

Центральні банки європейських країн (Німеччини, Франції, Бельгії та ін.) кредитують 

комерційні банки переважно через переврахування векселів. У Франції й Німеччині центральний 

банк установлює квоти на переврахування векселів. У разі підвищення встановленої квоти 

комерційний банк сплачує підвищений процент за кредит у центральному банку.  

У США найбільш притаманним тут є кредитування комерційних банків під заставу 

державних цінних паперів (облігацій, казначейських векселів). 

Банк Англії кредитує комерційні банки під певні їхні зобов’язання за рахунок банківських 

депозитів, які зберігаються на відповідних рахунках у центральному банку. 

Найширший розвиток мають кредитні відносини центрального банку з комерційними в 

Німеччині. Крім переврахованих кредитів, Німецький федеральний банк надає ломбардні 

кредити на строк не більше 3-ох місяців під забезпечення надійними цінними паперами: 



векселями (включаючи казначейські векселі) та облігаціями федерального уряду і земель. Ліміти 

кредитування (квоти) встановлюються за кожною категорією забезпечення. Окремо також 

установлюється квота на кредит, на переврахування векселів залежно від розміру власного 

капіталу комерційного банку. 

З переоблікових операцій і ломбардних кредитів комерційні банки сплачують проценти: 

облікова ставка в першому випадку і ломбардна – в другому. Ставка з ломбардних кредитів є 

найважливішим орієнтиром грошового ринку, вона аналогічна ставці за федеральними фондами 

США. 

Важливе значення в операціях Німецького федерального банку мають купівля і продаж 

державних цінних паперів у формі угод про зворотний викуп. Угодам про продаж державних 

цінних паперів зі зворотним викупом надається перевага перед іншими оперативними 

інструментами кредитної політики Німецького федерального банку. 

 

Тема 6. Розрахунково-касові операції комерційних банків 

1. Характеристика грошового обороту та платіжної системи. Загальні основи 

організації безготівкових розрахунків  

2. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика   

3. Касові операції банків 

4. Порядок відкриття та обслуговування банківських рахунків  

5. Міжбанківські розрахунки. Система електронних платежів НБУ 

6. Організація безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток та ризики їх 

застосування 

 

1. Характеристика грошового обороту та платіжної системи. Загальні основи 

організації безготівкових розрахунків  

 

Грошовий оборот - це сукупність усіх грошових платежів і розрахунків, що 

відбуваються в економіці. 

Грошовий оборот за структурою, залежно від форми грошей, поділяється на 

безготівковий і готівковий. 

Безготівковий грошовий оборот - це сукупність платежів без використання готівки, 

які здійснюються у вигляді перерахування сум через рахунки у банківських установах. 

Готівковий грошовий оборот - це сукупність платежів, які здійснюються з 

використанням готівкових грошей. 



Основну частину сукупного грошового обороту становить платіжний оборот. 

Платіжний оборот - це частина грошового обороту, в якому гроші функціонують як 

засіб платежу і використовуються для погашення боргових зобов’язань. 

Платіжний оборот може здійснюватися шляхом використання готівки, безготівкових 

грошей та платіжних інструментів, які суб’єкти господарювання приймають при 

розрахунках за господарські операції. 

Гроші як засіб платежу обслуговують більшу частину всього економічного обороту, 

тому сфера їх застосування дуже широка, вона охоплює: 

― безготівкові розрахунки між суб’єктами господарювання за товари, роботи, 

послуги; 

― платежі, пов’язані з оплатою праці; 

― платежі юридичних і фізичних осіб у централізовані фінансові фонди та 

отримання грошових коштів із цих фондів; 

― внесення юридичними та фізичними особами своїх грошей у банківські 

установи та отримання ними грошових позичок у банківських установах і 

погашення їх у встановлені строки; 

― розрахунки, пов’язані зі страхуванням діяльності та майна юридичних і 

фізичних осіб; 

― платежі, пов’язані із адміністративно-судовими зобов’язаннями тощо. 

Забезпечення ефективного функціонування економіки країни вимагає своєчасного 

здійснення грошових платежів, обумовлює необхідність створення спеціальних платіжних 

систем, спроможних надати всім економічним суб’єктам (фізичним та юридичним особам) 

можливість виконати свої платіжні зобов’язання. 

Платіжна система - це сукупність організаційно-економічних, технічних і фінансових 

процедур, а також законодавчо регульованих механізмів, які забезпечують здійснення 

платежів між контрагентами в процесі виконання ними своїх зобов’язань. 

Поняття «платіжна система» включає: 

― комплекс платіжних інструментів для ініціювання та переказу грошових 

коштів; 

― платіжну інфраструктуру для обробки та передачі платіжної інформації від 

платника до одержувача грошей; 



― фінансові установи, які здійснюють грошові розрахунки та надають платіжні 

інструменти і послуги, а також інші організації, які є операторами операційних і 

клірингових мереж; 

― систему ринкових угод щодо створення платіжних інструментів і послуг та 

формування цін на них; 

― закони, стандарти, правила та різноманітні процедури, встановлені законодавчими 

та регулятивними органами з метою забезпечення механізмів розрахунків. 

Основною функцією, яку виконує платіжна система, є проведення переказу коштів. 

Суб’єктами відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є платіжні організації, 

учасники та користувачі платіжних систем. 

Платіжна організація — це юридична особа, що визначає правила роботи платіжної 

системи, а також виконує функції щодо забезпечення її діяльності. 

Учасниками платіжної системи є юридичні особи, які на підставі договору з 

платіжною організацією надають послуги користувачам платіжної системи щодо 

проведення переказу коштів. 

Користувачами платіжної системи є юридичні та фізичні особи, яким надається 

послуга платіжної системи щодо виконання переказу коштів учасниками платіжної 

системи. 

Обробка та передача електронних і паперових документів на переказ коштів можуть 

здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем.  

В Україні можуть створюватися внутрішньодержавні банківські та небанківські 

платіжні системи. 

До внутрішньодержавних банківських систем відносять системи міжбанківських 

розрахунків та внутрішньобанківські платіжні системи. 

Системи міжбанківських розрахунків призначені для переказу коштів у межах 

України між банками на виконання зобов’язань їхніх клієнтів, а також власних зобов’язань 

цих банків. Прикладами українських внутрішньодержавних банківських платіжних систем 

є «PrivatMoney» (організатор — ПАТ КБ «Приватбанк»), «СОФТ» (організатор — ПАТ 

«Укрсоцбанк») та «Система термінових переказів «Швидка копійка» (організатор — ПАТ 

«Ощадбанк»). 

Внутрішньобанківська платіжна система створюється банком із метою забезпечення 

найбільш сприятливих умов для проведення переказу коштів між його підрозділами. 



Наприклад, EximCash (ПАТ «Укрексімбанк»), FREESEND (ПАТ «Банк Кредит Дніпро») та 

Аваль-Експрес (ПАТ «Райффайзент Банк Аваль»). 

Внутрішньодержавні небанківські платіжні системи мають право здійснювати 

діяльність, пов’язану із переказом коштів, виключно після реєстрації в Національному 

банку України та отримання його відповідного дозволу. До прикладу, найбільш соціально 

важливою внутрішньодержавною небанківською платіжною системою в Україні є система 

«Поштовий переказ» платіжної організації УДППЗ «Укрпошта». 

Міжнародні платіжні системи здійснюють свою діяльність на території двох і більше 

країн та забезпечують проведення переказу коштів у їхніх межах. 

Організаторами міжнародних платіжних систем можуть бути як резиденти, так і 

нерезиденти. Найпопулярнішими міжнародними картковими платіжними системами, які 

функціонують в Україні, є Master Card, Visa та American Express. 

А серед міжнародних систем переказу коштів найбільшого поширення набули такі, 

як MoneyGrаm та Western Union. 

Крім того, в Україні функціонують дві платіжні системи, платіжною організацією 

яких є Національний банк України: 

1) Cистема електронних платежів (СЕП) — це державна банківська платіжна система, 

що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті у 

Національному банку України. 

2) Національна платіжна система «Український платіжний ПРОСТІР» — це система 

роздрібних платежів, у якій розрахунки за товари та послуги, отримання готівки та інші 

операції з національною валютою здійснюються за допомогою електронних платіжних 

засобів, а саме платіжних карток ПРОСТІР. 

 

Необхідною умовою ефективної організації платіжного обороту між суб’єктами 

ринку є проведення безготівкових розрахунків. 

Безготівкові розрахунки — це платежі, які здійснюються банками шляхом 

перерахування певної суми коштів із рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а 

також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених 

ними готівкою до кас банків, на рахунки отримувачів коштів. 

Елементами системи безготівкових розрахунків є: 

― принципи безготівкових розрахунків; 



― вимоги до організації безготівкових розрахунків; 

― способи платежу; 

― форми безготівкових розрахунків. 

Безготівкові розрахунки організовують за такими принципами: 

1. Грошові кошти всіх суб’єктів господарювання підлягають обов’язковому 

зберіганню на поточних та інших рахунках в установах банків. 

2. Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами здійснюються 

через банки шляхом перерахування коштів із поточних рахунків платників на поточні 

рахунки одержувачів коштів. 

3. Банки списують кошти з рахунків тільки за розпорядженнями їхніх власників, крім 

випадків, у яких безспірне списання (стягнення) коштів передбачено законом України. 

4. Доручення підприємств на перерахування коштів приймаються банками  до 

виконання тільки в межах наявних коштів на їхніх рахунках. 

5. Черговість платежів із рахунка визначається клієнтом на його розсуд (якщо інше не 

передбачено законодавством). 

6. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх 

клієнтів і виконує їхні розпорядження щодо перерахування коштів із рахунків. 

7. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при 

укладанні договорів між собою. 

Організація безготівкових розрахунків має відповідати вимогам: 

― забезпечувати своєчасність платежу за товари, роботи, послуги та інші 

фінансові зобов’язання; 

― створювати умови для взаємного контролю платників і одержувачів коштів за 

додержанням розрахункової та договірної дисципліни; 

― безготівкові розрахунки мають здійснюватися таким чином, щоби платежі 

проводилися у максимально короткі терміни. 

Спосіб платежу характеризує порядок списання коштів із рахунків платників. 

Застосовуються такі основні способи платежу: 

― перерахування коштів із рахунка платника на рахунок одержувача коштів; 

― взаємозалік заборгованостей, при якому зараховуються взаємні вимоги 

контрагентів, а різниця перераховується шляхом записів на рахунки; 



― надання кредиту банком шляхом перерахування грошей із кредитного рахунку 

платника на поточний рахунок одержувача. 

 

2. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика 

Форма безготівкових розрахунків - це порядок здійснення безготівкових розрахунків, 

який характерний для певного виду платіжного інструмента. 

Платіжні інструменти — це складені за встановленою формою документи, які 

подаються банкам юридичними та фізичними особами з дорученням (чи з вимогою) 

переказати з їхніх рахунків (чи зарахувати на їхні рахунки) певну суму грошей. 

Платіжні інструменти строго уніфіковані, мають єдину стандартну форму та 

визначений набір реквізитів. В Україні процес здійснення безготівкових розрахунків 

регламентується Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті 

№ 22 від 21.01.2004 р., затвердженою постановою Правління Національного банку України. 

Відповідно до цього документу при здійсненні безготівкових розрахунків 

використовуються розрахунки із застосуванням таких видів платіжних інструментів: 

 меморіальний ордер; 

 платіжне доручення; 

платіжна вимога; 

платіжна вимога-доручення; 

розрахунковий чек; 

аккредитив; 

інкасове доручення. 

Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно обирають платіжні 

інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час укладення 

договорів. 

Меморіальний ордер - це розрахунковий документ, який складається за ініціативою 

банку для оформлення операцій щодо списання коштів із рахунку платника, тобто 

меморіальний ордер є внутрішньобанківським документом Платіжне доручення - це 

розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку 

про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок 

отримувача.  



Розрахунки платіжними дорученнями - одна з найпоширеніших в Україні форм 

розрахунків. Під час розрахунків за товари та послуги платіжні доручення використовують 

у таких випадках: 

для погашення кредиторської заборгованості за товарними операціями; 

при розрахунках за товари та послуги за рішеннями суду та арбітражу; 

при сплаті оренди за приміщення; 

при сплаті транспортним, комунальним, побутовим підприємствам за експлуатаційне 

обслуговування; 

при розрахунках за отримані товари/послуги за наявності в дорученні номера і дати 

товарно-транспортного документа; 

для платежів за попередньої оплати товарів та послуг (за умови посилання в дорученні 

на номер договору, угоди, контракту, в яких передбачена попередня оплата). 

У розрахунках за нетоварними операціями платіжні доручення використовують для: 

платежів у бюджет; 

погашення банківських позик і відсотків за позиками; 

перерахування коштів органам державного і соціального страхування; 

внесків коштів у статутні фонди; 

придбання акцій, облігацій, депозитних сертифікатів, банківських векселів; 

сплати пені, штрафів. 

Перевагою розрахунків платіжними дорученнями є проста схема організації, 

дешевизна та швидкість розрахунків, недоліком є відсутність гарантії платежу для 

постачальника. 

Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача до банку, 

який обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми 

коштів із рахунка платника на рахунок отримувача  

Така форма розрахунків застосовується переважно у випадках безспірного стягнення 

та списання коштів із рахунку без згоди його власника за рішеннями суду. Примусове 

списання коштів із рахунків платників ініціюють стягувачі (орган державної виконавчої 

служби) на підставі виконавчих документів. 

Особливістю розрахунків платіжними вимогами є те, що банк платника приймає до 

виконання платіжну вимогу стягувача незалежно від наявності достатньої суми коштів на 

рахунку платника. У разі недостатності коштів на рахунку платника банк виконує платіжну 



вимогу в межах фактичного залишку коштів. Часткову оплату платіжної вимоги банк 

оформляє меморіальним ордером. 

Платіжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, що містить 

вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму коштів та доручення 

платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми коштів 

зі свого рахунка на рахунок отримувача. 

Доручення оформляється отримувачем коштів і передається безпосередньо платнику. 

Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк отримувача через банк 

платника на договірних умовах. У разі згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює 

частину з вимогою і подає до банку, що його обслуговує. Перевагою розрахунків 

платіжними вимогами-дорученнями є можливість здійснювати оплату проти документів, а 

не проти товару, що пришвидшує розрахунки. Відповідно, недоліком являється 

неможливість попередньо перевірити якість товару в разі проведення оплати проти 

документів. 

Розрахунковий чек — це розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене 

письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку –емітенту, у якому відкрито 

його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. 

Суб’єктами розрахунків чеками є: 

-чекодавець - юридична або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та 

підписує його; 

- чекодержатель - особа, яка є одержувачем коштів за чеком; 

- банк–емітент - банк, що видає розрахунковий чек (чекову книжку) пiдприємству або 

фізичній особі. 

В Україні розрахункові чеки виготовляються на замовлення банку на Банкнотно-

монетному дворі НБУ на спеціальному папері та брошуруються по 10, 20 та 25 аркушів. 

Строк дії чекової книжки, яка виготовляється для юридичних осіб, - один рік, а 

розрахункового чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку, - три місяці. 

Розрахунки чеками застосовуються переважно у платежах за отримані товари, 

виконані роботи, надані послуги, а також у деяких нетоварних платежах у безготівковій 

формі між юридичними особами, а також між фізичними та юридичними особами. В 

Україні розрахунки чеками між фізичними особами не допускаються. Перевагою чекової 

форми розрахунків є те, що постачальник має гарантію оплати, оскільки покупець 



заздалегідь депонує кошти на окремому рахунку. Проте вилучення коштів з обігу платника 

у зв’язку з необхідністю їх депонування є недоліком цієї форми розрахунків. 

Акредитив - це договір, що містить зобов’язання банку–емітента, за яким банк за 

дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які 

відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або 

доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

При акредитивній формі розрахунків банк за дорученням свого клієнта чи від свого 

імені зобов`язаний виконати платіж третій особі за товари, роботи, послуги або надати 

повноваження іншому банку здійснити цей платіж проти документів при дотриманні умов 

акредитива. У здійсненні операцій по акредитиву беруть участь такі сторони: 

- заявник акредитива - особа, за дорученням якої банк–емітент відкриває акредитив; 

- бенефіціар - особа, на користь якої відкритий акредитив; 

- банк–емітент - банк платника, що відкриває акредитив за дорученням свого клієнта; 

- виконуючий банк - банк бенефіціара, що за дорученням банку–емітента виконує 

акредитив. 

Акредитивна форма застосовується переважно у міжміських і міжнародних 

розрахунках, коли постачальник хоче забезпечити собі гарантію оплати поставленої 

продукції. Перевагою використання акредитива є впевненість постачальника, що 

відвантажений товар буде оплачений вчасно. Тому для одержувача коштів ця форма є 

надійною і відносно простою, оскільки гарантує оплату. Втім, при використанні 

акредитивної форми розрахунку для постачальника є вимога бездоганного оформлення всіх 

документів, відповідно до умов акредитива, бо в іншому випадку банк покупця може 

відмовити у здійсненні платежу. 

Інкасове доручення - це розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача 

(органу державної податкової служби) до банку, що обслуговує платника, здійснити без 

погодження з платником переказ визначеної суми коштів із рахунку платника на рахунок 

отримувача. 

Органом стягнення боргу за допомогою інкасових доручень, відповідно до 

Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України, є органи державної 

податкової служби. У разі недостатності коштів на рахунку платника банк виконує інкасове 

доручення у межах їхнього залишку. Якщо на рахунку платника коштів немає і протягом 



операційного часу кошти на його рахунок не надходили, то після закінчення операційного 

часу інкасові доручення повертаються до стягувача без виконання. 

Важливу роль в ефективній організації розрахунків із платіжними інструментами 

відіграє черговість платежів, тобто послідовність списання коштів із поточних рахунків 

платників. 

Якщо до банку надійшло одночасно декілька розрахункових документів, на підставі 

яких здійснюється списання коштів, то вони виконуються у такій послідовності: 

-у першу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог 

про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, 

а також вимог про стягнення аліментів; 

- у другу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо 

виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором 

(контрактом); 

- у третю чергу списуються кошти на підставі інших рішень суду; 

-  у четверту чергу списуються кошти за розрахунковими документами,  що 

передбачають платежі до бюджету; 

- у п’яту чергу списуються кошти за іншими розрахунковими документами в порядку 

їх послідовного надходження. 

Оформлення платіжних документів регламентується додатком до Інструкції про 

безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті № 22 від 21.01.2004 р. «Указівки 

щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і 

заяви про відкриття акредитива» 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121–III від 

07.12.2000 р. та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу № 417 від 

26.06.2015 р. банки зобов’язані ідентифікувати та верифікувати: 

- клієнтів (крім банків, зареєстрованих в Україні), що відкривають рахунки в банку; 

- клієнтів, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу; 

- клієнтів (осіб) у разі виникнення підозри в тому, що їх фінансові операції можуть 

бути пов’язані з фінансуванням тероризму; 



- клієнтів, які проводять перекази без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи 

перевищує 15 000 грн., або на суму, еквівалентну зазначеній, в тому числі в іноземній 

валюті, банківських металах, інших активах; 

- клієнтів, що здійснюють фінансові операції з готівкою без відкриття рахунка на 

суму, що дорівнює або перевищує 150 000 грн., або у сумі, еквівалентній зазначеній, в тому 

числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах; 

- осіб, уповноважених діяти від імені клієнтів. 

 

3. Касові операції банків 

 

Касові операції комерційного банку - це банківські операції, пов’язані з 

обслуговуванням готівкового обігу. 

В Україні здійснення банками касових операцій регламентується Положенням про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Постановою НБУ 

№ 637 від 15.12.2004 р., та Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, 

затвердженою Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 р. 

Відповідно до чинного банківського законодавства, до касових операцій комерційних 

банків належать: 

-приймання готівки у національній та іноземній валюті від клієнтів для зарахування 

на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок 

банку; 

- видача готівки у національній та іноземній валюті клієнтам з їхніх рахунків за 

видатковими касовими документами через касу банку або із застосуванням платіжних 

карток чи відповідного рахунка банку через його касу або банкомат; 

- приймання від фізичних і юридичних осіб готівки у національній та іноземній валюті 

для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі; 

- вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та відправлення їх на дослідження; 

- обмін клієнтам непридатних для обігу банкнот (монет) одного номіналу на банкноти 

(монети) іншого номіналу; 

-  валюто обмінні операції; 

- операції з банківськими металами. 

Під час здійснення касових операцій банки повинні забезпечувати: 



- визначення справжності та платіжності банкнот (монет); 

- своєчасне повне зарахування готівки, що надійшла до кас банку, на зазначені 

клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів; 

- своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) у національній та 

іноземній валюті; 

- документальне оформлення руху готівки в національній та іноземній валюті в 

операційній касі; 

- своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку; 

- належний внутрішній контроль за касовими операціями; 

- здавання готівки в національній валюті до територіальних управлінь НБУ згідно з 

установленими відповідним договором правилами; 

- створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання; 

- систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній 

валюті. 

Для здійснення касового обслуговування клієнтів у банку створюється операційна 

каса. До її складу входять прибуткові та видаткові каси, каси для розміну грошей, вечiрнi 

каси, каси перерахування готівки та сховища. 

Прибуткові каси банків призначені для приймання готівки від клієнтів, а видаткові 

каси — для видачі готівки клієнтам. У банках із невеликими обсягами касових операцій 

можуть організовуватися об’єднані прибутково-видаткові каси. Каси перерахування 

готівки здійснюють перерахування, сортування та пакування готівки, яка надходить від 

підприємств, організацій та банків. Банки можуть організовувати також вечірні каси для 

приймання від клієнтів виторгу, який надходить після закінчення операційного дня банку. 

Видаткові операції вечірні каси не здійснюють. 

Касові банківські операції оформляються спеціальними касовими прибутковими та 

видатковими документами. Касові документи мають містити такі обов’язкові реквізити: 

найменування банку, який здійснює касову операцію, дату здійснення операції, зазначення 

платника та отримувача, суму касової операції, призначення платежу, підписи платника або 

отримувача та працівників банку, уповноважених здійснювати касову операцію. 

Приймання готівки від клієнтів здійснюється через каси банків за такими 

прибутковими касовими документами: 



- за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб для зарахування на власні поточні 

рахунки, від фізичних осіб - на поточні, депозитні рахунки, а також від юридичних та 

фізичних осіб - на рахунки інших юридичних або фізичних осіб; 

- за рахунками на сплату платежів - від фізичних осіб на користь юридичних осіб; 

- за прибутковим касовим ордером - від працівників банку за 

внутрішньобанківськими операціями; 

- за документами, встановленими відповідною платіжною системою, від фізичних і 

юридичних осіб - для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в 

національній валюті. 

Працівник банку зобов’язаний перевірити у прибуткових касових документах 

повноту заповнення реквізитів та наявність підписів. Після завершення приймання готівки 

працівник банку повинен видати квитанцію або інший документ, що є підтвердженням 

внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція має містити найменування 

банку, який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції, а також підпис 

працівника банку, який прийняв готівку та відбиток печатки. 

Із каси банку готівка видається за такими видатковими документами: 

- за грошовими чеками - юридичним особам, а також підприємцям; 

- за заявою на видачу готівки - фізичним особам із поточних, депозитних рахунків та 

фізичним і юридичним особам — переказ без відкриття рахунка; 

- за документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, встановленим 

відповідною платіжною системою,- фізичним і юридичним особам; 

- за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими 

операціями. 

Перед видачею готівки за видатковими касовими документами працівник банку 

перевіряє повноту заповнення реквізитів; належність пред’явленого паспорта громадянина 

України (або іншого документа, що посвідчує особу) отримувачу; відповідність його даних 

тим, що зазначені в касовому документі; 

у разі отримання готівки за довіреністю — відповідність оформлення довіреності на 

отримання готівки вимогам законодавства України; наявність підпису отримувача. 

Після завершення видачі готівки працівник банку зобов’язаний видати клієнту один 

примірник видаткового касового документа з відбитком печатки банку. Якщо отримувач 

готівки виявив бажання перерахувати грошові кошти в приміщенні банку, то в такому 



випадку перерахування готівки здійснюється у відведеному для цього приміщенні під 

контролем працівника банку. Виявлену клієнтом під час перерахування готівки суму 

недостачі банк відшкодовує з операційної каси, а надлишок приймає відповідно до 

оформленого акта про розбіжності. Якщо готівка не була перерахована клієнтом у 

приміщенні банку, то претензії від клієнта щодо відшкодування недостачі не приймаються. 

Після закінчення обслуговування клієнтів працівник банку підраховує суми за 

документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх із даними бухгалтерського 

обліку та залишком готівки у касі. 

4. Порядок відкриття та обслуговування банківських рахунків самостійно!!! 

 

5. Міжбанківські розрахунки. Система електронних платежів НБУ 

Здійснення безготівкових розрахунків між юридичними та фізичними особами 

породжує взаємні розрахунки між банками. Міжбанківські розрахунки виникають тоді, 

коли платник та отримувач коштів обслуговуються різними банками, а також при 

взаємному кредитуванні банків і переміщенні готівки. 

Міжбанківські розрахунки - це система організації, здійснення та регулювання 

платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, що виникають між банківськими 

установами у процесі їхньої діяльності. 

Міжбанківські розрахунки призначені для здійснення платіжних трансакцій між 

банками, обумовлених виконанням платежів їхніх клієнтів, або власних зобов’язань одного 

банку перед іншим. На основі міжбанківських розрахунків: 

- відбувається завершення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності з 

купівлі–продажу товарів (послуг), цінних паперів тощо; 

- здійснюються розрахунки з державними фінансовими органами щодо сплати 

податків та інших обов’язкових платежів; 

- реалізуються фінансово-економічні зв’язки між самими банками щодо виконання 

взаємних зобов’язань. 

Головну роль в організації міжбанківських розрахунків відіграє система 

кореспондентських відносин. 

Кореспондентські відносини - це договірні відносини між банківськими установами, 

мета яких полягає у здійсненні платежів за дорученням один одного. 



Кореспондентські відносини виникають між банками, які знаходяться як у межах 

однієї країни, так i за кордоном. У сучасних умовах кожен банк пов’язаний 

кореспондентськими зв’язками з багатьма банками, у тому числі й іноземними. Важливою 

складовою кореспондентських відносин між банками є ведення кореспондентських 

рахунків. 

Кореспондентський рахунок - це рахунок одного банку, відкритий в іншому банку. 

Кореспондентські рахунки відкриті у комерційних банках, поділяються на рахунки 

«ностро», «лоро» та «востро». 

Рахунок «Ностро» (від іт. nostro conto — «наш рахунок у вас») – це рахунок, відкритий 

даним банком у іншому комерційному банку для відображення взаємних розрахунків банків 

та їхніх клієнтів. Для банку, який має рахунок «ностро», він є активним, оскільки 

відображає розміщення коштів у формі банківського депозиту. Для іншого банку даний 

рахунок є пасивним, оскільки відображає залучені ресурси. 

Рахунок «Лоро» (від іт. loro conto — «ваш рахунок у нас») - це рахунок, відкритий 

даним банком в іншому комерційному банку, на який зараховуються всі одержані або 

видані за його дорученням кошти. У обслуговуючого банку–кореспондента «лоро» 

відображається у пасиві балансу, а у банку–власника - в активі балансу. Тому один і той 

самий рахунок для банку–власника буде рахунок «ностро», а для обслуговуючого банку - 

«лоро». 

Рахунок «Востро» (від іт. vostro conto — «ваш рахунок») - це рахунок, відкритий 

даним банком для іноземного банку–кореспондента. 

Для забезпечення міжбанківських розрахунків створюються спеціальні платіжні 

системи. Їхня організація у різних країнах неоднакова, що зумовлено традиціями, рівнем 

розвитку банківської справи, масштабами запровадження комп’ютерних технологій у 

банківську практику тощо. 

Наразі в Україні всі розрахунки між банками здійснюються через Систему 

електронних платежів Національного банку України. Її функціонування регулюється 

Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні у національній валюті, 

затвердженою Постановою НБУ № 320 від 16.08.2006 р. 

Система електронних платежів Національного банку України - цедержавна 

банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через 

кореспондентські рахунки банків–резидентів у Національному банку із застосуванням 



електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у 

файловому режимі або режимі реального часу. 

Національний банк України є власником і оператором Системи електронних 

платежів, він забезпечує розроблення, удосконалення і експлуатацію програмно-технічних 

комплексів системи та засобів захисту інформації, розробляє відповідну нормативну базу. 

НБУ гарантує надійність і безпеку СЕП та відповідає за нагляд за платіжною системою.  

Учасниками СЕП НБУ є комерційні банки України, Національний банк України та 

Державне казначейство України. 

Система електронних платежів НБУ виконує такі функції: 

- здійснення розрахунків між банками України у національній валюті та у 

низці іноземних валют; 

- ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків; 

- забезпечення контрольних функцій Національного банку України за станом 

кореспондентських рахунків комерційних банків; 

- надання інформаційних послуг учасникам розрахунків; 

- обмін екстреною інформацією стосовно проведення розрахунків; 

- забезпечення надійності розрахунків; 

 багатоступеневий контроль достовірності даних на всіх стадіях розрахунків; 

- багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу, використання, 

викривлення та фальсифікації на всіх стадіях оброблення; 

- створення механізму впливу Національного банку України на порушників чинного 

законодавства та норм банківської діяльності методом обмеження їх обслуговування в СЕП 

НБУ. 

Необхідною умовою для проведення переказу через СЕП НБУ є встановлення банком 

кореспондентських відносин із Національним банком України шляхом відкриття 

кореспондентського рахунку в НБУ. Національний банк України відкриває 

кореспондентський рахунок банку на підставі укладеного договору про кореспондентський 

рахунок та за умови подання заяви про відкриття кореспондентського рахунку в НБУ та 

картки із зразками підписів і відбитка печатки банку, засвідченими нотаріально. 

Інформацію про реєстрацію комерційного банку як юридичної особи НБУ отримує в 

електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–

підприємців через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує 



державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб–

підприємців. Підставою для закриття кореспондентського рахунку банку є розірвання 

договору, що здійснюється за заявою власника кореспондентського рахунку або за 

ініціативою Національного банку чи уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

За допомогою Системи електронних платежів Національного банку України 

комерційні банки здійснюють міжбанківські перекази у безготівковій формі за 

міжбанківськими електронними розрахунковими документами, що формуються ними на 

підставі паперових розрахункових документів клієнтів або банку та електронних 

розрахункових документів, отриманих засобами автоматизованих систем. Міжбанківський 

електронний розрахунковий документ має містити реквізити документа, на підставі якого 

він сформований, а саме: назву та номер; дату складання; дату надходження до банку 

платника; ознаку дебет/кредит; суму; код платника, назву платника, рахунок платника; код 

банку платника; код отримувача, назву отримувача, рахунок отримувача; код банку 

отримувача; призначення платежу. 

Усі міжбанківські розрахунки здійснюються, враховуючи основні принципи 

організації роботи Система електронних платежів НБУ, а саме: 

- СЕП НБУ забезпечує розрахунки між банками у національній валюті України і у 

найбільш поширених іноземних валютах; 

- СЕП НБУ є закритою системою, тобто грошові кошти циркулюють у закритому 

фінансовому просторі та перебувають під суворим емісійним контролем з боку НБУ; 

- СЕП НБУ повністю базується на безпаперовій технології. Основним режимом 

роботи є обмін електронними платіжними документами і службовими повідомленнями; 

- платіжні трансакції в СЕП НБУ є безвідзивними, тобто трансакцію, ініційовану 

відправником платіжного документа і прийняту до виконання в системі, ніхто не може 

відмінити; 

- ініціатива проведення трансакцій належить комерційному банку, який дебетує 

(зменшує) власний рахунок; 

- трансакції відображаються у режимі реального часу, що дає можливість завершити 

розрахунки між банками протягом операційного дня. 
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