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Чим займається НБУ як архітектор фінансової екосистеми 

36 функцій
Закон України 

“Про Національний

банк України”

Серед них основні:

• забезпечення стабільності грошової одиниці України, зважаючи на пріоритетність 

досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;

• сприяння фінансовій стабільності, зокрема стабільності банківської системи; 

• сприяння дотриманню стійких темпів економічного зростання;

• визначення та впровадження грошово-кредитної політики;

• монопольна емісія національної валюти України та організація готівково-грошового 

обігу;

• фінансова грамотність та захист прав споживачів фінпослуг тощо.

• Інституційно та фінансово незалежний орган із 2015 р. 

• Мандат – цінова та фінансова стабільність



Візія, місія та цінності Національного банку визначаються 

інтересами суспільства в довгостроковій перспективі
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ВІЗІЯ

Національний банк України – це сучасний, 

відкритий і незалежний центральний банк, який 

має довіру суспільства та інтегрований до 

європейської спільноти центробанків

Забезпечення цінової та фінансової 

стабільності з метою сприяння сталому 

економічному розвитку України
МІСІЯ

Низька та стабільна

інфляція

Стабільна, прозора та 

ефективна банківська

система

Відновлення 

кредитування

Сучасний, відкритий, 

незалежний, 

ефективний 

центральний банк

Вільний рух 

капіталу

Фінансова 

інклюзія

Ефективне регулювання 

фінансового сектору

СТРАТЕГІЧНА ІДЕЯ

ЦІЛІ

ЦІННОСТІ



Середньострокова стратегія НБУ закріплює створення

цінності для кожної групи клієнтів центробанку
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якісна інформація та аналітика 
Експерти

макроекономічна стабільність

цінова стабільність 

Суб’єкти 

фінансової 

діяльності

Суб’єкти 

економічної 

діяльності

Держава як 

постачальник 

послуг

Громадяни 

України

Ц
ін

н
іс

т
ь

Суб'єкти 

економічної 

та фінансової 

державної політики

фінансова стабільність

співпраця задля розвитку 

фінансового сектору

макроекономічна та фінансова 

стабільність, валютна 

лібералізація
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Стратегія розвитку фінансового сектору 2025 поєднує та 

синхронізує дії регуляторів та учасників ринку

Візія: Інтегрований у міжнародний простір, ефективний, стійкий та конкурентоспроможний

фінансовий сектор, який динамічно розвивається та забезпечує вагомий внесок у стале та

інклюзивне економічне зростання України

 У січні 2020 року затверджено Стратегію розвитку фінансового сектору

 Стратегія враховує теперішні і майбутні потреби представників всіх груп екосистеми, як 

споживачів послуг, так і ключових гравців, що приймають участь у створені цих послуг

Провайдери 

фінансових послуг 
Інфраструктура та 

технології

Регуляція та 

контроль
Експертиза

Ключові гравці фінансової екосистеми

Банки, страхові, 

інвестиційні компанії, 

венчурні та пенсійні 

фонди тощо

Платіжні системи, 

інкасація, дата центри, 

фондові біржі та ін.

НБУ, Мінфін, ДПС, 

НКФП, НКЦПФР, ФГВФО 

та ін.

Міжнародна спільнота та 

донори, ЗМІ, консалтингові 

компанії, освітні заклади, 

бізнес асоціації, експерти 

ринку тощо



Стратегічні напрями та цілі розвитку фінансового сектору 

України до 2025 року

Розвиток ринків 

небанківських 

фінансових послуг

Ефективна 

інфраструктура ринків 

капіталу

Створення ліквідних 

ринків фінансових 

інструментів та 

механізмів/інструментів 

зниження ризиків 

здійснення фінансових 

операцій

Інтеграція фінансових 

інструментів у гривні в 

глобальні фінансові 

ринки

Розвиток відкритої 

архітектури 

фінансового ринку 

та платформ 

регуляторів

Розвиток ринку 

FinTech та цифрових 

технологій

Розвиток 

регуляторних та 

наглядових 

технологій 

(SupTech&RegTech)

Розвиток цифрової 

економіки

Підвищення 

доступності та рівня 

користування 

фінансовими 

послугами 

Захист прав 

споживачів фінансових 

послуг

Підвищення рівня 

фінансової грамотності 

населення

Забезпечення 

макроекономічної 

стабільності

Сприяння 

банківському 

кредитуванню 

економіки

Розвиток 

небанківського 

фінансування

Захист прав 

кредиторів та 

інвесторів

Створення умов для 

залучення 

довгострокових 

ресурсів в економіку

Ефективне 

регулювання та 

нагляд

Прозорість 

фінансового 

сектору

Стійкість 

фінансового 

сектору до викликів

Якісне корпоративне 

управління та 

управління 

ризиками у 

фінансовому секторі
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НБУ оптимізує та оновлює банкнотно-монетний ряд, 

запускаючи таким чином нове покоління більш захищеної 

гривні



Для оптимізації монетного ряду НБУ почав вилучати з обігу 

монети 1,2 та 5 копійок з 01 жовтня 2019 року



За відсутності дрібних монет заокруглення в чеках 

здійснюється так само, як і досі



За результатами 2019 року обсяг cashless-розрахунків досяг 

50,3% від усіх операцій з використанням платіжних карток 



Платіжна інфраструктура України постійно розвивається, 

надаючи більше можливостей для cashless-розрахунків



У 2020 р. буде оновлене платіжне законодавство. Наразі 

завершується публічне обговорення пропозицій НБУ до нового 

законопроєкту "Про платіжні послуги"

Ключові зміни на ринку платіжних послуг:

базується на сучасних вимогах та враховує норми європейських регуляторних актів

створюється підґрунтя для "відкритого банкінгу" в Україні

визначений перелік із дев’яти платіжних послуг (сім – фінансових та дві – не фінансових)

підвищена увага захисту прав користувачів

підвищені вимоги до забезпечення безпеки платіжних операцій

автоматичне право для низки фінустанов на надання окремих платіжних послуг на 

підставі основної ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг

право емітувати електронні гроші як для банків, так і для інших учасників платіжного 

ринку з відповідною ліцензією

визначений перелік рахунків для виконання платіжних операцій та порядок їх відкриття



Web ▪ Facebook ▪ Twitter ▪ Flickr ▪ Youtube ▪ Instagram

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine?ref_type=bookmark
https://twitter.com/NBUkraine
https://www.flickr.com/photos/134562672@N08
https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/

