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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 
Автор в порівняльному аспекті аналізує деякі ознаки правових статусів центральних банків країн Євро-

пи. Досліджує особливості правового статусу центральних банків в державах-членах ЄС та третіх країнах, і 
сформулювані висновки щодо удосконалення правового статусу центрального банку України при проведенні 
процесу адаптації українського фінансового законодавства до норм Європейського Союзу. 
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Постановка проблеми. Банківську систе-

му кожної країни порівнюють з кровоносною 
системою, тоді слід відмітити, що центральний 
банк є серцем цієї системи. Від його ефективної і 
належної діяльності буде залежати не тільки фу-
нкціонування банківської системи в країні, але 
також всієї економіки. Саме тому автор окрес-
лює проблему даного дослідження як розгляд та 
аналіз засад створення та діяльності центрально-
го банку в країнах Європи.  

Метою публікації є у розрізі зовнішньопо-
літичного напрямку України – інтеграції в ЄС, 
вирішити наступні завдання: дослідити засади 
фінансово-правового аспекти створення та дія-
льності центральних банків в країнах Європи та 
сформулювати висновки і розробити de lege 
ferenda щодо удосконалення правового статусу 
Національного банку України.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Слід відмітити, що даною проблематикою за-
ймались наступні юристи-науковці Л. Вороно-
ва [1], Н. Єрпильова [2], Г. Тосунян [3], Н. Хімі-
чева [4] та інші науковці країн Європи, але ними 
були проаналізовані деякі аспекти організації 
банківських систем у державах-членах ЄС, але 
не проведений комплексний порівняльно-право-
вий аналіз регулювання організації та функціо-
нування банківської системи в країнах Європи. 

Виклад основного матеріалу. Правовим 
статусам центральних банків кожної європейсь-
кої країни приналежні тільки їм характерні особ-
ливості. Проаналізуємо основні завдання, які ле-
жать перед кожною країною для забезпечення 
ефективної діяльності центрального банку: 

1. Основою для визначення правового ста-
тусу центрального банку є визначення його ор-
ганізаційно-правової форми, участі держави при 
створені і участі держави в формуванні статутно-
го капіталу центрального банку. А також чи 
центральний банк створюється як юридична осо-
ба. В країнах Європи центральні банки створю-
ються в різних організаційних формах: як держа-

вна юридична особа, як акціонерне товариство з 
100% державною формою власності, як акціоне-
рне товариство з участю приватного капіталу 
тощо. Відмітимо, що всі центральні банки в кра-
їнах Європи були створені як юридичні особи. 
Україна, при проведені процесу створення 
центрального банку, взяла за зразок створення 
центральних банків країнами Центральної та 
Східної Європи, а саме створила центральний 
банк як юридичну особу, як особливий центра-
льний орган державного управління, в якій дер-
жава формує 100% статутний капітал. 

2. Наступним вкрай важливим завданням 
при закріплені правового статусу центральних 
банків є визначення мети діяльності, так як з 
окресленням мети буде випливати побудова ор-
ганізаційної структури та її формування, визна-
чення функцій, окреслення повноважень та фі-
нансових інструментів, закріплення юридичної 
відповідальності за діяльність центрального бан-
ку. Відмітимо, що проведення грошово-кредит-
ної політики є функцією центрального банку за 
допомогою якої ЦБ досягає мети яку закріплює 
законодавець, як правило, спеціальними право-
вими нормами. На відміну від більшості країн 
Європи Україна закріпила основну функцію На-
ціонального банку в Конституції, що на нашу 
думку є правильним кроком на шляху для забезпе-
чення незалежної діяльності центрального банку, 
так як зміна політичних еліт та думок щодо побу-
дови структури державного управління не впливає 
на діяльність НБУ. Але відмітимо, що в Україні 
було закріплено в ст. 99 Конституції України осно-
вну функцію НБУ, а це – забезпечення стабільності 
національної грошової одиниці, на відміну від мети 
центральних банків розвинутих країн Європи – 
забезпечення цінової стабільності. 

Саме тому на думку автора слід, по перше 
змінити основний підхід щодо закріплення пра-
вового статусу Національного банку України, а 
саме визначити Конституції мету діяльності, а 
цій площині, на зразок центрального банку Єв-
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ропейського Союзу, закріпити мету НБУ – забез-
печення цінової стабільності. 

3. Наступним основним завданням, яке по-
винна вирішити кожна держава, є закріплення 
незалежності центрального банку (надалі - ЦБ). 
Саме тому при створенні Європейського Союзу у 
Маастрихтському договорі були закріплені два 
найбільш важливі принципи діяльності Європей-
ського центрального банку (надалі - ЄЦБ): прин-
цип єдиної чітко визначеної головної мети ЄЦБ – 
забезпечення цінової стабільності та принцип 
незалежності ЄЦБ (від органів ЄС та від держав-
членів ЄС) [5].  

Незалежність центрального банку, на дум-
ку автора, визначається такими факторами: 
1) політична незалежність; 2) незалежність від 
уряду; 3) інституційна незалежність; 4) особиста 
незалежність членів органів управління центра-
льного банку [5]; 5) економічна незалежність 
центрального банку від інших органів державної 
влади [6]; 6) фінансова незалежність; 7) Істру-
ментальна незалежність; 8) функціональна неза-
лежність; 9) майнова незалежність; 10) цільова 
незалежність. 

Розглянемо засади незалежності централь-
них банків. Незалежність центральних банків 
держав-членів ЄС є обов’язковим елементом їх 
правового статусу, керуючись ст.ст. 1-10 Статуту 
ЄСЦБ та ЄЦБ. Незалежність центральних банків 
держав-членів проявляється у закріпленому в 
національному нормативно-правовому акті 
принципі незалежності та у забороні впливати на 
діяльність всім без винятку суб’єктам, як на їх 
території, так і на всій території ЄС.  

Відмітимо, що на зразок розвинутих країн 
встановили незалежність центральних банків і 
країни Східної Європи - Україна та Російська 
Федерація. Так згідно із Законом РФ «Про 
Центральний банк Російської Федерації (Банк 
Росії)» Банк Росії наділений повною незалежніс-
тю у своїй діяльності, а згідно Закону України 
«Про Національний банк України» - центральний 
банк, у сфері своєї безпосередньої діяльності, 
наділений повною незалежністю.  

4. Наступним завданням є – окреслення 
взаємозв’язку центрального банку з центральни-
ми органами влади. В цій площині автор відмі-
чає, що незалежність центрального банку країн 
Європи не означає відсутність підзвітності та 
співпраці з президентом, парламентом та іншими 
державними інститутами.  

Як правило, центральні банки підзвітні парла-
ментам та президентам кран Європи. В Україні за-
кріплено ступінь підзвітності та окреслені суб’єкти 

перед якими підзвітний НБУ Законом України «Про 
Національний банк України». Визначено, як в держа-
вах-членах ЄС, що НБУ підзвітний Верховній Раді 
України та Президенту України.  

У кожній країні відносини між державними 
органами та національним центральними банка-
ми різні, так як вони залежать від національної 
історії формування системи державної влади та 
традицій державотворення, особливостей держа-
вного устрою, кредитної системи та розвитку 
ринку капіталу. Відмітимо, що загальні аспекти 
взаємодії визначені в нормативно-правових актах 
Швейцарії1, Німеччини2, Угорщини3, Австрії, 
Польщі, України та інших європейських країн. 
Відмітимо, що в державах-членах ЄС державні 
органи повинні погоджувати між собою еконо-
мічні та фінансові дії і політику, яку вони прово-
дять у країні. Тобто взаємовідносини ЦБ з уря-
дами країн Європи багатогранні та складні. Ви-
ділимо кілька сфер та механізмів взаємодії уря-
дів з ЦБ: уряд надає для ЦБ макроекономічні по-
казники щодо функціонування держави; центра-
льний банк виконує функції фінансового агенту 
уряду; керівництво ЦБ бере участь у засіданнях 
уряду та представляє інформацію в розрізі про-
веденої монетарної політики; ЦБ та уряд прово-
дять консультації та інше. 

Співпраця Національного банку України з 
Кабінетом Міністрів України базується на заса-
дах рівноправності з елементами законодавчо 
обов’язкової співпраці у фінансовій сфері  
[7, c. 32], але з неправильно розставленими акцен-
тами щодо проведення взаємних консультацій що-
до  грошово-кредитної політики та здійснення за-
гальнодержавних програм економічного та соціа-

                                                        
1 Згідно ст. 2 Закону Швейцарії про Національний 
банк: «Перед прийняттям рішення у сфері економіч-
ної та монетарної політики Федеральна рада (уряд) та 
Національний банк інформують один одного і коор-
динують відповідні заходи».  
2 Ст.13 Закону про Бундесбанк визначає порядок при-
йняття найважливіших рішень у сфері здійснення 
грошової політики – уряд проводить консультації з 
головою центрального банку. 
3 Уряд Угорщини зобов’язаний погоджувати з НБУ 
законопроекти щодо кредитної та фінансової системи. 
Відзначимо, що міністр фінансів погоджує з НБУ за-
конопроект щодо державного бюджету, а цьому роз-
різі слід відмітити, що НБУ дає свої висновки щодо 
законопроекту міністру фінансів, а після його переда-
чі в парламент для прийняття закону – має право ви-
словити пропозиції до відповідного парламентського 
комітету Угорщини. Уряд зобов’язаний запросити 
представника НБУ а своє засідання, якщо розгляда-
ються питання, які віднесені до компетенції НБУ.  
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льного розвитку (у ст. 52 Закону України «Про На-
ціональний банк України»). Так як, на думку авто-
ра, не слід законодавцю зобов’язувати проводити 
взаємні консультації, а слід зобов’язувати органи 
погоджувати дії у відповідних сферах. 

5. Забезпечення стабільності діяльності 
центрального банку, через засади колегіальності і 
одноособовості управління центральними банками. 
Діяльність, яку виконує центральний банк, реалі-
зуються за допомогою його органів. Адміністрати-
вна структура (організація) центральних банків 
побудована таким чином, щоб надати відповідному 
суб’єкту можливість виконати в повному обсязі 
покладені на нього завдання та досягнути мету. 

Розглянемо структуру органів управління 
національними центральними банками країн Єв-
ропи. Органами управління Будесбанку є (Бун-
десбанк має дворівневу систему управління. Йо-
го керівними органами є Рада центральних бан-
ків та правління (Рада директорів) [8, c. 293]: а) 
Рада Центрального банку є найвищим органом, 
який визначає валютно-кредитну політику, зага-
льні напрямки операцій і діяльності правління 
банку. До складу Ради входять: правління (вико-
навчий орган) та президенти земельних банків, 
яких призначають уряди земель. Рада приймає 
загальні директиви з питань порядку ведення 
справ і адміністративного управління банком, 
визначає способи проведення грошово-кредитної 
політики. б) Правління (Рада директорів) відпо-
відає за реалізацію грошово-кредитної політики 
через відповідні монетарні інструменти, органі-
зацію управління діяльністю банку, інші повно-
важення, які випливають з функцій банку. Чле-
нами правління є президент, віце-президент та 
вісім членів правління, яких призначає на цю 
посаду президент ФРН терміном на вісім років за 
поданням федерального уряду. Це виконавчий 
орган Бундесбанку, який відповідає за реалізацію 
рішень Ради центрального банку ФРН. 

У центральному банку Франції функціо-
нують два колегіальні органи [9; 10]: а) Рада з 
грошової політики. Головою Ради є Керівник 
Банку Франції. У Раду входять два заступники 
керівника банку Франції  та шість спеціалістів у 
галузі економіки та фінансів. Завданням Ради є 
здійснення грошово-кредитної політики, розроб-
леної ЄСЦБ, визначає порядок проведення опе-
рацій та розробляє вимоги щодо обов’язкового 
резервування. б) Генеральна рада. Раду форму-
ють всі члени ради по грошовій політиці, пред-
ставник Державного казначейства, представник 
працівників банку. До повноважень Генеральної 
ради входять вирішення питань поточної діяль-

ності, які непов’язані з виконанням завдань 
ЄСЦБ. Генеральна рада приймає рішення щодо 
кадрових питань, щодо питань видатків Банку 
Франції, складання та затвердження звітів, ви-
значення використання прибутку банку тощо.  

Найвищими органами Національного банку 
Угорщини [11] є Загальні збори акціонерів, Мо-
нетарна рада, Дирекція та Наглядова рада. До 
повноважень Загальних зборів акціонерів (єди-
ним акціонером НБУ є держава Угорщина) на-
лежать: розробка та внесення змін до статуту; 
затвердження балансу НБУ; визначення зовніш-
нього аудитора; встановлення розмірів заробітних 
плат найвищих органів НБУ. Монетарна рада здій-
снює весь спектр повноважень при здійсненні мо-
нетарної політики (щодо вибору інструментів, роз-
робки заходів, їх затвердження тощо). Монетарна 
рада складається з мінімум 9 а максимум 11 осіб: 
голови НБУ (як голови Монетарної ради за своєю 
посадою), одного заступника,та членів, яких приз-
начає Президент Угорщини терміном на 6 років 
(після погодження з компетентним комітетом пар-
ламенту Угорщини). Члени Монетарної ради є по-
стійними працівниками НБУ. 

Керівником центрального банку Угорщини 
вважається Голова ЦБ. Голова НБУ призначаєть-
ся Президентом Угорщини терміном на 6 років, 
за поданням Прем’єр-міністра. Відмітимо, що 
звільнення з посади здійснюється в такому ж по-
рядку. Дирекція НБУ формується з Голови НБУ 
та його заступників (мінімум 4, максимум 6 осіб, 
які призначаються Президентом Угорщини за 
поданням Прем’єр-міністра з погодженням кан-
дидатур з Головою НБУ). Від імені Дирекції діє 
Голова НБУ. До функцій дирекції НБУ входять: 
виконання функцій НБУ; підготовка щорічного 
балансу НБУ; погодження організаційних та 
внутрішніх аспектів діяльності НБУ; погодження 
бюджету (кошторису) НБУ. 

Структура Національного банку України 
будується за принципом централізації з вертика-
льним підпорядкуванням. Керівними органами 
Національного банку є Рада Національного бан-
ку України (далі - Рада Національного банку) та 
Правління Національного банку України (далі - 
Правління Національного банку) [12, c. 26]. 

На думку автора, організаційна структура 
центрального банку України «побудована» на-
лежним чином, тільки слід змінити підхід у дія-
льності Ради НБУ, а саме щодо формування та 
діяльності Ради НБУ: а) обмежити кількість разів 
перебування на посаді члена ради - до 2 разів, 
б) головування в Раді НБУ передати від обраного 
голови Ради до Голови НБУ, так як персональну 
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відповідальність з діяльність ЦБ несе Голова ЦБ, 
в) змінити статус членів Ради НБУ із працівників 
що здійснюють свою діяльність на громадських 
засадах та постійно діючих працівників центра-
льного банку, основним місцем роботи яких була 
б Рада НБУ, тобто перевести їх у de facto постій-
но діючий орган центрального банку, тобто за-
боронити суміщати посади членів Ради Націона-
льного банку України з виконанням функцій де-
путата чи інших посадових осіб. На думку авто-
ра, сучасна ситуація в Раді центрального банку 
України не тільки не сприяє підвищенню ефектив-
ності діяльності НБУ, але й стимулює “злиття” 
гілок влади, а звідси виникнення корупції. Тому, на 
зразок країн Європи, слід заборонити суміщення 
функцій члена Ради з функціями депутата парла-
менту чи членство в уряді, а також членство в кері-
вних органах, наглядових органах і контрольних 
органах комерційних банків та інших суб’єктів пі-
дприємницької діяльності [15]. 

6. Принципи діяльності центральних банків. 
У законодавствах країн Європи бачимо закріплен-
ня принципів діяльності центральних банків, що на 
нашу думку, є одним з вирішальних аспектів пра-
вового регулювання діяльності центральних бан-
ків, так принципи визначають основи не тільки 
діяльності, але і надають допомогу при тлумаченні 
правових норм та стимулюють розвиток правовід-
носин у відповідних напрямках.  

Отже, слід закріпити в українському бан-
ківському та фінансовому законодавствах насту-
пні загальнотеоретичні,  європейські та  Базель-
ські принципи, та принципи банківського регу-
лювання в Україні [2; 13; 14; 15]: 1) принципи 
діяльності центрального банку: а) принцип неза-
лежності НБУ; б) принцип прозорості прийняття 
рішень та повної відкритості інформації щодо 
грошово-кредитної політики України (всі рішен-
ня та позиції членів Ради НБУ та експертів (нау-
ковців, практиків тощо) публікувати в офіційних 
виданнях НБУ); в) принцип поєднання держав-
ного управління з саморегулюванням; г) прин-
цип зацікавленості у результатах роботи центро-
банку; д) принцип відповідальності за результати 
роботи центробанку тощо; 2) у сфері здійснення 
грошово-кредитної політики: а) незалежність у 
формуванні та проведенні монетарної політики; 
б) чітке розмежування державних фінансів і бан-
ківської системи, тобто обмеження можливості 
Уряду користуватись коштами центрального ба-
нку; в) принцип самоокупності у діяльності 
центрального банку; г) принцип самостійності у 
діяльності; д) принцип контролю за здійсненням 
монетарної політики з боку парламенту; 

е) принцип ефективності; є) принцип прозорості 
та відкритості; ж) принцип орієнтації на серед-
ньострокові цілі тощо; 3) в сфері банківського 
нагляду: а) принцип здійснення нагляду країни 
місцезнаходження (реєстрації); б) принцип одна-
кових вимог пруденційного нагляду для всіх 
кредитних інститутів; в) принцип введення кон-
солідованого нагляду; г) визначення основних 
підходів щодо відшкодування видатків по здійс-
ненню нагляду за діяльністю транскордонних 
банків (ввести відповідальність наглядової уста-
нови в Україні - центрального банку України за 
належне здійснення нагляду за банківськими 
установами: з одного боку відповідальності пе-
ред вкладниками та кредиторами банків за якісне 
та ефективне моніторування за дотримання ба-
зельських норм та правил, та з іншого – відповіда-
льності перед банками – не порушення законодав-
ства Національним банком України при здійсненні 
своїх повноважень при здійсненні нагляду (необ-
ґрунтоване відкликання ліцензії, накладення санк-
цій, незаконне призначення тимчасового адмініст-
ратора тощо), що призведе до нанесення збитків 
банкам); д) вста-новлення процедури та відповіда-
льності  органів нагляду за порушення законодав-
ства чи вчинення  помилок при нагляду  тощо.  

7. Забезпечення прозорості діяльності цент-
ральних банків. Основним способом забезпечен-
ня прозорості центральних банків служать поря-
док та форми надання інформації про їх діяль-
ність, як правило, це питання досить належно 
врегульовується національними законодавства-
ми. З одного боку, мова йде про надання інфор-
мацій (звітування) центральних банків парламен-
тів (відмітимо, що, як правило, ці звіти не за-
тверджуються, наприклад: Польща, Угорщина 
тощо), з іншого боку, фінансова звітність цент-
ральних банків надається в інформаційних цілях, 
для забезпечення прозорості та відкритості дія-
льності центральних банків. Яскравим прикла-
дом цього може слугувати щоквартальна звіт-
ність ЄСЦБ, вільна фінансова звітність публікуєть-
ся кожен тиждень. Окрім цього, ЄЦБ направляє 
щорічний звіт про діяльність ЄСЦБ та валютної 
політики в Європейський парламент, Європейську 
Комісію та Європейську раду. Національні центра-
льні банки використовують різні способи та меха-
нізми, наприклад, баланси центральних банків пу-
блікуються у ЗМІ для ознайомлення державних 
органів та громадськості [16]. Національні ЦБ ма-
ють також офіційні сайти, на яких також розміщу-
ють інформацію щодо діяльності банку. 

Висновок. Отже, згідно вищенаведеного, 
аналізуючи de lege lata, автор дійшов до наступ-
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них висновків та розробив de lege ferenda: 1) з 
метою врегулювання проблеми відсутності за-
кріплення основної мети центрального банку, 
при застосуванні аргументу ratio legis та закріп-
лення відповідальності за невиконання мети та 
завдань, визначити основною метою Національ-
ного банку України – забезпечення цінової стабі-
льності (за зразком ЄЦБ та більшості держав-
членів ЄС). Оскільки не вірним для країни, на 
думку дисертанта, в даний час є ведення політи-
ки по забезпеченню стабільності національної 
грошової одиниці, так як сучасна економічна 
теорія наголошує на інфляційному нахилі 
сучасної економічної політики. Йдеться про те, 
що уряди країн намагаються стимулювати 
зростання випуску продукції в короткотермі-
новому періоді, чим створюється додаткова 
інфляція, а органи грошово-кредитного регулю-
вання повинні протистояти цьому забезпечуючи 
цінову стабільність; 2) для підвищення ефектив-
ності діяльності НБУ, слід закріпити в Законі 
України «Про Національний банк України» 
багатоаспектність його незалежності: політичну 
незалежність; незалежність від уряду; інститу-
ційну незалежність; особисту незалежність чле-
нів органів управління центрального банку; еко-
номічну незалежність центрального банку від 
інших органів державної влади; фінансову неза-
лежність; інструментальну незалежність; функ-
ціональну незалежність; майнову незалежність; 
цільову незалежність; 3) внести зміни до 
ст. 52 Закону України «Про Національний банк 
України» щодо погодження дій уряду у фінансо-
вій сфері з центральним банком; 4) з метою під-
няття ефективності роботи органів центрального 
банку, внести наступні зміни до Закону України 
«Про Національний банк України» щодо форму-
вання керівних органів НБУ: а) збільшити строк 
повноважень голови НБУ з 5 до 7 років; б) голо-
ва НБУ є за посадою головою Ради центрального 
банку; в) змінити статус членів Ради НБУ, зок-
рема перевести їх у постійно діючих працівників 
(з основним місцем роботи в центральному бан-
ку) із встановленням заробітної плати та надан-
ням їм статусу державного службовця; 5) закрі-
пити в українському банківському та фінансовому 
законодавствах наступні загальнотеоретичні, євро-
пейські та Базельські принципи, і принципи бан-
ківського регулювання в Україні: принципи діяль-
ності центрального банку; принципи здійснення 
грошово-кредитної політики; принципи банківсь-

кого нагляду; 6) забезпечити транспарентність та 
прозорість діяльності центрального банку. 
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Аннотация 

Автор в сравнительном аспекте анализирует некоторые признаки правовых статусов централь-
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