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НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

Стабільний розвиток фінансового сектору не можливий без закладення ефективної основи для його 

розвитку 
2 

 

 

І. Вирішення проблем минулого 

 

 

ІІ. Закладення фундаменту  

    для стабільного розвитку  

- Захист кредиторів, споживачів та інвесторів 

- Відновлення довіри 

- Розвиток інфраструктури 

- Пенсійна реформа 

ІІІ. Розвиток фінансового сектору 

- Зростання довгострокових ресурсів 

- Зростання активів 

- Збільшення внутрішніх та зовнішніх інвесторів  

- Розвиток ринку капіталу 

- Виведення з ринку неплатоспроможних 

фінансових установ 

- Підвищення капіталізації,розкриття власників 

- Очистка від «сміттєвих»/проблемних активів 

- Трансформація НБУ 

Сьогодні  2016 2017 2020 2015 2014 

Реалізація реформи фінансового сектору передбачає три 

основні етапи 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

Реалізація заходів програми вже триває з весни 2014 року, 

що призвело до таких змін на ринку 

3 

52 500 2200 

0 7 
банків, які 

займалися  

відмиванням 

грошей 

млн. грн. 

мінімальний 

уставний капітал 

банків 

банків 

зареєстровано 

співробітників 

 вже скорочено 

посилена 

відповідальність 

власників 

20 
найбільших банків пройдуть 

діагностичне обстеження до 

жовтня 2015 

35 

66 
млрд. грн.  

виявлено 

недостатність 

капіталу 

банків пройшли 

стрес-тестування 

4000  
співробітників НБУ  

буде скорочено до 

кінця 2015 р. 

посилені вимоги 

розкриття 

інформації про 

власників 

скорочення 

неключових  

функцій  

регулятора 

Першочерговими кроком було здійснено очищення фінансового сектору від неплатоспроможних 

фінансових установ та оптимізація роботі регуляторів 

банків  

признано 

неплато-

спроможними 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

Організаційна трансформація НБУ стала частиною стратегії з 

реформування фінансового сектору України 

4 

Стратегія України 

2020 

Комплексна програма 
розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року  

Угода про асоціацію 

України та 

Європейського союзу 

Розбудову інституційної спроможності регуляторів виділено у самостійний напрямок реформ 

Слайд з матеріалів, які було презентовано на Національній раді реформ 15.05.2015 

Затверджена 

Національною 

радою реформ 

(15.05.2015) 

Затверджена 

Правлінням НБУ 

(18.06.2015) 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

Перший етап Трансформації НБУ сфокусований на 7 основних  

напрямах*  

1 

3 
Скорочення 

ієрархічності 

структури  

до 4 рівнів 

2 

5 

Впорядкування (streamline) орг. структури НБУ (фокус 

на 6 основних функціональних групах) та впровадження 

структури прийняття рішень на основі комітетів 

Запровадження 

дівізіоналізації та 

функціонального 

підпорядкування 

Правління 

Управління 

Відділ 

Департамент 

Централізація функцій на рівні Центрального 

апарату (оптимізація мережі ТУ)  

5 

Оптимізація чисельності 6 

Нова структура повинна відповідати потребам НБУ як сучасного мобільного регулятора, 

готового до нових викликів в умовах, які швидко змінюються  

Реінжиніринг процесів заради посилення 

основних функцій та спрощення діяльності 

 

7 

Визначення 

зовнішніх меж 

функцій НБУ 

та закриття 

невластивих 

функцій 

Нагляд Монетарна 

стабільність 

Ринкові 

операції 

Розрахункові 

операції 

Фін-адмін. 

операції 

Група Голови 

НБУ 

4 

* - Слайд представлений на Правлінні НБУ у жовтні 2014 р. 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

Непритаманні центральному банку неключові функції виводяться за 

межі НБУ 

Непрофільні підрозділи повинні бути переформатовані за рахунок аутсорсингу функцій, закриття або 

передачі невластивих функцій іншим відомствам 

Неключові підрозділи / функції  (понад 6 тис. працівників) 

¹ - відокремлений структурний підрозділ 

² - володіння корпоративними правами 

³ - передано до сфери управління 

1 етап: виведення за штат / спрощення / раціоналізація 

(близько 4 тис. працівників) 

жовтень 2014 – червень 2016 

Загін 

відомчої 

охорони 

Центр 

наукових 

досліджень 

Група 

управління 

проектами 

Комплекс 

технічного 

обслуговування 

Головне господарське 

управління 

Незавершене 

кап. будівництво 

НБУ 

Автомобільне 

підприємство 

Бази 

відпочинку 

Редакція 

періодичних 

видань НБУ 

Університет 

банківської 

справи 

Українська 

академія 

банківської 

справи 

Лікувально-

оздоровчий 

комплекс 

Фізкультурно

-оздоровчий 

комплекс 

Комплекс 

харчування 

Гостьові  

будинки 

Телеканал 

БТБ 

Банківська 

безпека ТУ 

Внутрішньо-

господарська 

діяльність ТУ  

2 етап: Оптимізація  

(близько 2 тис. працівників) 

липень 2015 – липень 2017 

Банкнотно-

монетний двір НБУ¹ 

Національний 

депозитарій 

України² 

Фабрика 

банкнотного паперу 

(Малин)¹ 

Розрахунковий 

центр² 

Поліграфічний 

комбінат “Україна”³ 

Державна 

скарбниця України¹ 

Центральне 

сховище НБУ¹ 

Корпоративний 

недержавний 

пенсійний фонд НБУ 

Музей грошей 

Друкарня 

1 

6 

Центральна 

розрахункова 

палата НБУ¹ 

Процесинговий 

центр (НСМЕП) 

Депозитарій НБУ 

- рішення про виведення / трансформацію прийняте 

- рішення про виведення узгоджується 

- опції виведення/реорганізації/заміщення проробляються 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

7 

Минула структура НБУ не відзначалась особливою прозорістю  

(станом на 10.09.2014 р.) 

2 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ Рада НБУ 

Департамент 

монетарної політики та 

економічного аналізу 

Департамент 

статистики та звітності 

Департамент 

фінансової стабільності 

Департамент 

банківського нагляду 

Департамент нагляду за 

небанківськими установами 

Департамент фінансового 

моніторингу 

Департамент 

реєстраційних питань та  

ліцензування 

Департамент методології 

Департамент 

міжнародних зв’язків 

Заступник Голови 

Ринкові операції 

Департамент 

відкритих ринків 

Відділ 

режимно-секретної роботи 

Департамент 

бухгалтерського обліку 

Управління стратегії 

та реформування 

банківської системи 

Департамент фінансового 

контроллінгу 

Департамент  

грошового обігу 

Департамент 

платіжних систем 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

Департамент 

внутрішнього аудиту 

Юридичний 

департамент 

Департамент персоналу 

Департамент з 

управління ризиками 

Управління інформації 

та громадських 

комунікацій 

Голова НБУ 

Заступник Голови 

Монетарна стабільність 

Заступник Голови 

Розрахункові операції 

Заступник Голови 

Фін.-адмін. операції 

Операційний 

департамент 

Управління моніторингу 

пов’язаних з банками осіб 

Департамент 

забезпечення 

діяльності НБУ 

Департамент 

інформаційної безпеки 

Департамент 

роздрібних платежів 

 Перший заступник Голови 

Пруденційний нагляд 

Департамент 

інспектування банків 

Департамент  

супроводження 

кредитів 

Нова організаційна структура НБУ з фокусуванням на 6 ключових 

функціональних групах… 

Відділ депозитарного 

обліку державних 

цінних паперів 

Апарат Ради НБУ 

Департамент 

безпеки 

Відділ 

корпоративних прав 

Департамент з управління 

діяльністю Корпоративного 

недержавного пенсійного 

фонду НБУ 

2 

Група управління 

проектами. 

Тер.управління 
Цільова організаційна структура направлена не на минуле, а на майбутнє 

(forward looking structure) 8 

- підрозділи першого рівня орг. структури НБУ. 

- підрозділи, який планується вивести зі структури НБУ 

- підрозділ ще не створений 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

… з реформуванням системи прийняття рішень за допомогою 

комітетів та побудови нової аналітичної системи та системи звітності 

9 

Впровадження принципів ефективного корпоративного управління при прийнятті рішень шляхом 

заснування спеціалізованих комітетів з питань політики та управління відповідає 

функціонально-орієнтованій організаційній структурі.  

Це посилить спроможність у плануванні, підвищить ефективність діяльності НБУ та його політик. 

Функції комітетів: 

 Розробка і втілення монетарної, 

фінансової або адміністративної 

політики 

 Бути майданчиком для 

обговорення, обміну 

інформацією, аналізу поточних 

подій, пов’язаних з відповідними 

політиками 

 Бути дорадчим органом 

Правління з питань заходів, які 

необхідно вжити для реалізації 

відповідної політики 

 Бути майданчиком для 

обговорення аналізу конкретних 

питань та широких тенденцій, що 

мають відношення до розробки 

та реалізації політик банку 

2 

Рада з фінансової 

стабільності 

Робоча концептуальна схема системи комітетів.  

Проект з підтримкою DFID UK / PwC ще триває. 

Рада НБУ Аудиторський комітет 

Правління НБУ 

 

  

  

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

Початкова концепція централізації – впровадження 

макрорегіонів 

Основні завдання 

централізації: 

 Побудова організаційної 

структури ТУ згідно нової 

функціонально-орієнованої 

організаційної структури 

Центрального апарату НБУ. 

 

 Створення та централізація 

функцій ТУ в областях на 

рівні новостворених 4 

макрорегіонів. 

 

 Перегляд моделі та функцій 

роботи ТУ та їх орієнтація на 

більш оперативні  структури. 

 

 Оптимізація мережі ТУ та 

чисельності персоналу. 

10 

Мережа територіальних управлінь є дуже розгалуженою та децентралізованою з великою кількістю 

персоналу (5000 од) 

5 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

В короткостроковій перспективі досягти підвищення ефективності роботи ТУ планується за рахунок 

впровадження фронт-лінії «Єдине вікно»  
! 

11 

Розроблено план впровадження 

За новою концепцією в ТУ НБУ залишається основна 
готівково-грошова функція 

• Вивільнення персоналу 

• Вивільнення офісних площ 
• Вивільнення персоналу 

Поточна ситуація Короткострокова перспектива Довгострокова перспектива 

х22 

Центральний 

апарат 

ТУ: 

• Весь перелік 

функцій 

х22 

Центральний 

апарат 

ТУ: 

• Готівково-

грошова функція 

• «Єдине вікно» 

0 

Центральний 

апарат 

5 Затверджено 

Правлінням 

НБУ 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

12 
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164 

81 

194 

Впровадження 

сервісу «Єдине 

вікно» 

Централізація 

супроводження 

кредитного 

процесу 

Передача на 

аутсорсинг 

господарської 

функції та функції 

безпеки 

53 

Централізація МФО 

-73% 

Поточний 

стан 

• Валютний контроль та 

фінансовий моніторинг 

• Ліцензування 

• Зв'язки з громадськістю 

та ЗМІ 

І етап 

• Супроводження кредитів 

• Юридична функція 

• Банківський нагляд 

• Економічна та 

інформаційно-

аналітична 

ІІ етап 

• Банківська безпека 

• Господарська функція 

• Діловодство 

• Інформаційна безпека 

• Інформаційні технології 

ІІІ етап 

• Бухгалтерський облік 

• Персонал 

• Фінансова служба 

ІV етап 

1 січня’16 

П
е
р

е
л

ік
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и
к
л
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х
 

ф
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Заплановані зміни дозволять залишити у ТУ лише персонал, що обслуговує готівково-грошову функцію та 

«Єдине вікно» 

Розрахункова чисельність персоналу на одне ТУ буде 
зменшено на 73% 

5 Затверджено 

Правлінням 

НБУ 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

На оптимізацію чисельності співробітників НБУ впливають такі 
чинники, як вивід неключових функцій, аутсорсинг, тощо 

13 

6 

 ВНЗ 

 ГУП 

 Бази відпочинку / Гостьові будинки 

 ЛОК / ФОК 

 

 Охорона 

 Facility Management (господарська діяльність) 

 Юридична функція 

 

 

 Централізація функції бухгалтерії (у т.ч. за рахунок ІТ) 

 Централізація функції адміністрування персоналу 

 Централізація процесу закупівель 

 Централізація інших функцій 

 

 Перехід на електронний документообіг 

 Впровадження нового кредитного процесу 

 Переведення з/п проекту НБУ в Ощадбанку 

Вивід 

неключових 

функцій 

Аутсорсинг 

Централізація та 

реформування 

ТУ 

Реінжиніринг 

процесів 

Реалізація запланованих проектів з реінжинірингу процесів, аутсорсингу та виводу неключових функцій 

та централізації ТУ дозволить завершити основну оптимізацію чисельності співробітників НБУ 

Загальний ефект* Деталізація 

* - орієнтовні данні 

~ 4000 FTE 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

Реінжиніринг процесів звітності та  

статистики 

Відбувається реінжиніринг ключових та супроводжувальних процесів 

у рамках проектної діяльності…  

14 

7 

Реінжиніринг процесів прийняття рішень  

на базі комітетів 

Централізація функцій  

та реформування ТУ 

Реінжиніринг процесів закупівлі та 

бюджетування 

Побудова процесу управління проектами 

Побудова нового кредитного процесу 

- проект проходить за підтримки 

консультантів UK-UA 

Стратегія касових центрів 

Централізація МФО  

Впровадження Е-документообігу 
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Централізація ПЗ HR 

… що посилить основні функції та спростить операційну діяльність НБУ 

Ін
ш

і 
п

р
о

е
к
т
и

 

Ідентифікація власників банків 

Розробка он-лайн сервісу заповнення 

банківських анкет 

Публікація банківських ліцензій на сайті НБУ 

Е-документообіг в процесі реєстрації змін до 

банківських підрозділів  

Порядок реєстрації кредитів нерезидентів 

Спрощення механізму злиття банків 

Впровадження МСФЗ 

Вдосконалення контролю за кредитуванням 

пов'язаних осіб 

Залучення міжнародних платіжних систем 

Розробка оновленого веб-сайту НБУ 

Впровадження системи управління 

безперервності діяльності НБУ 

Впровадження процесного управління 



НАЦІОНАЛЬНИЙ  

БАНК  

УКРАЇНИ 

На другому етапі трансформації необхідно ініціювати нові 

ключові проекти заради реалізації нової місії та візії НБУ 
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Монетарна 

політика 

Нагляд 

Ринки 

Розрахунки 

Підтримка 

Стратегічне 

лідерство 

• Прозорий банк 

• Нетерпимість до корупції 

• Магніт для талантів 

 

• Лідерство у економ. дослідженнях 

• Адекватний рівень звітності 

• Зваженість у прийняті рішень 

 

• «Twin picks» 

• Risk-based consolidated supervision 

• Branchless: один банк – одне відділення  

 

• Лібералізація валютного ринку 

 

• Розвиток безготівкових платежів 

• Електронний банк («Digital bank») 

• Лідер у збереженні та обробці даних 

 

• Фокус на ключову діяльність 

• Інноваційне середовище 

• Ефективність затрат 

Нові проекти будуть ініційовані та проводитись в усіх функціональних блоках НБУ 

Місія 

Візія НБУ 2020 

Цінності 


