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Положення 

про Вищу експертну раду при Раді Національного банку України 

 

I. Загальні положення 

 

1. Вища експертна рада при Раді Національного банку України (далі – 

Вища експертна рада) є дорадчо-консультативним органом. 

 

2. Метою діяльності Вищої експертної ради є аналітична підтримка 

рішень Ради Національного банку України шляхом проведення експертизи 

впливу параметрів грошово-кредитної політики на соціально-економічний 

розвиток України, визначення ризиків і загроз економічному зростанню 

держави, підготовка рекомендацій щодо їх усунення. 

 

3. Вища експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією 

України та законами України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного банку 

України та цим Положенням.  

 

4. Вища експертна рада під час здійснення покладених на неї завдань 

взаємодіє з органами державної влади України, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, експертними співтовариствами 

та іншими організаціями.  

 

5. Рішення Вищої експертної ради мають рекомендаційний характер. 

  

II. Завдання та функції Вищої експертної ради 

 

6. Основним завданням Вищої експертної ради є експертно-

консультаційна підтримка Ради Національного банку України з питань, що 

належать до її компетенції.  

 

7. Вища експертна рада здійснює функції щодо внесення на розгляд Ради 

Національного банку України:  

 

1) рекомендацій щодо параметрів Основних засад грошово-кредитної 

політики;  
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2)  експертних висновків про відповідність дій Правління Національного 

банку України схваленим Основним засадам грошово-кредитної політики та з 

інших питань, рішення щодо яких є обов’язковими для виконання Правлінням 

Національного банку України; 

 

3)  експертних висновків про вплив грошово-кредитної політики України 

на стан соціально-економічного розвитку України та підготовка пропозицій 

щодо внесення відповідних змін до неї; 

 

4) рекомендацій щодо методів та форм прогнозування макропоказників 

економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної 

політики; 

 

5) пропозицій щодо заходів монетарного і регулятивного характеру для їх 

сприятливого впливу на економічний і соціальний розвиток України; 

 

6) експертних висновків та пропозицій щодо політики курсоутворення та 

валютного регулювання; 

 

7) рекомендацій щодо розвитку банківської системи та окремих 

нормативних актів з питань банківської діяльності; 

 

8) пропозицій щодо напрямів удосконалення платіжної системи та інших 

питань, віднесених Законом  України “Про Національний банк України” до 

компетенції Ради Національного банку України; 

 

9) експертних висновків щодо дій Кабінету Міністрів України у сфері  

політики державних запозичень і податкової політики та їх впливу на стан 

грошово-кредитної сфери України. 

 

8. Організаційно-технічний супровід діяльності Вищої експертної ради 

забезпечує Секретаріат Ради Національного банку України.  

 

III. Повноваження Вищої експертної ради 

 

9. Вища експертна рада здійснює такі повноваження:  

 

1) створює робочі групи для підготовки матеріалів засідань Вищої 

експертної ради;  

 

2) здійснює в межах своєї компетенції інші повноваження, передбачені 

законодавством України і необхідні для здійснення експертної та 

інформаційно-консультативної діяльності.  

 

10. Члени Вищої експертної ради мають право:  
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1) брати участь у заходах, що проводяться Вищою експертною радою,  

підготовці матеріалів щодо питань їх порядку денного;  

 

2) вносити пропозиції, зауваження та поправки до проектів планів роботи 

Вищої експертної ради, порядку денного і порядку ведення його засідань;  

 

3) ознайомлюватися з документами Вищої експертної ради, що належать 

до її компетенції, висловлювати свої думки по суті обговорюваних питань, 

зауваження і пропозиції щодо проектів рішень, що приймаються, і протоколів 

засідань Вищої експертної ради; 

 

4) використовувати у своїй роботі інформацію, аналітичні та інші 

матеріали, отримані в результаті експертної діяльності.  

 

11. Члени Вищої експертної ради мають рівні права під час обговорення 

питань і голосування. У разі незгоди з прийнятим рішенням вони мають право 

висловлювати свою думку, яка додається до протоколу засідання  Вищої 

експертної ради.  

 

12. Прийняті рішення Вищої експертної ради та її робочих груп 

оформляються протоколами засідань. Копії зазначених протоколів засідань 

подаються до Секретаріату Ради Національного банку України.  

 

13. Рішення Вищої експертної ради та її робочих груп приймаються 

більшістю голосів учасників засідання.  

 

IV. Склад Вищої експертної ради 

 

14. До складу Вищої експертної ради входять співголови Вищої 

експертної ради, заступник голови Вищої експертної ради та члени Вищої 

експертної ради.   

 

15. Відбір кандидатів до членів Вищої експертної ради здійснюється на 

основі відкритості та добровільної участі в роботі Вищої експертної ради.  

 

16. Вища експертна рада має постійно діючий орган – Президію Вищої 

експертної ради, яка формується із членів Вищої експертної ради. Президія 

Вищої експертної ради складається з п’яти осіб.  

 

17. Вища експертна рада формується із провідних вітчизняних та 

іноземних вчених у галузі економіки та фінансів; державних діячів, які 

працювали у сферах державного управління та місцевого самоврядування; 

досвідчених фахівців банківського ринку. Для включення до складу Вищої 

експертної ради кандидат надсилає до Ради Національного банку України лист 

із пропозицією про його включення до складу Вищої експертної ради. 
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Секретаріат Ради Національного банку України в установленому порядку 

розглядає цей лист і готує пропозиції щодо включення кандидата до Вищої 

експертної ради.  

 

18. Членами Вищої експертної ради можуть бути громадяни України та 

іноземні громадяни, які мають досвід роботи у сфері розбудови економіки та 

фінансово-банківського ринку.  

 

19. До складу Вищої експертної ради входить член Правління 

Національного банку України (за дорученням Голови Національного банку 

України).  

 

20. Кількісний та персональний склад Вищої експертної ради 

затверджується рішенням Голови Ради Національного банку України. Голова 

Ради Національного банку України є співголовою Вищої експертної ради. 

 

21. Члени Вищої експертної ради здійснюють свою діяльність на 

громадських засадах.  

 

22. Члени Вищої експертної ради забезпечують конфіденційність 

відомостей та інформації, отриманої під час здійснення функцій Вищої 

експертної ради.  

 

V. Порядок проведення засідань та прийняття рішень  

Вищої експертною радою 

 

23. Засідання Вищої експертної ради вважається правомочним, якщо в 

ньому беруть участь більше половини всіх членів Вищої експертної ради.  

 

24. Співголова Вищої експертної ради обирається більшістю голосів на 

першому засіданні Вищої експертної ради за пропозицією Голови Ради 

Національного банку України. Заступник голови Вищої експертної ради 

затверджується Вищою експертною радою із числа її членів за пропозицією 

Вищої експертної ради.  

 

25. Співголови Вищої експертної ради здійснюють загальне керівництво 

діяльністю Вищої експертної ради, проводять засідання Вищої експертної ради 

та за потреби робочих груп, а також здійснюють загальний контроль за 

виконанням планів роботи і виконанням рішень Вищої експертної ради; 

створюють умови для колективного обговорення і вирішення питань, внесених 

на розгляд Вищої експертної ради.  

 

26. За відсутності співголів Вищої експертної ради обов’язки з 

керівництва діяльністю Вищої експертної ради покладаються на заступника 

голови Вищої експертної ради.  
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27. Діяльність Вищої експертної ради здійснюється на регулярній основі 

у форматі засідань робочих груп. Засідання Вищої експертної ради проводяться 

співголовами Вищої експертної ради не рідше ніж один раз на квартал. У період 

між засіданнями Вищої експертної ради поточну діяльність Вищої експертної 

ради здійснює Президія Вищої експертної ради. 

 

28. Право скликання позачергового засідання Вищої експертної ради має 

Голова Ради Національного банку України. 

 

29. План роботи Вищої експертної ради є публічним і розміщується на 

сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.  

 

 

 

Голова Ради  

Національного банку України Б. М. Данилишин  

 

 

 


