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Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року призвело до величезних 

людських втрат та завдало потужної економічної шкоди Україні. За допомогою 

цільових ударів по державним та приватним інфраструктурним об'єктам росія 

зруйнувала підвалини української економіки, яка ще не оговталася після пандемії 

COVID-19. Внутрішнє переміщення та еміграція ще більше поглибили втрату 

виробничих спроможностей. Швидкі дії ключових органів влади та міжнародна 

підтримка обмежили та частково ліквідували негативні наслідки війни. Попереду ще 

багато роботи з відновлення довгострокового потенціалу української економіки з 

одночасною відбудовою зруйнованих міст та громад. 

 

Сьома Щорічна дослідницька конференція, організована спільно Національним 

банком України (НБУ) і Національним банком Польщі (НБП), присвячена розробленню 

та реалізації політики підтримки економіки під час війни та сприяння її відновленню в 

повоєнний час. Зважаючи на те, що захід присвячений досить широкій тематиці від 

балансу між монетарною політикою та фінансовою стабільністю у період тривалих та 

повторюваних шоків, оптимальної комунікаційної стратегії і валютних інтервенцій до 

взаємодії між органами влади, які відповідають за фіскальну та монетарну політику, 

ми очікуємо розглянути різні варіанти реалізації політики та пов'язані з ними переваги 

й недоліки в довгостроковій перспективі.  

 

Цей дводенний захід, що відбудеться у Кракові (Польща), передбачає виступи 
основних доповідачів, панельні дискусії та презентації дослідницьких робіт у 
змішаному форматі (онлайн або особиста присутність). 

 

Підтверджено участь ключових доповідачів – Голови Національного банку Хорватії 

Бориса Вуйчича та професора економіки та політичних наук в Каліфорнійському 
університеті в Берклі Баррі Айхенгріна. 



Організаційний комітет запрошує надсилати роботи за такими напрямами (хоча 
тематика конференції ними не обмежується): 

 

 повоєнний розвиток: оптимальне управління та розподіл; 

 оптимальне поєднання заходів фіскальної та монетарної політики у відповідь на 
продовольчі шоки в постпандемічному світі: короткострокова стабільність проти 
довгострокового зростання; 

 зростання рівня державного боргу: чи загрожує це фіскальним домінуванням? 

 режим монетарної політики в повоєнних умовах: таргетуй інфляцію або 
начувайся? 

 нові виміри політики: ревіталізація регіонів та міст; 

 роль нових технологій у відбудові фінансових ринків; 

 оптимальний дизайн та макроекономічні наслідки економічних санкцій;  

 логістика та робота центрального банку: забезпечення здійснення платежів під 
час війни; 

 оголошення рішень з монетарної та фіскальної політики у несприятливих умовах; 

 структурні зміни під час війни: вплив еміграції та релокації підприємств; 

 управління ліквідністю та ринкові інтервенції (основна увага надається валютним 
інтервенціям); 

 шоки цін на енергоносії та продовольство, спричинені війною: вторинні ефекти 
регіонального та глобального рівня. 

 

Дослідницький комітет: 

Юрій Городніченко, Каліфорнійський університет, Берклі (голова); 

Беата Яворчик, ЄБРР, Оксфордський університет; 

Олексій Кривцов, Банк Канади; 

Кшиштоф Макарський, Національний банк Польщі; 

Яцек Суда, Національний банк Польщі; 

Соломія Шпак, Національний банк України; 

Міхне Константінеску, Національний банк України. 

 

Подання робіт: 

Надішліть своє дослідження електронною поштою на адресу: 
conference@bank.gov.ua, зазначивши в темі повідомлення ARC2023 назву роботи, 
ім’я автора. Жодних зборів за подання робіт не передбачено. Кінцевий термін 

подання робіт – 15 березня 2023 року [12:00 за східноєвропейським часом (EET)]. 
Авторів робіт, які будуть відібрані для конференції, буде повідомлено до 31 березня 
2022 року. 
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