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Назва Тематичний блок Сторінки

Ковідна інфляція в Україні Інфляційний розвиток 13-14

Теплова карта економічної активності України Попит і випуск 18-19

Зміни на ринку праці унаслідок пандемії Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 22-23

Параметри державного бюджету України у 2021 році Фіскальний сектор 26-27

Ринки капіталу у 2020 році: страх і жадібність Інфляційний розвиток 31-32

Залишки за кредитами: про що свідчить динаміка в останні роки Платіжний баланс 36-37

Оцінка досягнення цілі з інфляції Економіка України: прогноз 41-42

Заборгованість на ринку електроенергії Економіка України: прогноз 51

Вплив COVID-19 на економічну активність у країнах – ОТП України Зовнішнє середовище 10-11

Ефект перенесення зміни світових цін на нафту на споживчі ціни в Україні Інфляційний розвиток 15-16

Індекс очікувань ділової активності – випереджаючий індикатор економічної активності Попит і випуск 20-21

Фактори стійкості українського товарного експорту під час коронакризи Платіжний баланс 29-30

Фінансові заощадження домогосподарств під час коронакризи Монетарні умови та фінансові ринки 34

Вплив пандемії COVID-19 на інфляцію в країнах – ОТП України Зовнішнє середовище 10-11

Особливості обрахунку цін в період карантину Інфляційний розвиток 14-15

Вплив карантинних обмежень на бізнес в Україні: результати опитування підприємств Попит і випуск 18-19

Реінвестовані доходи підприємств: вплив на показники платіжного балансу Платіжний баланс 27-28

Заходи монетарної політики для підтримання банківської системи та економіки в умовах коронакризи Монетарні умови та фінансові ринки
32-33

Оцінка тренду РЕОК для України: BEER підхід Економіка України: прогноз 43-44

Глобальні кліматичні зміни: вплив на економіку України Економіка України: прогноз 47-48

Динаміка цін на тлі запровадження карантину Інфляційний розвиток 13

Ефект перенесення обмінного курсу на споживчі ціни в Україні. Оновлені оцінки Інфляційний розвиток 14

Вплив карантину на ринок робочої сили Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 20-21

Перегляд державного бюджету України у 2020 році Фіскальний сектор 25-26

Макроекономічні умови на початку поточної кризи Економіка України: прогноз 34

Оцінювання точності макроекономічних прогнозів НБУ Економіка України: прогноз 37-39

Оцінка впливу карантинних заходів на грошові перекази в Україну Економіка України: прогноз 46-47

Оцінка прогнозу інфляції Інфляційний розвиток 13-14

Державний бюджет України у 2020 році Фіскальний сектор 23-24

Публікація прогнозу облікової ставки: вплив на форвардні ставки Монетарні умови та фінансові ринки 31-32

Додаток: Макроекономічні ефекти зміцнення гривні Економіка України: поточні тенденції 33-37

Квартальна прогнозна модель для аналітичної підтримки рішень з монетарної політики Економіка України: прогноз 43-44

Переоцінка нейтральної процентної ставки Економіка України: прогноз 48

Ризики для світової економіки через поширення коронавірусу Економіка України: прогноз 51

Жовтень 2020

Січень 2021

2021

2020

Січень 2020

Квітень 2020

Липень 2020

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020_Q4.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2021-Q1.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q1.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q3.pdf


Механізм ціноутворення на європейському ринку газу та зв’язок з
цінами на нафту Зовнішнє середовище 10-11

Споживчі настрої домогосподарств в Україні Попит і випуск 18-19

Фактори зміни заробітної плати Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 22-23

Припущення щодо обсягів транзиту російського газу територією

України у 2020–2021 роках
Платіжний баланс

29-30

Альтернативний сценарій: прискорення реформ Економіка України: прогноз 43

Монетарна політика центральних банків країн, ринки яких розвиваються, в умовах посилення торгового 

протистояння 
Зовнішнє середовище

12-13

Сприйняття інфляції домогосподарствами Інфляційний розвиток 17-18

Звʼязок між продуктивністю праці, реальною зарплатою та інфляцією Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 24-25

Валовий зовнішній борг України: останні тенденції Платіжний баланс 33-34

Публікація прогнозу облікової ставки Економіка України: прогноз 47-48

Реакція фінансових ринків на зміну комунікацій ФРС та ЄЦБ Зовнішнє середовище 13-14

Вплив погодних умов на динаміку базових ВЕД економіки України Попит і випуск 23-24

Опитування підприємств: кадровий голод і високий попит на працівників у 2018 році були зумовлені 

зростанням економіки
Ринок робочої сили та доходи домогосподарств

29-30

Експорт України до країн Європейського Союзу Платіжний баланс 39-40

Нова система валютного регулювання та валютна лібералізація Монетарний сектор та фінансові ринки 46-47

Оцінювання точності макроекономічних прогнозів НБУ Макроекономічний прогноз 53-55

Оцінка прогнозу інфляції Інфляційний розвиток 19-20

Основні параметри Державного бюджету України на 2019 рік Фіскальний сектор 32-33

Інвестиційний імпорт як фактор розширення дефіциту поточного

рахунку
Платіжний баланс

40-41

Реалізація монетарної політики НБУ в умовах нестійкої структурної позиції ліквідності банківської системи Монетарний сектор та фінансові ринки 47-48

Оцінка інфляції на основі онлайн-індексів цін Інфляційний розвиток 17-18

Ринок праці в Польщі та місце українських працівників на ньому Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 27-29

Наслідки погіршення світових фінансових умов для країн, ринки яких розвиваються: чому окремі країни 

виявилися більш вразливими, ніж інші
Зовнішнє середовище

10-12

Розвиток зеленої енергетики в Україні Попит і випуск 21-22

Молодіжне безробіття в Україні Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 27-28

Нова модель валютного регулювання Монетарний сектор та фінансові ринки 40

Нейтральна реальна процентна ставка в умовах малої відкритої економіки: застосування для України Монетарний сектор та фінансові ринки
43-44

Особливості останніх змін у торговельній політиці США Зовнішнє середовище 9-10

Перегляд статистики приватних грошових переказів в Україну та його вплив на платіжний баланс Платіжний баланс 32-34

Заходи НБУ з лібералізації валютного ринку та проведення інтервенцій Монетарний сектор та фінансові ринки 37

Роль іноземних інвесторів на внутрішньому ринку державних цінних паперів Монетарний сектор та фінансові ринки 40-41

Особливості динаміки цін на базові продукти харчування в Росії та Білорусі Зовнішнє середовище 11-12

Січень 2019

Липень 2019

Жовтень 2019

Квітень 2019

2019

2018

Жовтень 2018

Липень 2018

Квітень 2018

Січень 2018

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2019-Q1.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2019-Q3.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2019-Q4.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2019-Q2.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2018Q4_ukr.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2018Q3.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2018Q2.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2018Q1.pdf


Відхилення інфляції від цілі: вітчизняний та міжнародний досвід Інфляційний розвиток 17-18

Вплив міграційних процесів на ринок праці в Україні Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 28-30

Основні параметри Державного бюджету України на 2018 рік Фіскальний сектор 35-36

Економічні ефекти від створення зон вільної торгівлі: світовий досвід та уроки для України Платіжний баланс 43-44

Заходи НБУ з лібералізації валютного ринку та удосконалення функціонування фінансового ринку Монетарний сектор та фінансові ринки 47

Тиск на інфляцію з боку пропозиції: ситуація в тваринництві Попит і випуск 22-23

Основні параметри пенсійної реформи Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 27-28

Фіскальний мультиплікатор як індикатор впливу фіскальної політики на ВВП України Фіскальний сектор 33-35

Суверенні єврооблігації України: відновлення доступу до ринку капіталу Платіжний баланс 41-42

Заходи НБУ з лібералізації валютного ринку та удосконалення функціонування фінансового ринку Монетарний сектор та фінансові ринки
45-46

Аналіз кривої дохідності за державними облігаціями України Монетарний сектор та фінансові ринки 49-50

Кон’юнктура світового ринку соняшникової олії Зовнішнє середовище 12-13

Чи був інвестиційний попит рушієм економічного зростання? Попит і випуск 21

Готівкова валюта поза банками: про що свідчать тенденції останніх років Платіжний баланс 36-37

Заходи НБУ з лібералізації валютного ринку та удосконалення функціонування фінансового ринку Монетарний сектор та фінансові ринки
40

Реалізація НБУ монетарної політики в умовах структурного профіциту ліквідності банківської системи Монетарний сектор та фінансові ринки
43-45

Фінансові умови для країн, ринки яких розвиваються Зовнішнє середовище 13-14

Нова методологія розрахунку індексу споживчих цін Інфляційний розвиток 19-20

Наслідки призупинення переміщення вантажів між підконтрольною та непідконтрольною територією Попит і випуск
25-26

Зниження ЄСВ: рік потому Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 30-31

Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати за результатами опитування підприємств Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 32-33

Широке сальдо сектору загальнодержавного управління та структурне сальдо бюджету Фіскальний сектор 36-37

Аналіз зовнішньої торгівлі товарами України за регіонами: довгострокові тенденції Платіжний баланс 43-46

Заходи НБУ з лібералізації валютного ринку та удосконалення функціонування фінансового ринку Монетарний сектор та фінансові ринки
50

Виробництво залізної руди у світі та основні фактори, що визначають її ціну Зовнішнє середовище 10-11

Альтернативні підходи щодо розрахунку базової інфляції Інфляційний розвиток 20-21

Зайнятість населення України Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 30-32

Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 грн. Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 33-34

Основні параметри Державного бюджету України на 2017 рік Фіскальний сектор 38-39

Поточний рахунок платіжного балансу України: основні тенденції останнього десятиріччя Платіжний баланс 45-46

Заходи НБУ з лібералізації валютного ринку та удосконалення функціонування фінансового ринку Монетарний сектор та фінансові ринки
50

Сегментація міжбанківського кредитного ринку Монетарний сектор та фінансові ринки 53-54

Жовтень 2017

2017

2016

Липень 2017

Квітень 2017

Січень 2017

Січень 2018

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2017Q4.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2017Q3.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=47356006
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2017-Q1.pdf?v=4


Brexit: зниження короткострокових ризиків Зовнішнє середовище 11-13

Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на споживчу інфляцію Інфляційний розвиток 17-18

Аналіз показників зовнішньої торгівлі товарами за класифікацією широких економічних категорій Платіжний баланс 36-37

Трансмісія ключової процентної ставки Національного банку України на фінансові ринки Монетарний сектор та фінансові ринки 43-44

Використання захисних механізмів на ринку чорних металів ЄС: наслідки для України Зовнішнє середовище 11-12

Вплив промислової інфляції на споживчі ціни в Україні Інфляційний розвиток 16-17

Оцінка потенційного рівня ВВП та циклічної позиції економіки України Попит і випуск 22-23

Вплив зниження ставки ЄСВ на динаміку заробітних плат Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 27-28

Приватні грошові перекази в Україну Платіжний баланс 37-40

Волатильність обмінного курсу гривні Монетарний сектор та фінансові ринки 44-45

Показники зміни зовнішнього попиту й інфляційного тиску з боку країн – ОТП Зовнішнє середовище 9

Сальдо сектору загальнодержавного управління Фіскальний сектор 27

Аналіз експорту послуг України Платіжний баланс 34-35

Основи нової процентної політики Національного банку Монетарний сектор та фінансові ринки 40-41

Використання результатів опитувань щодо ділових очікувань підприємств для короткострокового 

прогнозування ВВП
Попит і випуск

21

Вплив внутрішньої міграції на ринок праці та ВВП України Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 24-25

Вплив державного бюджету на економічний розвиток у 2016 році Фіскальний сектор 29-30

Вплив обмежувальних заходів з боку РФ на показники поточного рахунку платіжного балансу в 2016 році Платіжний баланс 36-37

Фондове раллі Китаю Зовнішнє середовище 12-13

Рівень безробіття населення за методологією Міжнародної організації праці (МОП) Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 24-25

Попит на готівку Монетарний сектор та фінансові ринки 41-42

Формування різниці між вартістю нафти сорту WTI і Brent Зовнішнє середовище 12-13

Вплив зупинення виробничих потужностей у Донецькій та Луганській областях на промислове виробництво 

та ВВП України
Попит і випуск

22

Індексація грошових доходів населення в Україні Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 25-26

Вплив девальваційно-інфляційних процесів на податкові надходження Фіскальний сектор 30-31

Структура надходження та використання природного газу Платіжний баланс 37

Вплив РЕОК на цінову конкурентоспроможність товарів та сальдо рахунку поточних операцій Монетарний сектор та фінансові ринки 42-43

Греція: можливість вирішення боргової кризи Зовнішнє середовище 10-11

Динаміка індексів НЕОК та РЕОК долара США Зовнішнє середовище 14-15

Ефект передачі валютного курсу (exchange rate pass-through) на ціни Інфляційний розвиток 22-23

Внесок Донецької та Луганської областей у ВВП України Попит і випуск 28-29

Схильність населення до заощаджень Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 32-34
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https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2015Q2.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2016-Q1.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-berezen-2015-roku
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2016-Q4.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2016Q3.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2016-Q2.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2015Q3.pdf?v=4
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