Міжнародні заходи з обміну досвідом, що проводяться за ініціативи Національного банку, на 2021 рік
№
з/п

Період
проведення

1

23-24
лютого
м. Київ,
Україна

2

10-11
червня
м. Київ,
Україна

3

16-17
вересня
м. Київ,
Україна

4

23-24
вересень
м. Київ,

Назва заходу
Практична сесія
"Використання
великих даних для
макроекономічного
аналізу: від збору до
візуалізації"

Деталі заходу

Мета:
Практична сесія з обміну досвідом щодо застосування великих
масивів даних для макроекономічного аналізу.
Питання для обговорення:

веб-скрепінг;

наукастинг на основі мікроданих;

Google Trends.
Учасники:
представники центральних банків країн Східної Європи,
Закавказзя, Центральної Азії, міжнародні експерти
VI Щорічна
Мета
дослідницька
Перегляд ефективності традиційних стратегій та інструментів
конференція
монетарної й фіскальної політики, а також оцінки можливих
центробанків України альтернативних підходів як у монетарній, так і у фіскальній
та Польщі
політиці.
"Інструменти
Питання для обговорення:
економічної політики
 діяльність центрального банку у часи COVID-19;
у світі невпинних
 кліматичні зміни і монетарна політика;
змін"
 постпандемічне економічне зростання у часи значної
заборгованості;
 загадка захисної здатності плаваючого обмінного курсу;
 ефект від очікуваних та неочікуваних фіскальних шоків;
 залежність фіскальних мультиплікаторів від стану
економіки;
 надійність таргетування середнього рівня інфляції;
 трансмісія монетарної політики.
Учасники:
представники центральних банків інших країн, фінансових установ
і провідних університетів світу – Польщі, Сполучених Штатів
Америки, Канади, Німеччини, Великобританії, Грузії та ін.
ХІ Щорічна
Мета:
міжнародна
Обговорення актуальних питань удосконалення методології
конференція з
опитувань, обмін досвідом з використання інноваційних підходів у
опитувань бізнесу
процесі проведення опитувань, а також презентація своїх
центральними
результатів досліджень учасниками конференції
банками
Питання для обговорення:

удосконалення методології опитувань;

використання інноваційних підходів у процесі проведення
опитувань.
Учасники:
представники центральних банків окремих країн Європи,
Європейського центрального банку, США, Канади, Австралії,
Японії, Мексики, Бразилії, Великобританії, Туреччини, Чилі,
Малайзії, Таїланду, Індонезії, Марокко, Шрі-Ланки, Замбії, а також
міжнародні експерти.
Міжнародний
Мета:
круглий стіл
Міжнародний круглий стіл присвячений питанням з впровадження
"Практичний досвід
стандартів нагляду, кращих світових практик та викликів для
упровадження ризик- регуляторів та наглядових органів під час впровадження ризик-

2
№
з/п

Період
проведення
Україна

5

7-8 жовтня
м. Київ,
Україна

6

листопад
м. Київ,
Україна

7

листопад
м. Київ,
Україна

Назва заходу
орієнтованого
нагляду за
методологією SREP"

Деталі заходу

орієнтованого нагляду за методологією SREP, а також
впровадження методології SREP та Основних Базельських
принципів у країнах Європейського Союзу.
Питання для обговорення:

виклики, які стоять перед регуляторами під час
упровадження оцінки банків за методологією SREP;

практичні аспекти аналізу та оцінки бізнес-моделей банків;

практичні аспекти оцінки ризиків, що створюють загрозу
втрати капіталу банків;

практичний досвід застосування професійного судження
під час оцінки рівня організації корпоративного управління
та внутрішнього контролю банків.
Учасники:
представники Європейського центрального банку, Базельського
комітету з банківського нагляду (BCBS) та центральних банків та
органів нагляду (NCA) інших країн.
Міжнародний
Мета:
круглий стіл
Круглий стіл має стати платформою для обговорення актуальних
"Стратегічний
питань зі стратегічного розвитку центральних банків, управління
розвиток та
змінами, застосування інструментів проєктного та процесного
управління змінами" управління задля досягнення стратегічних цілей.
Питання для обговорення:

практичні аспекти стратегічного розвитку та управління
змінами в Національному Банку України;

досвід центральних банків інших країн в управлінні
змінами та застосуванню інструментів проєктного та
процесного управління задля досягнення стратегічних
цілей;
Учасники:
представники центральних банків інших країн та міжнародні
експерти.
Практична сесія
Мета:
"Інфляційне
Захід присвячений п’ятій річниці запровадження інфляційного
таргетування в
таргетування в Україні та обміну досвідом та кращими практиками
країнах, що
проведення монетарної політики центральними банками.
розвиваються"
Учасники:
представники центральних банків країн Східної Європи,
Закавказзя, Центральної Азії.
Міжнародний
Мета:
круглий стіл
Міжнародний круглий стіл стане експертною платформою для
"Особливості
обговорення актуальних питань з побудови міжнародних зв’язків
побудови
центральним банком.
міжнародних
Питання для обговорення:
відносин

внутрішня, зовнішня координація та взаємодія;
центрального банку з 
практичні аспекти побудови та розвитку міжнародних
його зовнішніми
відносин в сучасному центральному банку.
партнерами"
Учасники:
представники центральних банків інших країн, міжнародних
організацій, проєктів/програм технічної допомоги.

