Міжнародні заходи з обміну досвідом, що проводяться за ініціативи Національного банку, на 2022–2023 рік
Н/П

Період та
місце
проведення

Назва заходу

Деталі заходу
2022 рік

1

09-10
листопад
м. Київ,
Україна

Щорічний міжнародний
круглий стіл
«Стратегічний розвиток
фінансового сектору для
економічного
відновлення та розвитку
України"
"Стратегічний розвиток
фінансового сектору для
економічного
відновлення та розвитку
України"

Мета: круглий стіл, що проводиться вже вчетверте та традиційно став платформою для обговорення
актуальних питань зі стратегічного розвитку центральних банків, управління змінами, застосування
інструментів проєктного та процесного управління задля досягнення стратегічних цілей.
Питання для обговорення:
 виклики й амбіції регуляторів фінансових ринків у нових геополітичних реаліях;
 інфляція, невизначеність, рецесія: чи можливо ними управляти?
 взаємодія між урядовими відомствами для досягнення спільних цілей;
 створення стимулів для розвитку економіки й фінансових ринків;
 український план відновлення: пропозиції та рекомендації для регуляторів фінансових ринків;
 цифрові сервіси в кризовий період.
Учасники: представники центральних банків, регуляторів фінансового ринку інших країн та міжнародні
експерти.
2023 рік

1

Травень–
червень

Щорічна міжнародна
дослідницька
конференція

м. Київ,
Україна

2

Вересень
м. Київ,
Україна

Мета: посилення дослідницької функції Національного банку України як основи для розробки та
прийняття обґрунтованих рішень з економічної політики.
Питання для обговорення: формуються. Очікується орієнтовно наприкінці III кварталу 2022 року.

Міжнародна
конференція
"Цифрові валюти
центральних банків:
е-гривня – нові
горизонти
використання"

Учасники: представники центральних банків, МФО, регулятори та учасники фінансового ринку інших
країн, міжнародні експерти та академічна спільнота (представники університетів та дослідницьких
центрів).
Мета: уже вдруге конференція стане майданчиком для обміну досвідом між представниками
центральних банків інших країн, спеціалістами і дослідниками з усього світу щодо можливості
впровадження цифрових валют центральних банків та їхнього місця у фінансовій екосистемі.
Питання для обговорення:

можливі моделі і приклади практичного застосування ЦВЦБ;

результати пілотних проєктів із випуску ЦВЦБ у різних країнах;

аспекти впливу ЦВЦБ на монетарну політику та фінансову стабільність;

презентація концепції е-гривні (цифрових грошей Національного банку України).
Учасники: представники міжнародних фінансових організацій, центральних банків інших країн,
фінансових установ (банки, фінтех-компанії), технологічних компаній, науковці, міжнародна преса.

3

Жовтень
м. Київ,
Україна

4

Жовтень
м. Київ,
Україна

5

Листопад
м. Київ,
Україна

6

Грудень
м. Київ,
Україна

Практична сесія
"Досвід розробки та
супроводження Реєстру
показників звітності, що
подаються до
центральних банків та
національних
регуляторів"
Щорічний міжнародний
круглий стіл
"Стратегічний розвиток
та управління змінами
регуляторів фінансового
сектору"

Вебінар
"Монетарна політика в
країнах, що
розвиваються: досвід та
нові виклики"
Міжнародний круглий
стіл
"Міжнародні відносини
центральних банків в
оновлених
геополітичних реаліях"

2
Мета: обговорення та обмін спеціалізованими знаннями та досвідом з розробки та супроводження
Реєстру показників статистичної звітності, що подаються до центральних банків та національних
регуляторів
Питання для обговорення:

основні принципи, а досвід розробки та систематизації показників звітності;

процедура оновлення та супроводження Реєстру показників.
Учасники: представники центральних банків інших країн, міжнародні експерти.
Мета: обмін та поширення практик стратегічного розвитку, довгострокового та короткострокового
планування, реалізація стратегій центральних банків. Кращі практики процесного управління,
автоматизація процесного управління. Автоматизація процесів стратегічного розвитку та управління
змінами. Імплементація директив ЄС в процеси Національного банку України.
Питання для обговорення:

роль центрального банку та регуляторів фінансового сектору у забезпеченні сталого розвитку
країни;

ефективна співпраця центрального банку та регуляторів фінансового сектору,

стратегічний розвиток центральних банків;

написання стратегічного плану (техніки, кращі практики), приклади успішних трансформацій
центральних банків;

пріоритети центральних банків світу у подоланні наслідків COVID-19;

реалізація стратегії, фактори впливу на стратегію ЦБ;

автоматизація процесів стратегічного планування.
Учасники: представники центральних банків та регуляторів фінансового сектору інших країн.
Мета: обговорення з міжнародною професійною спільнотою актуальних питань проведення монетарної
політики та викликів, що постають перед нею в умовах сьогодення.
Питання для обговорення:

досвід проведення монетарної політики у країнах, що розвиваються;

виклики для монетарної політики ЦБ у сучасному світі.
Учасники: представники центральних банків, інших регуляторів фінансового ринку та МФО.
Мета: другий міжнародний круглий стіл традиційно стане експертною платформою для обговорення
актуальних питань з побудови міжнародних зв’язків центральним банком на виклики сьогодення.
Питання для обговорення:

внутрішня, зовнішня координація та взаємодія;

практичні аспекти побудови та розвитку міжнародних відносин в сучасному центральному
банку;

нові інструменти, напрями та політики міжнародних взаємовідносин.
Учасники: представники центральних банків та регуляторів інших країн.

7

Грудень
м. Київ,
Україна

Міжнародний круглий
стіл
"Розвиток сталого
фінансування"

3
Мета: круглий стіл має на меті обговорення актуальних питань з розвитку та впровадження сталого
фінансування, принципів екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG) та зелених
облігацій.
Питання для обговорення:

сучасні екологічні виклики та шляхи їх вирішення;

практичні аспекти розвитку сталого фінансування та інтеграція ESG у регуляторний та наглядовий
процес;

розвиток ринку зелених облігацій.
Учасники: представники центральних банків інших країн та міжнародні експерти.

