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Опитування 
керівників 

підприємств України 
(щоквартальні)

з 2006 року

Опитування 
кредитних 

менеджерів банків 
(щоквартальні)

з 2011 року

Опитування 
фінансових 
аналітиків 

(щомісячні)

з 2014 року

Опитування 
домогосподарств 

(щомісячні)

з 2014 року

Опитування щодо
системних ризиків

фінансового сектору 
України (двічі на рік)

з 2018 року

Щомісячні 
опитування 
підприємств

з 2019 року

Система опитувань НБУ: розширення напрямків

Результати опитувань використовуються Національним банком для:

• забезпечення потреб короткострокового прогнозування та аналізу процесів, не охоплених

офіційною статистикою;

• підтримки процесу прийняття рішень із монетарної політики та досліджень



Система опитувань НБУ: еволюція технологій
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пошта

кур'єр

факс 

електронна
пошта

веб-
анкетування

мобільний 
застосунок

2020

2015

2008

2006

Національний банк є одним із найтехнологічниших серед інших центральних банків та постійно

вдосконалює методи проведення опитувань.

Нещодавно запроваджено найінноваційніший – мобільний застосунок «Щомісячні опитування

підприємств».
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Мобільний застосунок «Щомісячні опитування підприємств» - це 

зручне онлайн анкетування

Мобільний застосунок вже доступний для

завантаження на майданчиках Google Play та Apple

Store.

Швидка реєстрація у системі опитування, яку можна

здійснити у декілька кроків:

1. Завантажте застосунок та заповніть обов’язкові

поля реєстрації (код за ЄДРПОУ, ВЕД, ПІБ та

контактні дані керівника)

2. Очікуйте email з логіном та паролем на вказану

при реєстрації електронну адресу

3. Авторизуйтеся у системі вже завантаженого

додатку на Вашому мобільному пристрої та

щомісяця беріть участь у опитуванні

4. Користуйтеся іншими функціями застосунку.
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Структура та функції мобільного застосунку, що будуть корисними у 

прийнятті рішень для сучасного керівника

Зручна структура 

головного меню

Можливість зворотного 

зв'язку з представником 

НБУ
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Корисні функції мобільного застосунку

Важливі

макроекономічні та 

фінансові показники

Аналітична інформація

щодо бізнес-тенденцій

на основі отриманих

результатів

Історія відповідей
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Переваги та недоліки використання мобільного застосунку

Завжди поруч у Вашому мобільному пристрої.

Зручно щомісячно брати участь в опитуванні.

Push-повідомлення нагадувань щодо участі в опитуванні

та інша важлива інформація (зустрічі з представниками

бізнесу, вихід публікацій)

Автологін, зручне користування та особисте налаштування 

режимів нагадувань

Завантаження на платформах iOS та Android

Дотримання політики конфіденційності

Недолік - відсутність живого спілкування 



Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь в інтерактивному

опитуванні

У полі  введіть код  47 11 33 8

Натисніть Vote

Використовуючи смартфон, зайдіть на сайт  www.menti.com

Дайте відповідь на два запитання 

 натисніть Надіслати

47 11 33 8

Відскануйте QR-код та дайте відповідь на два 

запитання  натисніть Надіслати

Або
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Завантажуйте мобільну версію щомісячних опитувань підприємств до 

Вашого мобільного пристрою за активними посиланнями на 

майданчиках

Google Play та Apple Store

або за допомогою Qr-коду

ДЛЯ ПРИСТРОЇВ З 

ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ

ДЛЯ ПРИСТРОЇВ З 

ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ

Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=nbu.zvg.surveys&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/business-outlook-surveys/id1512476636


Web ▪ Facebook ▪ Twitter ▪ Flickr ▪ Youtube ▪ Instagram

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine?ref_type=bookmark
https://twitter.com/NBUkraine
https://www.flickr.com/photos/134562672@N08
https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/

