Перелік заходів
міжнародного технічного та експертного співробітництва на 2020 рік
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Міжнародна конференція

Тема: Цифрові валюти центральних банків: нові можливості для платежів
Конференція покликана сприяти налагодженню діалогу між регуляторами та учасниками платіжного ринку з метою обговорення
перспектив та можливостей впровадження цифрових валют центральних банків (ЦВЦБ). Під час Конференції буде розглянута
сутність ЦВЦБ; результати практичних пілотних проектів з випуску ЦВЦБ у різних країнах включаючи результати пілотного проекту
«Е-гривня»; відповідні аспекти монетарної політики та фінансової стабільності. Спеціальною ціллю Конференції є отримання
зворотного зв’язку від учасників платіжного ринку щодо їхньої зацікавленості у впровадженні ЦВЦБ.
Запрошені до участі: центральні банки, комерційні банки, небанківські фінансові установи, органи державної влади, профільні ЗМІ.
Дата та місце проведення
Дата: 21 лютого 2020
Час: 09.00-18.00
Місце: місто Київ
Організатори: Національний банк України, МВФ, Проект «Трансформація фінансового сектору» FST (USAID)
Примітка: Участь тільки за запрошенням
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Експертна сесія

Тема: Стрес-тестування банків та великих позичальників, підготовка ЗФС та інституційна архітектура для
макропруденційної політики
Експертна сесія має на меті зібрати експертів різних країн для обговорення різних напрямків макропруденційної політики. НБУ
планує представити ті аспекти, за якими досягнув помітних успіхів: стрес-тестування банків та великих позичальників, підготовка
ЗФС та інституційної архітектури макропруденційної політики. До участі у сесії запрошуються представники країн-партнерів, які
зацікавлені у подібному досвіді і стикаються з подібними проблемами. Захід створить умови для створення платформи для
експертного обговорення макропруденційних питань.
Дата та місце проведення
Дата: 19‒20 березня 2020
Час: 09:30 (tbc)
Місце: Національний банк України
Організатор: Національний банк України

Примітка: Участь тільки за запрошенням
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Міжнародний круглий стіл

Тема: Стратегічне планування в центральних банках
Круглий стіл має на меті продовжити обговорення викликів, яким протистоїть центральний банк у побудові ефективного
інституційного розвитку за допомогою стратегічного планування. Синхронізація стратегічного планування, проектного
менеджменту, процесного управління, управління змінами для стимулювання удосконалення його функцій. Обговорення тенденцій
розвитку людських ресурсів, комунікацій, принципів гнучкого управління проектами, цифрових технологій у стратегічному
плануванні. Теми, які планується охопити:
- Підготовка стратегічного плану: визначення, техніки, найкращі практики;
- Вимірювання ефективності стратегії;
- Приклади успішної трансформації центральних банків;
- Цифровий план і трансформація ІТ сервісів;
- Персонал і комунікації в трансформуванні центральних банків;
- Нові функції центральних банків – від започаткування до впровадження.
Ми вже вдруге запрошуємо центральні банки, що відомі ефективним впровадження стратегії, а також ті, які ефективно проходять
стадію стратегічного планування для поширення унікального досвіду кожної країни та знаходження нових підходів для оптимізації
процесу.
Дата та місце проведення
Дата: 23-24 квітня 2020
Час: 09.00-18.00
Місце: місто Київ
Організатор: Національний банк України
Примітка: Участь тільки за запрошенням
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Міжнародний круглий стіл/ експертна сесія

Тема: Практичний досвід упровадження ризик-орієнтованого нагляду за методологією SREP
Міжнародний круглий стіл покликаний забезпечити обмін досвідом щодо впровадження стандартів нагляду, кращих світових
практик та викликів для регуляторів та наглядових органів під час впровадження ризик-орієнтованого нагляду за методологією SREP.
Обговорюватимуться кейси щодо вирішення питань, які виникають у процесі впровадження методології SREP та Основних
Базельських принципів у країнах ЄС.

До участі запрошуються представники Європейського центрального банку та Базельського Комітету з Банківського нагляду (BCBS),
які розробляли Єдиний механізм нагляду (SSM/Single Supervisory Mechanism) та методологію SREP на основі Базельських вимог, а
також представники центральних банків та органів нагляду (NCA), які безпосередньо впроваджують методологію SREP під час
виїзних перевірок та невиїзного нагляду.
Дата та місце проведення
Дата: 20-22 травня 2020
Час: 09.00-18.00
Місце проведення: Національний банк України
Організатор: Національний банк України
Примітка: Участь тільки за запрошенням
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Щорічна дослідницька конференція центробанків України та Польщі

Тема: Ринок праці та монетарна політика
28-29 травня 2020 року Національний банк України проведе конференцію, під час якої економісти з центральних банків,
представники академічної спільноти, міжнародних фінансових установ та інших організацій обговорять теоретичні, емпіричні та
практичні аспекти взаємного впливу процесів на ринку праці та монетарної політики.
Можливі теми для розгляду на конференції: 1) крива Філіпса; 2) монетарна політика за умов депресивних ринків праці; 3) природний
рівень зайнятості та рівень участі населення у робочій силі; 4) майнова нерівність та перерозподільчий ефект монетарної політики; 5)
подвійний мандат центрального банку у здійсненні монетарної політики.
Дата проведення: 28-29 травня 2020
Місце проведення: ТВС
Організатори: Національний банк України, Національний банк Польщі. Можлива підтримка - Проект технічної допомоги Канада —
МВФ «Розбудова інституційної спроможності НБУ», Київська школа економіки та журнал «Journal of Money, Credit and Banking»
Примітка: Участь тільки за запрошенням
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IV Міжнародний круглий стіл

Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у центральних банках
(Проведення заходу уточнюється)
Національний банк України вже став платформою для обговорення актуальних питань впровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності в центральних банках та в четверте проводитиме Міжнародний круглий стіл з відповідних питань .
Головна мета проведення Круглого столу – це створення умов для відкритого діалогу та обміну досвідом з питань впровадження
МСФЗ.

До участі запрошуються представники центральних банків з різних континентів для поширення власного та отримання унікального
досвіду, який застосовується кожною країною та установою.
Дата і місце проведення:
Дата: 2-4 вересня 2020
Час: 9:00 – 18:00
Місце: місто Київ
Організатор: Національний банк України
Примітка: Участь тільки за запрошенням
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Міжнародна конференція

11 Щорічна конференція з опитувань бізнесу центральними банками та програм зв’язку
Щорічна конференція з опитувань бізнесу центральними банками – міжнародний захід високого рівня, під час якого
обговорюватимуться окремі компоненти процеси опитування, який включає технологію проведення опитування, здійснення
розрахунків та використання результатів, в тому числі для проведення досліджень. Фахівці центральних банків матимуть можливість
обговорити вдосконалення методології опитувань, представити результати своїх досліджень, а також обмінятись досвідом
використання інноваційних підходів в процесі проведення опитувань.
Дата і місце проведення:
Дата: 17 – 18 вересня 2020
Час: 9:00 – 18:00
Місце: місто Київ
Організатор: Національний банк України
Примітка: Участь тільки за запрошенням
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Міжнародний круглий стіл

HR – драйвер змін у центральних банках
Національний банк України вже декілька років поспіль проводить реорганізацію установи та саме HR напрям виступає як драйвер
змін в організації, трансформації. HR галузь це сучасні підходи до управління персоналом. Метою запланованого круглого столу є
обмін досвідом та найкращими практиками щодо розробки і реалізації HR стратегії, розбудови HR-системи в центробанках. До участі
запрошуються центральні та комерційні банки, фінансові установи.
Дата і місце проведення:
Дата: 8-9 жовтня 2020
Час: 9.00-18.00

Місце проведення: місто Київ
Організатор: Національний банк України
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Експертна сесія

Практика застосування інфляційного таргетування та плаваючий обмінний курс
Національний банк України проведе експертну сесію, під час якої відбудеться обмін досвідом щодо практичних аспектів реалізації
режиму інфляційного таргетування та плаваючого обмінного курсу.
Теми для розгляду на сесії:
1) обґрунтування оптимального рівня цільового значення інфляції та величини діапазону допустимого відхилення від цілі;
2) баланс між виконанням цілі по інфляції та досягненням інших цілей центробанку (щодо підтримки економічного зростання,
повної зайнятості тощо);
3) досягнення цінової стабільності у відкритій, малій та доларизованій економіці;
4) способи забезпечення координації урядової (фіскальної) та монетарної політик, межі взаємодії та способи забезпечення
незалежності центробанку;
5) особливості застосування стандартних монетарних інструментів у країнах з перехідною економікою та доцільність застосування
нестандартних підходів;
6) застосування плаваючого режиму обмінного курсу та його особливості, обмеження у країнах з перехідними економіками для
досягнення цінової стабільності;
7) інструментарій обмеження волатильності обмінного курсу та обґрунтування доцільності/меж його застосування;
8) забезпечення довіри до монетарної політики в економіці що розвивається.
Дата і місце проведення:
Дата: 17‒18 листопада 2020
Час: 9.00-18.00
Місце проведення: місто Київ.
Організатори: Національний банк України, Національний банк Польщі
Примітка: Участь тільки за запрошенням
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Міжнародний круглий стіл

Сучасні виклики для розвитку міжнародних відносин у центральних банках
Національний банк України проведе дводенний круглий стіл для обговорення практичних аспектів побудови та розвитку
міжнародних відносин в сучасному центральному банку. Перший день планується присвятити обговоренню результатів та планів на
майбутнє з міжнародного технічного співробітництва Національного банку України із залученням міжнародних донорів,

програм/проектів міжнародної технічної допомоги та центральних банків – партнерів Національного банку. Другий день стане
платформою для професійної дискусії та обміну досвідом щодо розвитку та здійснення міжнародних відносин центральними
банками, останніх тенденцій та викликів з вироблення політик відповідно до трендів та тенденцій на міжнародній арені.
Дата і місце проведення:
Дата: 26‒27 листопада 2020
Час: 9.00-18.00
Місце проведення: місто Київ
Організатор: Національний банк України

