Міжнародні заходи з обміну досвідом, що проводяться за ініціативи Національного банку, на 2021 рік
№
З/П
1

2

Період
Назва заходу
проведення
23-24 лютого Практична сесія
«Використання великих
м. Київ,
даних для макроУкраїна
економічного аналізу:
від збору до
візуалізації»

кінець
травняпочаток
червня
(2-3 дні)

IV Міжнародний
круглий стіл «МСФЗ у
центральних банках:
відкритість, прозорість,
підзвітність»

м. Одеса /
м. Київ,
Україна

3

вересень
м. Київ,
Україна

Міжнародний круглий
стіл
«Практичний досвід
упровадження ризикорієнтованого нагляду
за методологією SREP»

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

вебскрепінг;

наукастингу на основі мікроданих;

Google Trends.
Учасники:
Представники центральних банків країн: Східної Європи, Закавказзя, Центральної Азії, міжнародні експерти.
Мета:
Четвертий міжнародний круглий стіл традиційно стане майданчиком для обговорення актуальних питань
щодо застосування та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в центральних банках
Європи, Азії, Африки.
Питання для обговорення:

особливості застосування окремих МСФЗ в практиці центральних банків;

новини МСФЗ;

окремі питання складання центральними банками фінансових звітів та іншої фінансової звітності за
МСФЗ. Фінансова звітність: рух у майбутнє;

питання впровадження прийнятих нових та оновлених МСФЗ в обліку та фінансовій звітності
центральних банків.
Учасники:
Представники центральних банків країн, які впроваджують міжнародні стандарти фінансової звітності .
Мета:
Міжнародний круглий стіл присвячений питанням з впровадження стандартів нагляду, кращих світових
практик та викликів для регуляторів та наглядових органів під час впровадження ризик-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 в ході впровадження 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.
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16-17
вересня
м. Київ,
Україна

5

вересень
м. Київ,
Україна

6

вересеньжовтень
м. Київ,
Україна

«ХІ Щорічна
міжнародна
конференція з
опитувань бізнесу
центральними
банками»

Форум (відкритий
захід)
«ІІІ Щорічний форум з
фінансової інклюзії»

Міжнародний круглий
стіл
«Стратегічний розвиток
та управління змінами»

Мета:
Обговорення актуальних питань вдосконалення методології опитувань, обмін досвідом з використання
інноваційних підходів у процесі проведення опитувань, а також представлення своїх результатів досліджень
учасниками конференції.
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.
Мета:
Щорічний форум стане майданчиком для представлення та обговорення найефективніших міжнародних
практик з підвищення фінансової інклюзії населення.
Питання для обговорення:

провідні світові практики у підвищенні фінансової інклюзії в Україні;

стан фінансової інклюзії в Україні;

роль Національного банку України в розвитку фінансової інклюзії в Україні;

доступ до фінансових інструментів: поточний стан та плани розвитку;

захист прав споживачів та фінансова грамотність – як одні із основних елементів побудови фінансової
інклюзії в Україні.
Учасники:
Представники державних органів, банків, платіжних систем, бізнесу, експертів та освітян з різних країн світу,
центральних банків інших країн.
Мета:
Круглий стіл має стати 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:

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.
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жовтень
м. Київ,
Україна

8

жовтень
м. Київ,
Україна

9

листопад
м. Київ,
Україна

10

листопад
м. Київ,
Україна

Міжнародний круглий
стіл
«Роль HR у реалізації
стратегії банку»

Міжнародна
конференція (відкритий
захід)
«Цифрові валюти
центральних банків:
нові горизонти
використання»

Практична сесія
«Інфляційне
таргетування в країнах,
що розвиваються»
Міжнародний круглий
стіл
«Особливості побудови
міжнародних відносин
центрального банку з
його зовнішніми
партнерами»

Мета:
Міжнародний круглий стіл сприятиме обміну досвідом та найкращими міжнародними практиками щодо
розбудови HR-системи для ефективної реалізації стратегії банку.
Питання для обговорення:

HR та стратегія банку: точки перетину;

HR як один із драйверів ефективної реалізації стратегії банку;

сучасні підходи до управління персоналом.
Учасники:
Представники центральних банків інших країн світу.
Мета:
Конференція забезпечить майданчик для обміну досвідом між представниками центральних банків,
спеціалістами і дослідниками з усього світу щодо потенційної можливості впровадження цифрових валют
центральних банків та їхнього місця в фінансовій екосистемі.
Питання для обговорення:

можливі моделі і приклади практичного застосування ЦВЦБ;

результати пілотних проєктів з випуску ЦВЦБ у різних країнах;

аспекти впливу ЦВЦБ на монетарну політику та фінансову стабільність.
Учасники:
Представники міжнародних фінансових організацій, центральних банків країн світу, фінансових установ
(банки, фінтех-компанії), технологічних компаній, науковці, міжнародна преса.
Мета:
Захід присвячений п’ятій річниці запровадження інфляційного таргетування в Україні та обміну досвідом та
кращими практиками проведення монетарної політики центральними банками.
Учасники:
Представники центральних банків країн Східної Європи, Закавказзя, Центральної Азії.
Мета:
Міжнародний круглий стіл стане експертною платформою для обговорення актуальних питань з побудови
міжнародних зв’язків центральним банком.
Питання для обговорення:

внутрішня, зовнішня координація та взаємодія;

практичні аспекти побудови та розвитку міжнародних відносин в сучасному центральному банку.
Учасники:
Представники центральних банків інших країн, міжнародних організацій, проєктів/програм технічної
допомоги.
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грудень
м. Київ,
Україна

Міжнародний круглий
стіл
«Забезпечення
прозорості діяльності
учасників ринку
фінансових послуг»

Мета:
Обговорення актуальних питань щодо забезпечення центральними банками прозорості учасників ринку
фінансових послуг; дієвих методів, інструментів та підходів щодо розкриття структур власності та
забезпечення ділової репутації власників фінансових установ.
Питання для обговорення:

досвід Національного банку України та іноземних центральних банків з забезпечення прозорості
ринку небанківських фінансових послуг в межах реалізації проєкту Спліт;

досвід центральних банків щодо протидії непрозорим структурам власності фінансових установ та
виведення з ринку непрозорих фінансових установ.
Учасники:
Представники Європейської бізнес асоціації, Європейської організації зі страхування та пенсійного
забезпечення, центральних банків країн Європи, органів пруденційного нагляду; міжнародних організацій, у
т.ч. міжнародних фінансових організацій.

