Міжнародні заходи з обміну досвідом, що проводяться з ініціативи Національного банку України, на 2022 рік
П/
н

1

Період
проведення
Січеньлютий

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

м. Київ,
Україна

2

Червень
м. Київ,
Україна

3

Жовтень
м. Київ,
Україна

Експертний круглий стіл
«Національна стратегія
фінансової грамотності:
від розробки – до
впровадження»

Практична сесія
«Досвід розроблення та
супроводження Реєстру
показників звітності, що
подаються до
центральних банків та
національних
регуляторів»

Деталі заходу
Мета
Представлення та обговорення найефективніших міжнародних практик із підвищення фінансової
інклюзії населення.
Питання для обговорення:

провідні світові практики у підвищенні фінансової інклюзії, у т. ч. стан в Україні;

стан фінансової інклюзії в світі та ситуація в Україні;

роль центральних банків у розвитку фінансової інклюзії;

доступ до фінансових інструментів: поточний стан та плани розвитку;

захист прав споживачів та фінансова грамотність як одні з основних елементів побудови
фінансової інклюзії.
Учасники
Представники державних органів, банків, платіжних систем, бізнесу, експертів та освітян із різних країн
світу, центральних банків зарубіжних країн
Мета
Сприяння обміну досвідом представників різних країн щодо запровадження системного підходу до
підвищення фінансової обізнаності населення.
Питання для обговорення:

необхідність і мета розроблення національних стратегій розвиту фінансової грамотності;

досвід країн-учасниць у розробленні та виконанні національних стратегій розвитку фінансової
грамотності;

особливості моніторингу та оцінки ефективності реалізації національних стратегій розвитку
фінансової грамотності.
Учасники
Представники установ державної влади, центральних банків зарубіжних країн, міжнародних фінансових
організацій, експерти й освітяни
Мета
Обговорення та обмін досвідом щодо розроблення і супроводження Реєстру показників статистичної
звітності, що подаються до центральних банків та національних регуляторів.
Питання для обговорення:

основні принципи та досвід розроблення і систематизації показників звітності;

процедура оновлення та супроводження Реєстру показників.
Учасники
Представники центральних банків зарубіжних країн, міжнародні експерти

2
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Жовтень
м. Київ,
Україна

5

Листопад
м. Київ,
Україна

6

Грудень
м. Київ,
Україна

7

Грудень
м. Київ,
Україна

Щорічний міжнародний
круглий стіл
«Стратегічний розвиток та
управління змінами
регуляторів фінансового
сектору»

Мета
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 застосуванні інструментів
проєктного та процесного управління задля досягнення стратегічних цілей;

складання стратегічного плану: визначення, інструменти, визначення можливостей, приклади;

приклади успішних трансформацій центрального банку/регулятора фінансового сектору.
Учасники
Представники центральних банків, регуляторів фінансового ринку інших країн та міжнародні експерти
Міжнародний круглий стіл Мета
«Виклики для
Обговорення актуальних питань із налагодження центральним банком міжнародних зв’язків на фоні
викликів ковідного та постковідного періоду.
міжнародних відносин
Питання для обговорення:
центральних банків у

внутрішня, зовнішня координація та взаємодія;
постковідному світі»

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

нові інструменти, напрями та політика міжнародних взаємовідносин.
Учасники
Представники центральних банків інших країн, міжнародних організацій, проєктів/програм технічної
допомоги
Міжнародна
Мета
конференція (відкритий
Обмін досвідом між представниками центральних банків інших країн, спеціалістами і дослідниками з
захід)
усього світу щодо можливості впровадження цифрових валют центральних банків та їхнього місця у
«Цифрові валюти
фінансовій екосистемі.
центральних банків: нові
Питання для обговорення:
горизонти використання» 
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.
Учасники
Представники міжнародних фінансових організацій, центральних банків інших країн, фінансових установ
(банки, фінтех-компанії), технологічних компаній, науковці, зарубіжні ЗМІ
Міжнародний круглий стіл Мета
«Розвиток сталого
Обговорення актуальних питань розвитку та впровадження сталого фінансування, принципів
фінансування»
екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG) і зелених облігацій.
Питання для обговорення:
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сучасні екологічні виклики та шляхи їх вирішення;
практичні аспекти розвитку сталого фінансування та інтеграція ESG у регуляторний і наглядовий
процес;

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

