
Процес прийняття рішень 

з монетарної політики в 

Національному банку

20 вересня 2019 року, м. Київ

NBU UNIVERSITY CHALLENGE 

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ



2

Ухвалення рішень з монетарної політики – таємна змова???

“ 
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Ухвалення рішень з монетарної політики – як насправді?

Хто ?

Як ?

Коли ?

На основі якої інформації ???
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Хто: Органи прийняття рішень щодо монетарної політики 

Рада НБУ

Правління НБУ

Комітет з монетарної політики 

 Затверджує цілі монетарної політики та 

здійснює контроль за її проведенням

 Надає рекомендації 

 Ухвалює рішення щодо 

застосування інструментів 

монетарної політики

 перед ухваленням монетарного рішення на Правлінні НБУ 

воно має обговорюватися на КМП

не ухвалює рішень
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Як: За декілька років у НБУ була проведена значна робота 

щодо модернізації проведення монетарної політики

Було Стало

Цілі 

монетарної 

політики

Декілька цілей, що досить часто 

змінювалися: інфляція, курс, 

монетарні агрегати

Незмінна інфляційна ціль

Ухвалення 

рішень 

Де-факто індивідуально, 

непрозоро, відсутній 

аналітичний супровід

Колегіально, прозоро, орієнтація 

на перспективу, ґрунтовна 

аналітична підтримка

Інструменти

Численні інструменти:

регулювання курсу, операції на 

відкритому ринку, норма 

обов’язкових резервів, 

рефінансування

Один основний інструмент –

ключова процентна ставка, інші 

інструменти відіграють допоміжну 

роль

Режим курсу
Де-факто прив’язка до долара 

США
Плаваючий обмінний курс

Прозорість 

та передба-

чуваність

Закритість центрального банку, 

незрозумілість цілей, механізму 

прийняття рішень, очікуваних 

результатів

Прозорість ЦБ: спілкування з 

різними цільовими групами щодо 

планів, цілей та причин 

прийняття рішень
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Як: Побудова рутинного циклу ухвалення рішень та їх 

комунікації

Попередні обговорення, 

визначення додаткових питань, 

що доцільно розглянути

Прийняття рішення

Роз’яснення мотивів 

прийнятих рішень

Презентації та висловлювання 

членами КМП своєї думки

Процес ухвалення рішень з монетарної політики містить 4 етапи:
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Коли: Засідання КМП та Правління НБУ відбуваються за 

попередньо оприлюдненим графіком

- засідання КМП

- презентація першої версії прогнозу - засідання Правління НБУ

- публікація Інфляційного звіту

2

0

2

0
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Засідання “таємничого” Комітету – що там відбувається?

 Члени Правління НБУ

 Директори департаментів:

 монетарної політики та 

економічного аналізу;

 відкритих ринків;

 фінансової стабільності;

 статистики та звітності

Склад комітету:На засіданнях Комітету з монетарної політики

профільні департаменти представляють 

інформаційно-аналітичні матеріали:

представники 

департаментів можуть 

бути присутніми на 

засіданні КМП за 

погодженням 

Членів КМП

!!! крім закритої частини

https://bank.gov.ua/glossary/show/277
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На основі якої інформації: облікова ставка встановлюється з 

огляду на середньострокові інфляційні ризики

Макроекономічний огляд 

Стан грошово-кредитного ринку

Макроекономічний прогноз 

Інші питання

Прогноз облікової ставки 

Рекомендації персоналу по ключовій 

ставці та інших параметрах політики

Як правило, кожного року проводиться 8 засідань КМП:

Закрита частина, але:

4 щокварталу

перегляд прогнозу

4 проміжні

аналіз ризиків

опис дискусії між 

членами КМП 

оприлюднюється в 

«Підсумки дискусії 

членів КМП»
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Закрита частина засідання КМП та “режим тиші” – навіщо?

є загальноприйнятою практикою центральних банків – ІТ

запобігання публічним спекуляціям щодо майбутнього рішення 

з монетарної політики, які можуть неоднозначно вплинути на очікування учасників 

фінансових ринків, підвищити їх рівень невизначеності та спровокувати надмірну 

волатильність на ринках

Мета

Режим тиші - співробітники НБУ не повинні спілкуватися на теми, що 

стосуються питань монетарної політики, з представниками ЗМІ, банків, 

експертної спільноти, інвесторами та іншими зацікавленими особами

 недопущення передчасного 

розповсюдженню ринково-чутливої 

інформації

 необхідність забезпечення рівного 

доступу до інформації усіх цільових 

аудиторій
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Насправді більшість інформації є доступною: НБУ значно 

підвищив відкритість та прозорість своєї діяльності

Сайт НБУ – важливий 

канал комунікації, 

джерело корисної та 

цікавої інформації

Визначення 

пріоритетної цілі, 

принципів та 

інструментів 

монетарної 

політики

Стратегічні документи

https://bank.gov.ua/monetary/about
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Де шукати інформацію на основі якої ухвалюються 

монетарні рішення?

Національний банк України > Монетарна політика

Підсумки дискусії членів Комітету 

з монетарної політики 

щодо рівня облікової ставки

2. Інфляційний звіт

Бачення НБУ щодо поточного та 

майбутнього стану економіки України з 

акцентом на інфляційному розвитку

3. Підсумки дискусії членів КМП

Знеособлена позиція усіх членів КМП щодо 

необхідного монетарного рішення та відповідна 

аргументація не лише більшості членів, а й 

альтернативні думки

1. Прес-реліз та прес-брифінг щодо 

монетарного рішення 

 Короткий аналіз поточної ситуації

 Мотивація ухваленого рішення

 Очікувана політика в подальшому

Інфляційний 

звіт

https://bank.gov.ua/monetary
https://bank.gov.ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-lipen-2019-roku
https://bank.gov.ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-ukrayini-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-4-veresnya-2019-roku
https://bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish
https://bank.gov.ua/monetary/stages/schedule
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Рекомендації по ключовій ставці та інших параметрах 

політики

 розмір облікової ставки та бачення щодо її подальшої траєкторії

 аргументація запропонованого рішення

 «за» та «проти» альтернативних рішень

 основні меседжі комунікаційного супроводження

 удосконалення операційного 

дизайну монетарної політики

 особливості застосування інших 

інструментів монетарної політики

 посилення аналітичної підтримки 

прийняття рішень

 шляхи поглиблення механізму 

монетарної трансмісії та 

вдосконалення роботи ринку



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/
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Законодавче підґрунтя прийняття рішень з монетарної 

політики

Сприяння фінансовій 

стабільності

Сприяння додержанню 

стійких темпів 

економічного зростання 

та підтримка економічної 

політики Уряду

Пріоритетність цілей НБУ 

(Закон України «Про НБУ»)

Цінова стабільність не передбачає 

незмінних цін, вона означає помірне 

їх зростання

Цінова стабільність – це збереження 

купівельної спроможності національної 

валюти шляхом підтримання у середньо-

строковій перспективі (від 3 до 5 років) 

низьких, стабільних темпів інфляції, 

що вимірюються індексом споживчих цін

Досягнення та підтримка 

цінової стабільності
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Чіткі та незмінні цілі – запорука проведення послідовної та 

виваженої монетарної політики
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Національний банк публічно оголосив 

кількісні цілі щодо інфляції (таргети)

Середньострокова 

ціль

 НБУ використовує оголошену інфляційну ціль (таргет) у якості номінального якоря 

і зобов'язується проводити монетарну політику, спрямовану на досягнення 

цієї цілі в середньостроковому періоді

 Середньострокова інфляційна ціль затверджена Стратегією монетарної політики 

НБУ і може переглядатися лише у бік зниження в міру прогресу в економічному 

розвитку України

2016                      2017                     2018                        2019                 2020


