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Ухвалення рішень з монетарної політики

Хто?

Як?

Коли?

На підставі якої інформації?



Сталий та прозорий порядок 

ухвалення монетарних рішень
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Хто: Органи прийняття рішень з 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 рішення на Правлінні НБУ, воно має 

обговорюватися на КМП.

не ухвалює рішень
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Як: Основні принципи прийняття монетарних рішень

Орієнтація на 

перспективу

В умовах, коли майбутній розвиток економіки невизначений (а таке твердження завжди 

актуальне для економічного прогнозу), саме колективне ухвалення рішень на підставі

повного обміну інформацією дає найкращі результати. Колегіальний підхід також 

дозволяє уникати радикальних позицій

✓ Чітка процедура оголошення рішення, включаючи мотивацію.

✓ Публікація опису дискусії між членами КМП, яка щоразу передує 

ухваленню рішення.

✓ Публікація прогнозу облікової ставки.

Монетарна політика стає більш зрозумілою та передбачуваною, що посилює довіру 

суспільства до монетарної політики НБУ та сприяє досягненню інфляційної цілі.

✓ Рішення з питань монетарної політики ухвалюються за підсумками

колегіального обговорення простою більшістю голосів

✓ НБУ орієнтується на прогноз інфляції та провадить активну 

політику з урахуванням не так поточних значень інфляції, як її 

найімовірнішої динаміки в майбутньому.

✓ Удосконалення практичних аспектів застосування Квартальної 

прогнозної моделі.

✓ Розширення спектру моделей для наукастингу та короткострокового

прогнозування.

✓ Проведення дослідницьких робіт, активна реалізації програм 

співпраці у сфері досліджень.

Колегіально

Прозоро

Грунтовна 

аналітична 

підтримка
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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 має 4 етапи



7

Коли: Засідання КМП та Правління НБУ відбуваються за 

попередньо оприлюдненим графіком

2

0

2

1

Це також важливо для міжнародних аналітичних установ та іноземних інвесторів, які, згідно з 

практикою більшості провідних центральних банків, звикли, що монетарні рішення ухвалюються чітко 

за розкладом, а не спонтанно.

Це один з 

елементів 
передбачуваності 

монетарної 

політики НБУ
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Засідання 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 підставі 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 щоквартальні

перегляд прогнозу

4 проміжні

аналіз ризиків

опис дискусії між 

членами КМП 

оприлюднюється в 

«Підсумках дискусії 

членів КМП» на сайті



Що змінилося у 2020 році? 
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COVID-19 вплинув на всі сфери нашого життя 

НБУ продовжує працювати в звичайному режимі -
і далі регулює роботу банківськоі системи, слідкує 
за станом валютного ринку заради підтримки 
цінової стабільності, забезпечує грошовий обіг.

НБУ готовий вживати усіх необхідних заходів, 
щоб підтримати фінансову систему та мінімізувати 
потенційний негативний вплив на неї від 
запроваджених у зв’язку з COVID-19 обмежень.
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Антикризові монетарні заходи (АМЗ): вгамування ажіотажного 

попиту на іноземну валюту

✓Операції з підкріплення банків готівковими доларами США та євро 

шляхом їх обміну на відповідну безготівкову валюту для усунення 

нестачі готівкової іноземної валюти в банках

“У минулому році ситуація на валютному ринку була 

сприятливою, був надлишок валюти, і для згладжування 

коливань гривні у бік зміцнення НБУ викупив з ринку 

майже 8 млрд дол. США в резерви (чиста купівля). 

Тож сьогодні ми маємо достатню подушку безпеки,     

щоб згладжувати коливання гривні вже в інший бік.”

✓ Інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань, 

спричинених погіршенням настроїв учасників фінансового ринку через 

поширення коронавірусу

“Для забезпечення безперебійної роботи банківської системи України в умовах 

карантину НБУ почав співпрацю з іноземними фінансовими установами щодо 

поставок готівкової валюти. 

Національний банк і далі буде проводити такі операції для усунення нестачі 

готівкової іноземної валюти в банках. Втім, ми також радимо громадянам за 

необхідності купувати і продавати валюту через онлайн додатки банків. Це і 

зручніше, і безпечніше в умовах поширення коронавірусу.”
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АМЗ: Суттєве пом’якшення монетарної політики

Облікова ставка знизилася й у 

реальному вимірі, перетнувши свій 

нейтральний рівень.

Ключова ставка в реальному вимірі, 

нижча за нейтральний рівень, свідчить, 

що монетарна політика набула 

стимулюючого характеру.

Реальна процентна ставка* та її 

нейтральний рівень, %

*Дефльована на очікування фінансових аналітиків щодо 

інфляції через 12 місяців. 

Джерело: розрахунки НБУ.
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Реальна, ex ante* Нейтральний рівень

Нейтральний рівень

У першому півріччі 2020 року НБУ:

✓ прискорив пом’якшення монетарної політики –

облікову ставку знижено на 750 б. п. – до 6.0%

✓ звузив коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу до 

± 1 в. п. (з попередніх ± 2 в. п.) з метою поліпшення механізму трансмісії від 

зниження облікової ставки

Один із лідерів серед центральних банків країн, ринки яких 

розвиваються, за темпами зниження ключової ставки
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АМЗ: адаптація операційного дизайну монетарної політики 

до нових умов на фінансових ринках

➢ Тендери з розміщення ДС та надання короткострокових кредитів рефінансування 

відтепер проводитимуться вдвічі частіше, тобто кожного тижня по п’ятницям

➢ Змінюється строковість цих інструментів з регулювання ліквідності:        

▪ двотижневі депозитні сертифікати стануть тижневими;

▪ короткострокові кредити рефінансування, граничний строк яких раніше 

становив 14 днів, будуть видаватися на строк до одного місяця

🤜 Це посилить стійкість банківського сектору до турбулентності на фінансових 

ринках і підтримає його спроможність стимулювати українську економіку в умовах 

більшої невизначеності
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АМЗ: розширення для банків доступу до коштів, які вони 

можуть спрямувати на кредитування бізнесу

⚡️ Збільшено термін надання рефінансування на 

щотижневих тендерах із 30 до 90 днів

Банки можуть ефективніше регулювати власну 

ліквідність та відчувати себе впевненіше під час 

кредитування бізнесу та населенню

⚡️ Розширено перелік застави для залучення 

банками коштів за стандартними інструментами 

підтримання ліквідності

До заставного пулу можуть бути включені 

корпоративні облігації, випущені під державні 

гарантії, та муніципальні облігації

⚡️ Запроваджено інструмент процентного свопа, який банки можуть 

використовувати для мінімізації процентного ризику

⚡️ Запроваджено довгострокові кредити рефінансування на термін до 5 років. 

Вони надаються під плаваючу ставку та під ту ж заставу, що і тендерні кредити

Банки можуть використовувати цей вид рефінансування, щоб кредитувати 

довгострокові проєкти, зокрема, інфраструктурні
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Кількісне пом’якшення???



Підготовка власних 

рекомендації для Правління 

НБУ щодо монетарної політики
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Де шукати інформацію, на підставі якої ухвалюються 

монетарні рішення?

Національний банк України > Монетарна політика

2. 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

3. Інфляційний звіт

Бачення НБУ поточного та майбутнього стану економіки України з акцентом на 

інфляційному розвитку

https://bank.gov.ua/monetary
https://bank.gov.ua/ua/news/all?tags=monetary_policy_decision&page=1&perPage=5
https://bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish
https://bank.gov.ua/monetary/stages/schedule
https://bank.gov.ua/ua/monetary/report


19

Рекомендації по ключовій ставці …

❑ аргументація запропонованого рішення

❑ «за» та «проти» альтернативних рішень

❑ основні меседжі комунікаційного 

супроводження

Для чого ???
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… та інших параметрах політики

❖ 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

“Головними критеріями успішності 

монетарної політики є заякореність 

інфляційних очікувань на рівні цільового 

показника інфляції та відповідність 

фактичної інфляції її цільовим значенням 

у середньостроковій перспективі.”

Стратегія монетарної політики
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Рішення мають наслідки, і не завжди очікуванні

Обговорення резолюції: варто 

чи ні зашити банкірів у мішки 

зі зміями та занурити у Темзу

Парламент Британії, 

фінансова криза 1720 року

... Знизивши ключову 

ставку до історичного 

мінімуму в 4,25% річних, 

Банк Росії відправив 

валютний і борговий 

ринок в некерований 

занос: іноземні 

інвестори перестали 

купувати облігації уряду, 

а долар і євро 

підскочили більше ніж 

на 10 рублів і 

повернулися до рівня 

ринкової паніки кінця 

березня...

Turkey’s leader is helping to crash its currency

Під час прискорення інфляції та девальвації валюти центробанки 

традиційно підвищують ставки. Інвестори чекали цього, але 

Ердоган виступив проти. ЦБ не став посилювати політику, його 

незалежність виявилася під сумнівом. Турецька ліра звалилась у  

піке, інвестори і населення скуповують на неї долари

Россія, 2020 рік

Турецька 

криза, 2018 рік



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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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


