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І. Сталий та прозорий порядок 
ухвалення рішень з питань монетарної 
політики в Національному банку 



Сталий та прозорий порядок ухвалення монетарних рішень в 

Національному банку після запровадження ІТ

Було Стало

Незрозумілість механізму ухвалення 

рішень з монетарної політики

Чіткий, відомий всім порядок ухвалення 

рішень з монетарної політики: чітко відомо 

хто, коли, як ухвалює рішення, на підставі 

якої інформації

Рішення ухвалюються де-факто 

індивідуально 

Рішення ухвалюються колегіально –

простою більшістю голосів 

Закритість центрального банку, 

незрозумілість очікуваних результатів

Пояснення причин ухвалених рішень, 

очікуваних результатів, подальших дій 

Відсутній аналітичний супровід 

Ґрунтована аналітична підтримка 

ухвалених рішень (Інфляційний звіт, 

розширення спектру моделей) 

Зрозуміла та передбачувана монетарна політика 

формує довіру до дій Національного банку та 

сприяє досягненню ним інфляційної цілі 



Хто: Органи прийняття рішень з монетарної політики 

Рада НБУ (8 осіб)

Правління НБУ (6 осіб)

Комітет з монетарної політики (10 осіб)  

 Затверджує цілі, принципи та інструменти 

монетарної політики та здійснює контроль 

за її проведенням

 Надає рекомендації 

 Ухвалює рішення щодо 

застосування інструментів 

монетарної політики

 Майданчик для обговорення рішень з монетарної політики, у тому числі 

щодо рівня облікової ставки, перед їх ухваленням Правлінням НБУ

не ухвалює рішень
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Як: Рутинний цикл ухвалення рішень з монетарної політики 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
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Засідання Комітету з монетарної політики – що там відбувається?

Макроекономічний огляд 

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 (січень, 

квітень, липень, жовтень)

перегляд прогнозу

4 проміжні

аналіз ризиків

опис дискусії між 

членами КМП 

оприлюднюється в 

«Підсумки дискусії 

членів КМП щодо рівня 

облікової ставки»

Стан грошово-кредитного ринку

 Члени Правління НБУ

 Директори департаментів:

 монетарної політики та 

економічного аналізу;

 відкритих ринків;

 фінансової стабільності;

 статистики та звітності

Склад комітету:



Ухвалення та оприлюднення рішень з монетарної політики НБУ
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1. Пресреліз та пресбрифінг щодо 

монетарного рішення: 

 короткий аналіз поточної ситуації

 мотивація ухваленого рішення 

 очікувана політика в подальшому 2. Підсумки дискусії членів КМП щодо 

рівня облікової ставки

Знеособлена позиція всіх членів КМП щодо 

необхідного монетарного рішення та 

відповідна аргументація не лише більшості 

членів КМП, а й альтернативні думки 

3. Інфляційний звіт

Бачення НБУ поточного та майбутнього стану 

економіки України з акцентом на інфляційному 

розвитку 

Четвер 

(10.00-12.00)
Засідання Правління з питань 

монетарної політики

Четвер, 14.00

Понеділок, на 11-й день

Ухвалення рішень щодо облікової 

ставки та інших інструментів МП

Оприлюднення рішень з МП, 

комунікації 

Четвер, на 7-й день, раз на квартал

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-85
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-kirila-shevchenka-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-12378
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-8-veresnya-2021-roku
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2021-Q3.pdf?v=4
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Коли: Засідання КМП та Правління НБУ відбуваються за 

заздалегідь оприлюдненим графіком

2

0

2

1

 Важливий елемент 

передбачуваності

монетарної 

політики НБУ

 Чіткий розклад 

важливий для 

іноземних 

інвесторів та 

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

У цей час 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

Режим тиші починається в останній четвер до засідання Правління з питань

монетарної політики і завершується в 14:00 в день засідання одночасно з

публікацією рішення



ІІ. Логіка останніх рішень НБУ щодо 

монетарної політики 
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У 2021 році НБУ розпочав цикл підвищення облікової ставки з 

метою утримання під контролем інфляційних очікувань та 

повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році 
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Облікова ставка, %

Утримання облікової ставки 

незмінною:

 головні чинники прискорення 

інфляції здебільшого є 

тимчасовими та знаходяться 

поза межами впливу МП 

 слабка інвестиційна 

активність та пригнічені 

настрої бізнесу на тлі 

посилення карантину

 баланс між реакцією на 

інфляційні ризики та 

підтримкою економіки

Ужорсточення монетарної політики:

посилення інфляційного тиску

 інфляційні очікування залишаються 

підвищеними

рішення спрямоване на поступове повернення 

інфляції до цілі в умовах відновлення як 

світової, так і української економіки

Ужорсточення монетарної політики:

посилення фундаментального 

інфляційного тиску на тлі подальшого 

зростання споживчого попиту

 інфляційні очікування залишаються 

підвищеними

пожвавлення глобальної економіки

рішення спрямоване на поступове 

повернення інфляції до цілі 5% 

Утримання облікової ставки незмінною:

посилення інфляційного тиску через 

тимчасові чинники

поступове згортання антикризових 

монетарних інструментів 

 інфляційні очікування стабілізувалися, 

хоч і залишаються підвищеними

відсутні ознаки посилення 

фундаментального інфляційного тиску 

понад прогноз

Ужорсточення монетарної політики:

 інфляція досягла та перевищує 10% під впливом 

тимчасових і фундаментальних чинників 

 зберігається фундаментальний інфляційний тиск з огляду 

на стійкий споживчий попит і відновлення економіки  

 інфляційні очікування залишаються підвищеними, є ризик 

їх подальшого розбалансування

це рішення сприятиме утриманню під контролем 

інфляційних очікувань і поверненню інфляції до цілі 5%



12

Національний банк поетапно згортає антикризові монетарні заходи
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І етап
(з 1 липня 
2021 року)

ІІ етап
(з 1 жовтня 
2021 року)

Довгострокові кредити рефінансування: граничні строки кредитів 

скорочено з 5 до 3 років. Обмежені обсяги тендерів: з липня – до 5 млрд грн, 

з серпня – до 4 млрд грн, з вересня – до 3 млрд грн. 

Своп процентної ставки: періодичність аукціонів зменшиться з двох до 

одного разу на місяць, гранична строковість - з 5 до 3 років

Припинено проведення операцій із довгострокового рефінансування 

та процентного свопу. Останній тендер із довгострокового 

рефінансування відбувся 10 вересня, а аукціон своп процентної ставки 

відбудеться 29 вересня

«Банківська система пройшла коронакризу на відмінно.

Неконвенційні заходи виконали свою роль у період кризи,

водночас за нинішніх економічних умов нагальної

потреби в їх подальшому використанні вже немає.

Наразі виважене і вчасне згортання антикризових

інструментів не матиме негативного впливу на банки й

економіку. Натомість це сприятиме підвищенню

спроможності Національного банку впливати на

інфляційні процеси.»

Кирило Шевченко, Голова НБУ 



Національний банк поетапно нормалізує операційний дизайн 

монетарної політики
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 З 1 липня строковість депозитних сертифікатів збільшена з 7 до 14 днів

 З 23 липня ставка за кредитами рефінансування встановлена на рівні

«облікова ставка + 1 в.п.», основна операція НБУ з регулювання ліквідності –

тендери з розміщення двотижневих депозитних сертифікатів за обліковою

ставкою

 З 1 жовтня кредити рефінансування, граничний строк яких раніше становив 90

днів, будуть надаватися до 30 днів

Ці заходи підвищать ефективність монетарної трансмісії та вплив 

монетарної політики на інфляційні процеси 



ІІІ. Підготовка командами рекомендацій 
щодо монетарної політики для 
Правління НБУ



Рекомендації команд щодо рівня облікової ставки...
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 аргументація запропонованого рішення щодо рівня 

облікової ставки 

 «за» та «проти» альтернативних рішень 

 ключові меседжі комунікаційного супроводження

!



... та інших параметрів монетарної політики 
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 удосконалення операційного дизайну 

монетарної політики

 рекомендації щодо застосування інших 

інструментів монетарної політики

 посилення аналітичної підтримки прийняття 

рішень

 шляхи поглиблення механізму монетарної 

трансмісії та 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 НБУ

https://bank.gov.ua/ua/files/zLzDUhcFkPkInKA/


Чому рішення з монетарної політики важливі?
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Швеція: інфляція та очікування
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Inflation expectations

CPI

Економічні агенти впевнені, 

що ЦБ приведе інфляцію до 

цілі (=довіра до ЦБ)

Їх інфляційні очікування 

заякорені на рівні 

інфляційної цілі

ЦБ легше привести 

інфляцію до цілі

Відсутність довіри до 

монетарної політики ЦБ

Економічні агенти 

орієнтуються на минулу 

інфляцію
ЦБ складно привести 

інфляцію до цілі

Висока та волатильна 

інфляція

Якщо ЦБ втрачає довіру до своєї МП        криза

Під час прискорення інфляції 

ЦБ традиційно підвищують 

ключову ставку. Інвестори 

чекали цього, але Ердоган 

виступив проти. ЦБ не став 

ужорсточувати монетарну 

політику. Турецька ліра 

девальвувала на близько 35% у 

серпні 2018 року. 

(Криза в Туреччині, 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/

