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Анотація. Досліджено сутність поняття «транспарентність» і «комунікаційна політика» центрального банку, 
виділено окремі переваги транспарентності монетарної політики, розкриті недоліки у реалізації комунікацій-
ної політики НБУ та проаналізовано ефективність забезпечення транспарентності центрального банку через 
комунікаційні канали. 
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Вступ. Перехід Національного банку України до 
реалізації нової монетарної стратегії спонукає роз-
вивати і нові механізми грошово-кредитного регулю-
вання. Застосування інформаційних важелів впливу 
та збільшення транспарентності діяльності НБУ здат-
ні підвищити ефективність функціонування переда-
вального механізму монетарної політики.

Питанню транспарентності центрального банку 
почали приділяти увагу більшість провідних фахів-
ців у всьому світі, які врахували той факт, що саме 
транспарентність і постійний зв’язок із суспільством і 
ринком (учасниками ринку) є запорукою ефективного 
здійснення монетарної політики. 

У вітчизняних дослідженнях зовсім недавно поча-
ли досліджувати тематику щодо ролі комунікаційної 
політики серед інструментів грошово-кредитного ре-
гулювання. Цьому питанню значну увагу приділили 
О. Костюк, В. Міщенко, А. Сомик, Т. Щербина та ін. 

Постановка проблеми. Ефективність реалізації 
заходів монетарної політики підкреслюється важ-
ливістю чіткого розуміння дій центрального банку 
суб’єктами економічної діяльності. Останнім часом 
усе частіше акцентується увага щодо превалюючої 
ролі комунікаційної політики серед інструментів гро-
шово-кредитного регулювання. 

Застосування інформаційних важелів впливу та 
збільшення транспарентності діяльності НБУ, як за-
свідчує практика країн, що запровадили режим інфля-
ційного таргетування, здатні підвищити ефективність 
функціонування передавального механізму монетар-
ної політики.

Проте й у світовій науковій спільноті, і у вітчизня-
них наукових розробках залишається невирішеним 
питання щодо необхідного ступеня відкритості та 
прозорості дій грошово-кредитної влади. Тому метою 
статті є виявлення ступеня розвитку комунікаційної 
складової грошово-кредитного інструментарію НБУ.

Основні методи дослідження. Основою дослі-
дження є загальнонаукові методи пізнання, зокрема 
аналіз, синтез, системність, комплексність. Ефектив-
ність забезпечення транспарентності центрального 
банку через комунікаційні канали проводилася за до-
помогою методу аналізу.

Результати. Головною функцією Національного 
банку України є забезпечення стабільності грошової 

одиниці України. Для її виконання він сприяє стабіль-
ності банківської системи, а також у межах своїх пов-
новажень підтримці цінової стабільності [1]. 

На сьогодні, окрім традиційних інструментів регу-
лювання грошово-кредитної політики, що використо-
вує НБУ, на перший план виходить комунікаційна по-
літика. Розроблення ефективної комунікаційної полі-
тики забезпечить розуміння економічними агентами 
обраного напряму монетарної стратегії та вплине на 
підвищення ступеня довіри до дій влади і, перш за все, 
до НБУ як головного регулятора грошового ринку. 

До основних складових комунікаційної політики 
можна віднести:

 – інформативні заходи, які передбачають систе-
му донесення даних до економічних суб’єктів;

 – заходи щодо підвищення прозорості та перед-
бачуваності майбутніх змін у грошово-кредит-
ній політиці, які включають розробку прогно-
зів майбутніх змін процентних ставок, кіль-
кісний аналіз впливу різноманітних шоків на 
зміни у прогнозованих процентних ставках за 
попередній період;

 – паблік рілейшенз – створення позитивного 
іміджу центрального банку прямо впливає на 
довіру суспільства до влади і на формування 
очікувань, а отже, і на ділову активність [5].

За критерієм прозорості можна розрізняти закри-
ту (непряму) і відкриту комунікаційну політику. Від-
крита передбачає широке та ефективне застосування 
всіх зазначених складових, включаючи прогнозування 
майбутньої динаміки процентних ставок. Така політи-
ка характерна для кількох центральних банків світу: 
уперше вона була застосована центральними банками 
Нової Зеландії, потім – Норвегії (2004 р.), а пізніше – 
Швеції і Чехії [5].

Більшість центральних банків обирають закриту 
(непряму) комунікаційну політику донесення май-
бутніх орієнтирів, використовуючи прогнози, які ба-
зуються на технічному аналізі, та вербальні сигнали в 
публічних виступах і публікаціях.

Таким чином, комунікаційна політика може бути 
визначена як система заходів із взаємодії центрального 
банку з комерційними банками та іншими суб’єктами 
економіки, які направлені на підвищення ступеня по-
інформованості суб’єктів щодо стану і  перспектив 
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розвитку грошово-кредитної сфери, підвищення рівня 
довіри до заходів грошово-кредитної політики та фор-
мування позитивного іміджу влади [5].

Саме забезпечення транспарентності стає додат-
ковим фактором підвищення ефективності антиін-
фляційних і послідовних дій з монетарної політики 
центрального банку, дозволяє утримувати інфляційні 
очікування на низькому рівні, скорочує невизначеність 
при прийнятті рішень суб’єктами економіки і поліп-
шує репутацію центрального банку. 

«Інформаційна відкритість», «прозорість», або 
«транспарентність» (від англ. transparency – ясність), 
банку є головним елементом формування довіри бан-
ківських вкладників до фінансово-кредитних установ та 
одним із показників якості корпоративного управління. 
Що стосується транспарентності центрального бан-
ку, то під нею слід розуміти розкриття інформації про 
внутрішні процеси прийняття рішень (тобто всі пояс-
нення, що стосуються монетарної політики). При цьому 
важливим є розкриття інформації про цілі та кількісні 
орієнтири монетарної політики, стратегію і тактику, ре-
зультати та ефективність проведеної політики [6].

Також потрібно виділити певні переваги, які отри-
має центральний банк за належної прозорості у своїй 
діяльності: 

 – оприлюднення інформації центральним бан-
ком знижує асиметрію в суспільстві, яка збіль-

шує коливання в економіці, і, відповідно, рин-
кову невизначеність;

 – підвищена транспарентність зменшує помил-
ки прогнозування економічних агентів і підви-
щує їхню гнучкість реакції на шоки;

 – сприяє поліпшенню добробуту суспільства;
 – має позитивний вплив на формування інфля-

ційних очікувань, що дозволяє центральному 
банку більш ефективно проводити монетарну 
політику;

 – дозволяє поліпшити репутацію центрального 
банку;

 – при оголошенні мети центральним банком цілі 
монетарної політики сприяють підтриман-
ню з боку суспільства політики, яку здійснює 
центральний банк, і посилюють незалежність 
центрального банку, яка є взаємовигідною для 
центрального банку і суспільства: суспільство 
має змогу отримати оптимальну політику для 
поліпшення свого добробуту, а центральний 
банк зводить до мінімуму свої витрати при 
здійсненні цієї політики [6].

Ефективність роботи із забезпечення транспа-
рентності діяльності ЦБ залежить від наявності чітко 
налагоджених інформаційних каналів, які б одночас-
но охоплювали максимально широкі кола суспільства 
(рис.). 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

Комунікаційна політика 
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Публікації ЗМІ 
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Рис. Сучасні комунікаційні канали НБУ (власна розробка)

Як комунікаційні канали для інформування гро-
мадськості про здійснювану ним політики та її ре-
зультати НБУ на сьогодні використовує певний на-
бір інструментів, кожен з яких має свої переваги і 
недоліки:

1) Веб-сайт – офіційний сайт НБУ;
2) Прес-центр – це розділ, який призначений для 

журналістів і широкої громадськості. Він міс-
тить останні надходження та архів прес- і ві-
деорелізів, найцікавіші публікації матеріалів у 

засобах масової інформації. До цього розділу 
входять також:
 – прес-релізи, спеціальні звіти за окреми-

ми видами діяльності є одним з основних 
джерел інформації в комплексній систе-
мі комунікацій. Матеріали, які там на-
ведені, слугують регулярним джерелом 
інформації щодо аналізу поточного стану 
грошово-кредитного ринку для громадсь-
кості;



ISSN 2221-755X ВUVWXY УWUZ[\VX][]^ _`WYUZVcYdf Vg\`ZX Н`jUdW`ocWdqd _`WY^ УY\`fWX   2013 № 2 (17) 225

П'&|}%9+ '&4=+*:k </-5-6&=&-:'%8+*-&j 6+6*%9+ = 6k,56-+? k9&=5?

 – публікації засобів масової інформації (ЗМІ), 
де розміщені виступи та інтерв’ю керівниц-
тва НБУ;

 – лінія «довіри», яка працює в автоматичному 
режимі та до якої можна звернутися з проб-
лемних питань: проведення вкладних і кре-
дитних операцій банківськими установами, 
здійснення касових операції з національ-
ною валютою, виконання зобов’язань пе-
ред вкладниками і клієнтами банків, робота 
банківських установ в умовах тимчасової 
адміністрації та ліквідації тощо;

 – блок «запитання і відповіді»;
 – особистий прийом громадян керівництвом 

НБУ, територіальних управлінь (ТУ);
3) публікації статистичних даних про основні 

 макроекономічні показники;
4) періодичні видання НБУ, публікації яких до-

ступні у форматі PDF. До них входять:
 – «Річний звіт Національного банку України», 

видається з 1993 року на папері, розміщу-
ється в Інтернеті з 2001 року;

 – «Бюлетень Національного банку України», 
видається з 1993 року на папері, розміщу-
ється в Інтернеті з 2001 року;

 – «Платіжний баланс і зовнішній борг Укра-
їни», видається із 1995 року, з другого пів-
річчя 2009-го – на папері і на CD-ROM. Роз-
міщується в Інтернеті з 2002 року;

 – «Вісник Національного банку України», пуб-
лікується на папері, із січня 2010 року вихо-
дить у комплекті з додатком «Законодавчі і 
нормативні акти з банківської діяльності» 
на CD-ROM;

 – «Законодавчі і нормативні акти з банків-
ської діяльності» – щомісячний додаток до 
«Вісника НБУ»;

 – «Банкноти і монети України», публікується 
на папері.

 – телевізійні канали (телеканал «БТБ»).
Саме комплексне використання всіх комуніка-

ційних каналів дозволяє ЦБ країни здійснювати ін-
формування всієї доступної аудиторії або окремих її 
сегментів, таких як фінансові ринки, населення, під-
приємства та організації, ЗМІ, уряд та інші органи 
державного управління.

Національний банк України реалізовує свою ін-
формаційну політику на засадах взаємодовіри, по-
ваги, надання зваженої, об’єктивної й оперативної 
інформації та зацікавлений в ефективній співпраці із 
засобами масової інформації (ЗМІ).

Підвищенню ефективності комунікаційної політи-
ки сприятиме підвищення рівня фінансової грамот-
ності населення. 

З моменту заснування НБУ багато часу приді-
лялося питанню фінансової грамотності, адже насе-
лення – основний інвестор НБУ. Національний банк 
працює на ринку з грошима, і не останнім елемен-
том є те, щоб політика і дії центрального банку були 
сприйняті суспільством і стали зрозумілими для ши-
рокого загалу. 

Одним з унікальних проектів, створених центро-
банком країни з метою підвищення фінансової куль-
тури громадян України, є телеканал БТБ, формат яко-
го – інформаційно-просвітницький. 

У липні 2011 року за рішенням Національної ради 
України з телебачення і радіомовлення ТОВ «Банків-
ське телебачення» (Телеканал «БТБ») отримало ліцен-
зію НР № 1321 на цілодобове супутникове мовлення, 
у серпні того ж року – Ліцензію НР № 1365 на багато-
канальне (цифрове) мовлення.

Не залишаються осторонь і вітчизняні банки, які 
все частіше включають у свою діяльність програми з 
підвищення фінансової грамотності. Слід відмітити 
вітчизняні банки, які ведуть діяльність із поширення 
фінансової грамотності серед населення:

 – Ерсте Банк – проект «Фінансова грамотність 
дітей та підлітків», метою якого є надання ді-
тям можливості отримати фінансові знання;

 – Дельта Банк – проводить уроки фінансової 
грамотності у школах;

 – ПриватБанк – створено банківську навчальну 
програму для школярів з фінансової грамот-
ності – «ЮниорБанк»;

 – Юнікредіт Банк (Укрсоцбанк) – щорічно про-
водить олімпіаду з фінансової грамотності се-
ред студентів;

 – Банк Хрещатик – програма «Крок у життя» 
[9–13].

Саме завдяки підтримці вітчизняних банків можна 
тепер сказати, що програма з підвищення фінансової 
грамотності населення вийшла на національний рі-
вень. 

Як зазначила директор Генерального департаменту 
грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова у 
виступі щодо підвищення фінансової грамотності на-
селення: «Для цього є всі канали та інформаційні за-
соби, які ми будемо використовувати» [8].

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок 
про те, що ефективність роботи центрального банку 
неможливо уявити без оцінки його транспарентності. 
Науковці та особи, відповідальні за формування полі-
тики в багатьох провідних центральних банках світу, 
погоджуються, що впровадження стандартів транспа-
рентності дозволяють знизити інформаційну асимет-
рію та ринкову невизначеність, поліпшити репутацію 
центрального банку, а публікації, зроблені централь-
ним банком, скоординувати дії економічних агентів, 
оскільки оприлюднення та роз’яснення інформації 
зменшує кількість негативних рівноваг у системі.

Ефективність роботи із забезпечення транспа-
рентності діяльності центрального банку потребує 
наявності системи комунікацій та чітко налагоджених 
інформаційних каналів, які б одночасно охоплювали 
максимально широкі кола суспільства. Це дозволяє 
центральним банкам забезпечувати більшу відкри-
тість своєї діяльності, сприяє зниженню невизначе-
ності в монетарній політиці шляхом роз’яснення гро-
мадськості не тільки цілей, яких центральний банк 
планує досягти, і методів їх досягнення, а й можливих 
відхилень від цільових показників і причин такого 
відхилення, аналіз дій центрального банку. 
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На наш погляд, оприлюднення інформації цен-
тральним банком сприяє посиленню поінформова-
ності суспільства стосовно економічного розвитку 
держави і посиленню довіри до центрального банку з 
боку населення. При цьому найбільш ефективне доне-
сення центральним банком інформації до його одер-
жувачів можливе при використанні всіх можливих 
комунікаційних каналів. Тобто офіційні звіти та ана-
літичні матеріали центрального банку, розміщені на 

офіційному сайті або опубліковані у спеціальних ви-
даннях, мають більший ефект при їх доповненні пуб-
лічними виступами керівництва центрального банку 
перед громадськістю. 

Ефективна система комунікацій сприятиме розвит-
кові аналітичного апарату не тільки самого централь-
ного банку, а й усувати проблему недосконалого знання 
ззовні про стан економіки і центральний банк зокрема, 
що й буде предметом подальших наукових досліджень. 
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Summary. Th e essence of the concept of «transparency» and «communal politics» of the central bank highlighted 
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