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ЕКОНОМІЧНІ ОЧІКУВАННЯ АГЕНТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ  

В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ1 

Кривич Я. М., Сердюк К. В. 
Сумський державний університет 

 
Kryvych Ya., Serdiuk K. ECONOMIC EXPECTATIONS OF FINANCIAL 

SECTOR AGENTS IN THE CONTEXT OF THE CENTRAL BANK’S 
COMMUNICATIONS POLICY. This research consists of a general analysis of 
emotional decision-making factors by economic agents for implementing a central 
bank policy. Central bank communication has increased significantly over the past 
two decades and has continued to evolve. This paper encompasses conceptual 
framework for economical expectations of business and consumers and public trust 
indicators with communication tools of central bank in Ukraine. 

Невід’ємним учасником грошово-кредитної системи будь-якої країни є 
центральні банки, які виконують значну кількість функцій у забезпеченні 
безперервної діяльності не тільки цієї системи, а й загалом економіки країни. А 
отже, усі центральні банки намагаються доводити до відома всіх економічних 
агентів країни про останні зміни, досягнення, пріоритети розвитку та 
вдосконалення монетарної політики.  

Довіра суспільства до економіки на сучасному етапі розвитку країни є 
дуже важливою, оскільки вона є свідченням того, чи вдало підібрано та введено 
в дію ряд економічних інструментів для проведення економічної політики. 
Одним із індикаторів суспільної довіри слід вважати економічні очікування. 

                                           
1 Тези підготовлено в рамках виконання науково-дослідної роботи молодих науковців на тему «Економіко-
математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука 
економічної безпеки України» (номер держ. реєстрації 0117U003924) 
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Проте, існуюча література не дає прямих емпіричних даних про 
взаємозв’язок між довірою до центральних банків та економічними 
очікуваннями, тим більше між очікуваннями та механізмом комунікації 
центральних банків. Тому метою роботи є завдання заповнити цю прогалину 
шляхом вивчення ефективності комунікаційної політики Національного банку 
України та її потенційного впливу на економічні очікування агентів 
фінансового сектору та сприяння підвищенню довіри. 

Дослідження економічних очікувань спричинило те, що для центральних 
банків останнім часом все гостріше постає питання проведення комунікаційної 
політики, яка б допомогла реалізувати всі аспекти своєї діяльності, виявити на 
що націлені очікування агентів фінансового секторута пристосувати свою 
політику якомога ближче до їх сподівань. Головним завданням комунікаційної 
політики центрального банку є завоювання довіри. Проте, при постійному 
проведенні комунікації, він націлений на більш довготермінову перспективу — 
це управління очікуваннями [1]. Самі ж центральні банки наголошують на 
використанні комунікації як на засобі грошово-кредитної політики [2]. 
Національний банк України не є виключенням. Відповідно він є сучасним, 
відкритим і незалежним центральним банком.Національний банк визнає 
комунікацію невід’ємною частиною своєї діяльності та запорукою ефективної 
реалізації своєї політики, спрямованої на досягнення цілей, встановлених 
виключно його стратегією. Хоча цьому питанню Національний банк України 
почав приділяти такої уваги зовсім нещодавно [3].  

Узагалі комунікація, як форма спілкування центральних банків з 
громадськістю, є складним інструментом, який може бути навіть складнішим, 
ніж зміна процентної ставки. Проте, не зважаючи на це, вона є необхідною у 
сучасних ринкових умовах. Комунікація має бути ефективною, чіткою та 
достовірною [4, 5]. Комунікація є одним з основних каналів, через які 
центральні банки можуть впливати на ринкові переконання щодо її майбутніх 
дій. Під час дослідження очікувань економічних агентів традиційно 
розрізняють корпоративний сектор (бізнес), домогосподарств (споживачі) та 
інвесторів, які визначають рівень витрат та споживання в економіці залежно від 
рівня їх впевненості. Відтак рівень впевненості та настрої економічних агентів 
детермінує їх майбутню поведінку, в тому числі і у фінансовому секторі.  

Загалом у країнах Європейського союзу виділяють три різні цільові групи: 
це учасники фінансового ринку; інші інституційні суб’єкти, зокрема у 
політичній сфері, та громадськість у цілому [4]. Стосовно України, то 
цільовими аудиторіями комунікації Національного банку є суб’єкти державної 
політики, громадськість та споживачі фінансових послуг, а також, останнім 
часом, почали виділити окрему групу, таку як академічна спільнота [3].Також 
вважаємо за потрібне, виділити наступні цільові групи без яких комунікація 
між Центральним банком була б не повноцінною. Це такі групи як: журналісти 
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і ЗМІ; бізнес-групи, підприємства; міжнародні та іноземні установи, міжнародні 
організації та проекти; незалежні аналітичні й експертні організації; підприємці 
(приватний бізнес, що не належить до фінансового сектора); вкладники 
проблемних банків тощо. Отже, необхідність вивчення економічних очікувань 
агентів фінансового сектору є однією з головних цілей та завдань 
комунікаційної політики центральних банків світу.  
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
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Скаско О. І., Воськало В. І. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Skasko O., Voskalo V. ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL PROCESSES OF 

SUBJECTS OF THE NON-BANK FINANCIAL MARKET OF UKRAINE. The 
article presents a statistical and retrospective analysis of the non-bank financial 
sector development dynamics in Ukraine. The indicators, which have been the most 
significant changes during the last four years (2014—2017), are revealed, and the 
problems, which flow substantially on the dynamics of their development, are 
outlined. 

Починаючи з 2014 року вітчизняна банківська система знаходиться у 
системній кризі, зазнавши в кількісному та якісному вимірі суттєвих втрат, 
серед яких виділимо [1]: 

− різке зростання частки проблемних активів на балансах банків — 
частка проблемних кредитів у банківському секторі зросла із 7,7% на 
01.01.2014 р. до 54,5% на початок 2018 р.; 

− зменшення кількості платоспроможних банків із 147 на початок 2015 
року до 82 на початок 2018 р. та одночасне збільшення із 21 до 95 їх кількості, 
що знаходяться у стадії ліквідації;  
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