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ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ 

ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

 

Паламаренко Я. В.  

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки 

Вінницький національний аграрний університет 

Мороз К. М. 

магістр факультету економіки та підприємництва 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

У теперішній час, валютно-курсова політика є одним з інструментів дося-

гнення макроекономічної стабільності. Валютно-курсова політика національної 

економіки на нинішньому етапі історичного розвитку націлена на реалізацію 

регулятивного впливу держави, а саме національного банку України (НБУ), на 

стан і можливості коливання валютного курсу національної грошової одиниці 

щодо долара США [2, с. 1180]. 

http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/gl/svaz5/iphone-samsung-sopernichestvo-i-konkurenciya.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/gl/svaz5/iphone-samsung-sopernichestvo-i-konkurenciya.htm
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Проведений аналіз літературних джерел показав, що валютно-курсова по-

літика являє собою комплекс заходів, які здійснює держава в особі центрально-

го банку через особливий механізм валютного регулювання, спрямовані на за-

безпечення дотримання валютного курсу національної грошової одиниці по ві-

дношенню до іноземних валют, який є економічно обґрунтованим та таким, що 

дає змогу досягти головної мети економічної політики держави – економічного 

зростання. Варто зазначити, що закон України Про ―Національний банк Украї-

ни‖ визначає завдання, які покладено на Національний банк, але серед цих за-

вдань не йдеться про валютно-курсову політику. Проте на Раду Національного 

банку покладено завдання із розроблення рекомендації стосовно політики кур-

соутворення та валютного регулювання. Із цього можна зробити висновок, що 

проведення валютно-курсової політики є також завданням Національного банку 

[1, с. 62]. 

Зокрема за 2017 – 2018 роки запроваджено «інфляційне таргетування» та 

плаваючий валютний курс, мета якого полягала в забезпеченні економічного 

зростання. До головних цілей даного режиму відносилися: ціль щодо інфляції; 

поповнення міжнародних резервів; відсоткова ставка як операційна ціль. 

Очікується, що плаваючий валютний курс сприятиме розвитку прозорого та 

ліквідного внутрішнього валютного ринку, на основі: поступового послаблення 

адміністративних заходів, що обмежують гнучкість обмінного курсу та опри-

люднення і роз‘яснювання учасникам ринку нормативно-правових актів НБУ, а 

також використання валютних інтервенцій з метою згладжування 

функціонування валютного ринку та накопичення міжнародних резервів [6]. 

Так, проаналізувавши динаміку національної грошової одиниці (гривні) 

до іноземних валют (рис. 1) за 2010 – 2017 роки, помітно її нестабільний курс, 

який збільшився майже в три рази, протягом досліджуваного періоду. Ця тен-

денція стосується не лише долара США, а й євро.  

Аналіз рис. 1 показав, що українська гривня у 2010 – 2013 рр. була відно-

сно стабільною щодо двох основних валют, які використовуються в нашій краї-

ні, проте починаючи з 2014 р. девальвація мала стрімкий розвиток, що привело 
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до негативних наслідків в економіці. Заслуговує на увагу така подія, як відкрит-

тя безвізового режиму між Україною та ЄС, а також тісна економічна 

співпраця, результатом якої має стати позитивний вплив на конвертованість 

гривні [7, с. 692]. 

 

Рис. 1 Динаміка курсу гривні щодо євро та долара США  

за період 2010 – 2017 рр.* 
*Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури [4]. 

 

На початку 2018 року ситуація щодо курсу національної валюти дещо 

змінилася, помітний невеликий ріст гривні відносно іноземних валют (долара, 

євро) протягом лютого 2018 року. Офіційний курс гривні по відношенню до 

долара США станом на 01.01.2018 рік складав 2800,88 грн./100 дол. США, а 

станом на 01.02.2018 рік – 2694,82 грн./100 дол. США (збільшення на 

106,06 грн./100 дол. США або на 1 грн. 6 коп./1 дол. США). Офіційний курс 

гривні відносно євро станом на 01.01.2018 рік становив 3478,97 грн./100 євро, 

станом на 01.02.2018 рік – 3314,90 грн./100 євро (зростання на 164,07 грн./100 

євро або на 1 грн. 64 коп./1 євро) [4]. 

З метою стабілізації обмінного курсу української гривні в ―Основних за-

садах грошово-кредитної політики на 2016 – 2020 роки‖, які передбачали пере-

хід України на режими інфляційного таргетування та плаваючого обмінного 

курсу, зазначено, що у разі потреби НБУ здійснюватиме інтервенції на валют-
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ному ринку з метою поповнення міжнародних резервів або для запобігання 

надмірним коливанням валютного курсу. Таким чином, незважаючи на думку, 

що валютні інтервенції не слід використовувати у ―чистому‖ режимі інфляцій-

ного таргетування [5, с. 102], цей механізм став дієвим інструментом НБУ, що 

безпосередньо впливає на ліквідність міжбанківського валютного ринку та ди-

наміку вартості національної грошової одиниці. У свою чергу, баланс купівлі 

являє собою продаж іноземної валюти, що є позитивним у всіх трьох досліджу-

ваних роках (рис. 2), тобто НБУ виступає нетто-покупцем іноземної валюти. Це 

загалом відповідає меті поповнення міжнародних резервів України. 

 

Рис. 2 Обсяги валютних інтервенцій НБУ у 2013-2018 рр.* 
*Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури [3]. 

 

Проведений аналіз рис. 2 показав, що спостерігається найбільший обсяг 

продажу в 2014 році 10146,1 млн. дол. США, але поступово його обсяги змен-

шувалися починаючи з 2015 року. Спостерігається нерівномірний обсяг прода-

жу іноземної валюти в досліджуваному періоді. Найбільші обсяги купівлі іно-

земної валюти спостерігалися протягом 2016 – 2017 рр., для порівняння у 2013 

– 2014 рр. показник був в два рази менший. 

Важливим є те що у січні 2017 р. НБУ розпочав проведення валютних ін-

тервенцій за новою формою – запиту щодо найкращого курсу, запровадження 

якої передбачено Стратегією валютних інтервенцій на 2016 – 2020 рр.. Перева-

гою нової форми валютних інтервенцій є швидкість застосування, що робить її 

найбільш ефективним інструментом для згладжування коливань на міжбанків-
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ському валютному ринку. Також Національний банк продовжував нарощувати 

золотовалютні резерви; крім того, ситуація на ринках сировини на початок 

2017 р. суттєво поліпшила стан надходжень від зовнішньої торгівлі навіть за 

умов скорочення її обсягів [2, с.1181]. 

Рівень коливань валютного курсу є важливим не тільки для зовнішньое-

кономічної діяльності, він здійснює багатоаспектний вплив на всю національну 

економіку, деякі галузі, сектори, функціональні підсистеми. Саме тому регулю-

вання валютного курсу виступає важливою складовою частиною як державної 

економічної політики загалом, так і валютної політики центрального банку зок-

рема. Зупинимось на окремих факторах впливу на курс національної валюти в 

Україні (рис. 3)  

 

Рис. 3 Фактори впливу на величину валютного курсу* 

*Джерело: сформовано автором. 

 

Відтак, варто зазначити, що валютно-курсова політика Національного ба-

нку України повинна бути спрямована на розроблення й упровадження компле-

ксу заходів щодо повернення довіри до національної валюти, лібералізації ва-

лютного ринку та продовження режиму плаваючого курсоутворення. Саме в 

напрямі досліджень дорожньої карти майбутніх змін автори вбачають перспек-

тиви своїх подальших досліджень. Реалізація заходів стратегії валютної політи-

ки в Україні сприятиме вдосконаленню механізму регулювання валютної сфери 

та валютної політики держави загалом, стабілізації курсу національної валюти 

та зміцненню ситуації у сфері монетарної політики України. Перспективами 
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подальших досліджень у даному контексті є обґрунтування ефективної моделі 

валютного регулювання в умовах лібералізації фінансових ринків, оскільки, як 

свідчить світовий досвід, недостатньо міцна та нестабільна валютно-фінансова 

сфера може призвести до глибоких криз та потрясінь, які, на жаль, стали не-

від‘ємним атрибутом сучасної глобалізованої економіки. 
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