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Забезпечення стабільності курсу національної валюти являється 

першочерговим завданням національного банку нашої країни. 
Українська гривня перебуває на межі знецінення та піддається значним 
коливанням, особливо в умовах фінансових криз та політичних реформ 
держави. Яскравим прикладом є криза викликана епідемією 
Коронавірусу в 2020 році та початок війни на Сході України, які в 
підсумку негативно вплинули на курс національної валюти [1]. 

Через знецінення української гривні в 2014 році, курс якої до 
долара почав шалено зростати – з 7,94 у 2010 до 26,73 за долар у 2020. 
Такі коливання свідчать про нестабільність національної валюти, як 
основного та важливого показника фінансового ринку України. 
Детальніше динаміку курсу гривні до долара пропонуємо розглянути 
на рисунку 1. 

На основі аналізу даних рисунка 1 видно що різке падіння курсу 
гривні почалося у 2014 у зв’язку із загостренням конфлікту на Сході 
України та збільшення державних витрат на фінансування військ. 
Зростання курсу долара тримається і до сьогодні, в основному через 
фінансову нестабільність української економіки, яка ще стала ще 
більш відчутною у 2020 році. Яскраво критичність ситуації з 
валютним курсом демонструє динаміка валютних інтервенцій НБУ 
(див. рис. 2). 

Аналізуючи дані рисунка 2 видно, що найвищої позначки даний 
показник сягнув у кінці 2019 – початку 2020 року та відповідно 
збільшився майже у 3 рази в порівнянні з 2015–2016 рр. В основному 
таке різке збільшення інтервенцій НБУ відбулося по-перше через 
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пандемією Коронавірусу, а по-друге через колосальне знецінення 
гривні. Ми можемо побачити на рисунку 2, що рівень валютних 
інтервенцій НБУ з 2017 року зменшився, в основному через 
стабілізацію курсу обміну гривні відносно долару США. 

 

 
Рис. 1. Динаміка курсу гривні до долара за період 2010–2021 рр. 

Джерело: [2] 
 

 
Рис. 2. Динаміка валютних інтервенцій НБУ  

за період 2012–2021 рр., млрд дол. США  
Джерело: [3] 
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Основною проблемою української валюти є її курсові коливання, 
які негативно впливають на рівень розвитку економіки нашої країни. 
Розбалансованість валютного ринку, шалені темпи інфляції та 
постійно негативне сальдо торговельного балансу, як ніщо інше 
характеризує недосконалість державної валютної політики, що в 
підсумку негативно впливає на курс української гривні та її 
нестабільність [4]. 

Важливим показником зміцнення валютного курсу є притік 
іноземних інвестицій та активізація експортної діяльності, які в 
сукупності стабілізуватимуть курс національної валюти і позитивно 
вплинуть не тільки на ріст національної валюти, але й на зменшення 
рівня інфляція в у країні [5]. 

Курсові коливання є однією із загроз національним інтересам 
нашої країни, ось чому необхідною умовою для реалізації головної 
функції НБУ – «забезпечення стабільності національної грошової 
одиниці» – є здійснення ефективної монетарної політики для 
забезпечення стабільності фінансово-кредитної сфери. На сьогодні 
валютно-курсова політика нашої держави є не лише невід’ємною 
частиною, але й важливим аспектом впливу на забезпечення 
фінансову безпеку та стабільності української валюти. 
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