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THE EXCHANGE RATE AS INDICATOR OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL
ECONOMY

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти проведення

валютної політики. Об'єктом дослідження є процеси структурного розвитку національної еко�

номіки. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових дослід�

жень: системний підхід, аналіз і синтез. Метою статті є узагальнення факторів, які впливають

на динаміку валютного курсу в Україні, а також виявлення закономірностей її зв'язку зі струк�

турним розвитком національної економіки. Надано оцінку курсовій динаміці гривні, узагальне�

но негативні прояви курсової нестабільності на макрорівні: скорочення обсягів ВВП, а також

індексу виробництва базових галузей національної економіки, виснаження офіційних резерв�

них активів. Суттєве зменшення реальної заробітної плати і реальних доходів населення нега�

тивно позначається на його заощадженнях та внутрішньому попиті, що віддзеркалюється ско�

роченням роздрібного товарообороту. Запроваджений в Україні механізм гнучкого курсоутво�

рення з часом сприятиме балансуванню попиту і пропозиції іноземної валюти, а також автома�

тичному вирівнюванню платіжного балансу.

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of

monetary policy. Object is a process of structural development of the national economy. In preparing

the article used modern methods of research: a systematic approach, analysis and synthesis. The

article is a synthesis of factors that affect the dynamics of the exchange rate in Ukraine, as well as

identify patterns of its relationship with the structural development of the national economy. Courtesy

assessment group dynamics of the hryvnia, summarized the negative effects of exchange rate

volatility at the macro level, the decline in GDP and the index of basic industries of the national

economy, depletion of official reserve assets. A significant reduction in real wages and real incomes

negatively affects its savings and domestic demand, which reflected a reduction in retail turnover.

Introduced in Ukraine flexible exchange rate mechanism eventually contribute to balancing supply

and demand of foreign currency, as well as automatic alignment of payment balance.
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політики, в основі якої покладено встановлення

ефективного режиму валютного курсоутворення, що

повною мірою відповідатиме макроекономічній си-

туації в державі [1, c. 223]. З огляду на значну

відкритість економіки України, валютно-курсова по-

літика є механізмом взаємодії світових і національ-
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них ринків, що має важливий вплив на внутрішній

економічний розвиток. Аналіз валютного ринку і

валютно-курсових стратегій має бути частиною за-

гального, інтегрованого підходу, об'єктами якого є

основні макроекономічні (у т. ч. немонетарні) харак-

теристики розвитку країни та відповідні трансмісійні

механізми їх взаємозв'язку з динамікою валютного

курсу національної грошової одиниці [2, c. 118]. Зна-

чення валютної політики слід враховувати при вироб-

ленні загальноекономічної стратегії, оскільки вона

має значний антикризовий потенціал, який необхід-

но відновити у складних умовах, що склалися в Ук-

раїні у поточний час [3, c. 51].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми валютного курсоутворення знаходять-

ся у центрі уваги багатьох вчених. Веріга Г. акцентує

увагу на тому, що тісний кореляційний зв'язок руху

обмінного курсу долара США з кумулятивними тем-

пами інфляції, а також стійкість характеристик валют-

ного кошика "долар США — євро" роблять доціль-

ним перехід до одночасного таргетування інфляції та

валютного курсу на основі кошика валют "долар США

— євро" [4, c. 91]. Голуб Р. аналізує сильні і слабкі

сторони концепції паритету купівельної спроможності

при визначенні рівноважного валютного курсу як

інструменту з'ясування недооціненості та переоціне-

ності валют [5, c. 255]. У статті Козюк В. доведено,

що занижені курси однозначно кореспондують з

інститутами низької якості, компенсуючи брак остан-

ньої для стимулювання економічного зростання, тоді

як завищені курси кореспондують із високоякісними

інститутами, які компенсують конкурентний тиск і

дають змогу підтримувати глобальну конкурентосп-

роможність на інноваційній основі [6, c. 14]. Найвищі

темпи економічного зростання спостерігаються в

країнах із якісними інститутами, але і з дещо заниже-

ними курсами. Країни, охоплені потужною реальною

конвергенцією, стикаються з проблемою підтриман-

ня конкурентоспроможності, а тому здійснюють ре-

форми, спрямовані на підвищення якості інститутів.

Розвинуті країни спроможні підтримувати економіч-

не зростання навіть у несприятливому глобальному

монетарному оточенні за рахунок приваблення капі-

талів у інноваційні сектори, чутливі до інституційної

якості. Високо оцінюючи науковий доробок указаних

авторів, слід указати на недостатній рівень дослід-

жень взаємозв'язку валютного курсу та макроеконо-

мічних показників.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є узагальнення факторів, які вплива-

ють на динаміку валютного курсу в Україні, а також ви-

явлення закономірностей її зв'язку зі структурним роз-

витком національної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В інституціональних умовах України, на жаль, кри-

за є іманентною характеристикою валютного ринку.

Світова фінансова криза негативно позначалася на ди-

наміці національної грошової одиниці протягом серпня

2008 р. — лютого 2010 р. [7, c. 150]. Стабілізаційний

період завершився переоцінкою курсу гривні наприкінці

2013 р. У лютому 2014 р. розпочалася різка девальва-

ція національної валюти, причинами якої є: пострево-

люційна нестабільність, безвідповідальність поперед-

ньої влади щодо утримання економічно необгрунтова-

ного курсу гривні щодо долара США впродовж попе-

редніх років, на що було витрачено більшу частину зо-

лотовалютних резервів держави, а також агресія з боку

Росії [8, c. 181]. Протягом 2010—2013 рр. обсяг офі-

ційних резервних активів України скоротився з

33319 млн дол. США до 18760 млн дол. США, а до кінця

2014 р. — 7533 млн дол. США.

У 2014 р. курс гривні зменшився з 799,30 грн./100

дол. до 1576,86 грн./100 дол., або у 1,972 рази, на

кінець 2015 р. він становив 2400,07 грн./100 дол., що у

1,522 разів більше порівняно з початком року. Кумуля-

тивно за два роки гривня відносно долара знецінилася

у 3 рази. Динаміка курсу гривні до інших світових ва-

лют віддзеркалювала кон'юнктуру міжнародних ринків,

на яких зокрема спостерігалися коливання пари євро

— долар США. В результаті долар США за 2014 р. укрі-

пився на 12.8% до кошика провідних валют, зокрема

на 12.2% до євро. Враховуючи послаблення євро

відносно долара США, темпи знецінення гривні віднос-

но євро були меншими: за 2014 р. — 74,2%, за 2015 р.

— 36,3%. Індекс інфляції за 2014 р. становив 124,9%,

за 11 міс. 2015 р — 142,3%. Таким чином, протягом

аналізованого періоду 2014—2015 рр. споживчі ціни

зросли у 1,78 разів.

У лютому 2014 р. Національний банк України пе-

рейшов до встановлення офіційного курсу гривні до

долара США на рівні його середньозважених ринко-

вих котирувань. Було прийнято рішення, відповідно

до якого офіційний курс гривні до долара США виз-

начається як середньозважений курс продавців і по-

купців, що склався протягом поточного дня на міжбан-

ківському валютному ринку України. Перехід до

гнучкого курсоутворення також став однією з клю-

чових передумов, що дало змогу Україні отримати

доступ до підтримки з боку міжнародних фінансових

організацій та ухвалення Радою Директорів МВФ

нової дворічної програми "Стенд-бай". Для нашої

держави та для світу в цілому це стало потужним

сигналом підтримки як з політичної, так і з економіч-

ної точки зору. Завдяки цьому в 2014 р. Україна от-

римала від МВФ кредитні ресурси майже на 4,6 млрд

дол. США (в еквіваленті) та додатково залучила на

зовнішніх ринках і за двосторонніми фінансовими

угодами ще майже 5,5 млрд дол. США (в еквіваленті).

Це дало можливість Україні вчасно та в повному об-

сязі виконати свої суверенні зобов'язання в непрос-

тих умовах скорочення виробництва і зовнішньоеко-

номічної діяльності.
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Курсова нестабільність негативно позначилася на

макроекономічних показниках. У постійних цінах 2010

р. валовий внутрішній продукт України у 2014 р. скоро-

тився на 6,8%, а за трьома кварталами 2015 р. — на

17,2%, 14,6%, 7,2% до відповідного періоду поперед-

нього року (табл. 1).

За підсумками 2014 р. найбільшу частку в індексі ви-

робництва базових галузей національної економіки

(табл. 2) мала оптова торгівля (24,5%), переробна про-

мисловість (24%), сільське господарство (22,6%).

Протягом 11 міс. 2015 р. скорочення виробництва

демонстрували усі галузі, причому найбільші темпи при-

таманні виробництву коксу та продуктів нафтоперероб-

ки (23,9%), роздрібній торгівлі (21,4%). Скорочення

роздрібного товарообороту відображає тенденцію зни-

ження реальних доходів населення. Найменші темпи

скорочення обсягів виробництва за 11 міс. 2015 р. мали

сільське господарство (4,7%) та житлове будівництво

(3,5%).

Протягом 2010—2013 рр. спостерігалося стійке зро-

стання індексу реальної заробітної плати із середнім

значенням 110,4%. Скорочення індексу реальної заро-

бітної плати за 2014 р. склало 6,5%, за 11 міс. 2015 р.

— 21,8%. Реальний наявний дохід населення за підсум-

ками 2014 р. скоротився на 8,4%, за 1 кв. 2015 р. — на

23,5%, за 2 кв. 2015 р. — на 34% до відповідного пер-

іоду попереднього року. Зниження реальних доходів на-

селення негативно позначилося на його заощадженнях,
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Таблиця 2. Динаміка індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України

Джерело: [10].

Таблиця 1. Динаміка макроекономічних показників України

Джерело: [9].
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оскільки їх обсяг у 2014 р. становив 73,5% до рівня 2013

р., а у I та II кварталах 2015 р. — трохи більше 10% до

відповідного періоду попереднього року.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

1. Надано оцінку курсовій динаміці гривні, встанов-

лено значне відставання індексу інфляції від кумулятив-

ного знецінення національної грошової одиниці, що сти-

мулюватиме споживання товарів вітчизняного вироб-

ництва, підвищуючи їх конкурентоспроможність.

2. Негативними проявами курсової нестабільності

на макрорівні є: скорочення обсягів ВВП, а також індек-

су виробництва базових галузей національної економі-

ки, виснаження офіційних резервних активів. Позитив-

ною слід визначити тенденцію до скорочення темпів

падіння ВВП у третьому кварталі 2015 р.

3. Суттєве зменшення реальної заробітної плати і

реальних доходів населення негативно позначається на

його заощадженнях та внутрішньому попиті, що віддзер-

калюється скороченням роздрібного товарообороту.

4. Запроваджений в Україні механізм гнучкого кур-

соутворення з часом сприятиме балансуванню попиту і

пропозиції іноземної валюти, а також автоматичному ви-

рівнюванню платіжного балансу. Перевагою такого кур-

сового режиму для економічному розвитку є: швидке

реагування економіки на зміни, що відбуваються як все-

редині країни, так і за її межами; формування необхід-

них умов для розвитку фондового ринку та поширення

застосування фінансових інструментів.

Перспективами подальших досліджень є визначен-

ня взаємозв'язку валютної політики і структури платіж-

ного балансу.
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