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налітичний департамент НРА «Рюрік» 

проаналізував статистичну інформацію по 

валютному ринку України за результатами 

2017 року. Проведений аналіз дозволив 

зробити нижченаведені висновки. 

З початку 2017 року національна валюта втратила 

частину своєї вартості. Причин для такої тенденції 

декілька, зокрема позначилися значні витрати на 

обслуговування державного боргу, а також від’ємний 

зовнішньоторговельний баланс. 

В цілому, девальвація гривні призводить до 

подорожчання імпортних товарів, що поступово викликає 

зростання інших споживчих цін (зокрема, внаслідок 

зростання цін на імпортне пальне). За період 

01.01.2017  ‒ 01.01.2018 р. офіційний курс національної 

валюти зменшився з 27,12 до 28,07 грн./дол. США. 

Протягом вказаного проміжку часу пікове значення 

офіційного курсу було зареєстроване саме в останній 

робочий день року, 29 грудня 2017 року ‒ 28,07 грн. 

за дол. США. 

Так, у звітному періоді Національний банк викупив 

іноземної валюти на суму 2,27 млрд. дол. США в 

еквіваленті, в той час як продано ним на 

міжбанківському ринку було 1,01 млрд. дол. США в 

еквіваленті. Таким чином, позитивне сальдо між цими 

показниками склало 1,26 млрд. грн. Найчастіше в якості 

інструментів валютних інтервенцій НБУ використовує 

євро та долари США. В 2017 році валютні інтервенції 

Регулятором здійснювались переважно в формі запиту 

щодо найкращого курсу.  

Сукупний обсяг операцій з готівковою іноземною 

валютою на міжбанківському валютному ринку України 

за підсумком 2017 року значно зріс, та склав 

13,31 млрд. дол. США (в 2016 році–4,0 млрд. дол. США). 

Тенденцією першого півріччя 2017 року було значне 

переважання обсягів продажу валюти з боку населення 

над обсягами купівлі. Водночас, друге півріччя 

охарактеризувалося поступовим урівноваженням сум 

купівлі-продажу іноземної валюти.  

Протягом 2017 року обсяг депозитів в національний 

валюті збільшився на 18% (74,8 млрд. грн.), склавши 

490,57 млрд. грн. станом на 01.01.2018 р. Обсяг 

депозитів іноземній валюті за цей же період зріс на 4,9% 

(0,7 млрд.  дол. США), склавши 13,73 млрд. дол. США 

станом на 01.01.2018 р. Варто зазначити, що тенденцією 

2017 року стало поступове відновлення довіри 

населення до банківської системи, та, як наслідок, 

збільшення обсягів депозитів, залучених як в 

національній, так і в іноземній валюті.  

За результатом 2017 року обсяг золотовалютних 

резервів склав 18,81 млрд. дол. США в еквіваленті, 

збільшившись протягом року на 21,8%.  

Нагадаємо, станом на 01.01.2017 р. обсяг міжнародних 

резервів відповідав 15,54 млрд. дол. США в еквіваленті. 

Серед основних чинників зростання обсягів резервів в 

2017 році можна виокремити додатнє сальдо платіжного 

балансу, а також надходження фінансування від МВФ на 

рівні близько 1 млрд. дол. США. 

Загальний обсяг державного боргу України в цілому 

демонструє тенденцію до зростання протягом 

досліджуваного періоду. За останні 5 років сукупний 

обсяг державного боргу збільшився більш ніж в 3 рази з 

515,51 млрд. грн. станом на 31.12.2012 р. до 

2 141,67 млрд. грн. на кінець 2017 року. В доларовому 

еквіваленті цей показник, внаслідок девальвації 

національної валюти показує значно менші темпи 

зростання ‒ з 64,50 млрд. дол. США до 

76,31 млрд. дол. США за аналогічний період. В структурі 

загального державного боргу традиційно переважає 

зовнішній борг, ‒ 64,2% сукупного обсягу, 78,6% прямого 

та 95,7% гарантованого державою боргу станом на 

01.01.2018 р.  

Девальвація національної валюти дозволяє урядові 

розраховуватися за внутрішніми боргами, що 

дешевшають разом із зниженням курсом гривні, 

меншими обсягам валютних ресурсів залучених на 

внутрішньому ринку. Варто зауважити, що зростання 

питомої ваги державного боргу, номінованого в іноземній 

валюті, означає збільшення витрат уряду з 

обслуговування власних боргових зобов’язань, що також 

будуть номіновані в інвалюті.  

Щодо боргу по облігаціям зовнішньої державної позики 

перед Російською Федерацією у розмірі 

3 млрд. дол. США., то 29.03.2017 р. Високий Суд 

Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації і 

виплатити відсотки, але в той же час дозволив Україні 

подати апеляцію і призупинив своє рішення. 23.06.2017 

Міністерство фінансів України подало в британський 

Апеляційний суд необхідні документи для ініціювання 

апеляційного оскарження рішення суду.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «РЮРІК» 

 04053 Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

+38 (044) 383-04-76 

e-mail: info@rurik.com.ua 

www.rurik.com.ua 
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Огляд підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на 

основі офіційних даних Національного банку України (режим 

доступу: www.bank.gov.ua), МВФ (режим доступу: 

http://www.imf.org/external/index.htm), Міністерства фінансів України 

(режим доступу: https://www.minfin.gov.ua), Державної служби 

статистики України (режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua). 

Повна версія аналітичного огляду банківської системи України 

розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Агентства 

(www.rurik.com.ua). 

 

 

Відповідальний аналітик:  

Молодший фінансовий аналітик НРА «Рюрік» 

Рагулін Іван Миколайович, тел. (044) 383-04-76 
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