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пропорційному розвитку банківської системи та формуванню економічного 

конкурентного середовища. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ 

 

Актуальність проблеми. Економіка нашої держави переживає буремні 

часи. Події на Сході призвели до значних змін у розвитку країни, серед яких 

обсяги інвестування, ділова активність, зовнішня торгівля тощо. В умовах 

економічної нестабільності в Україні та на тлі несприятливих соціально-

політичних подій особливої гостроти набуває питання стабільності 
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національної валюти як одного із визначальних факторів інклюзивного 

розвитку економіки.  

Мета: визначити фактори, що впливають на валютний курс української 

гривні. 

Завдання: провести аналіз факторів впливу на валютний курс 

національної валюти; на основі кореляційного аналізу визначити наявність або 

відсутність зв'язку між фундаментальними факторами та валютним курсом, та 

між собою. 

Результати дослідження. Проведення дослідження факторів впливу на 

валютний курс неодмінно потребує первинного визначення факторів, що 

можуть прямо впливати на валютний курс гривні. Такими факторами було 

визначено: рівень безробіття, рівень експорту, імпорту, індекс споживчих цін, 

індекс промислової продукції, індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі, 

середня заробітна плата, обсяг золото-валютних резервів, гарантований 

державою зовнішній борг, прямі та портфельні інвестицію в Україну, ціни на 

сталь та зерно. Для коректності дослідження обрано період з 01.01.2014 року до 

01.08.2017 року, що, враховуючи місячну періодичність оприлюднення 

інформації, дає підстави стверджувати про об'єктивність результатів 

статистичного дослідження та проведення кореляційних розрахунків (наявні 43 

періоди спостереження).  

Процес визначення впливу відповідних величин на результативну (курс) 

потребував зміну формату представлення даних, відповідно дані було 

нормалізовано та пораховано взаємну кореляцію за допомогою пакетного 

аналізу в програмі STATISTICA. 

Таблиця 1 
Напрям та тіснота зв’язку (коефіцієнт кореляції) між валютним 
курсом гривні до долара США та обраними факторами 

Змінна Курс USD Напрям  впливу 

Курс USD 1,000000 - 
Рівень безробіття -0,286842 зворотній 

Експорт -0,477462 зворотній 
Імпорт -0,321033 зворотній 

CPI -0,072499 зворотній 
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Індекс промислової продукції 0,442686 прямий 
Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі 0,109251 прямий 

Середня заробітна плата 0,773882 прямий 
Резерви -0,100920 зворотній 

Зовнішній борг гарантований державою -0,129955 зворотній 
Прямі іноземні інвестиції -0,623421 зворотній 

Портфельні іноземні інвестиції -0,811562 зворотній 
Ціна на сталь -0,569505 зворотній 
Ціна на зерно 0,197243 прямий 

Рангові кореляції Спірмена ПД попарно видалені.  
Жирним виділено кореляції значимі на рівні p <,05000 
Джерело: побудовано авторами 

Дослідивши обрані дані, можна стверджувати, що існує залежність між 

динамікою курсу долара та макроекономічними показниками які пропонуємо 

поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. До групи внутрішніх факторів 

відносимо середню заробітну плату та індекс промислової продукції. До групи 

зовнішніх відносимо фактори, що характеризують економічні взаємовідносини 

країни з іншими країнами, а саме: експорт та імпорт, прямі та портфельні 

іноземні інвестиції, ціна на сталь. Наявність значної залежності валютного 

курсу від середньої заробітної плату вказує на те, що національна економіка все 

ще перебуває в кризовому стані. Разом з тим позитивно оцінюємо вплив такого 

макроекономічного показника як обсяг промислової продукції, що є ознакою 

поступового відновлення економіки. Зміна динаміки цих факторів в 

подальшому буде свідчити про вихід країни з кризового стану. Проте на даний 

час курс гривні (її ціна виражена в іноземній валюті) повністю залежить від 

зовнішніх факторів. За результатами кореляційного аналізу можемо 

стверджувати, що найбільший вплив на динаміку коливання курсу гривні до 

долара протягом досліджуваного періоду мають обсяги портфельних та прямих 

іноземних інвестицій і ціна на сталь. Переважання портфельних інвестицій 

відповідає світовим тенденціям домінування саме портфельних інвестицій що 

для нашої країни, яка перебуває в турбулентному стані не є позитивним, вказує 

на значну залежність від зовнішніх вливань до країни. Враховуючи 

нестабільність портфельних інвестицій, їх мінливий та спекулятивний характер 

це не зовсім позитивний факт для стабільності курсу гривні. Країна потребує 
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прямих інвестицій, які також протягом досліджуваного періоду впливали на 

динаміку валютного курс. Закономірним є зв'язок валютного курсу з ціною на 

сталь, зважаючи на переважання сталі в структурі експорту. Зворотній зв'язок, 

хай і незначний, валютного курсу з експортом пояснюється, на наш погляд, 

наявністю в структурі експорту імпорту, тим самим потрібно переходити на 

експорт товарів з високою доданою вартістю, що стимулюватиме приток 

іноземних інвестицій та сприятиме сталому економічному розвитку. 

Висновок. Результат дослідження вказують на залежність динаміки курсу 

гривні від зовнішніх факторів та все ще кризовий стан економіки. 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Туризм є однією з найбільш динамічних та перспективних галузей світової 

економіки. Розвиток туристичного бізнесу дозволив багатьом країнам з менш 

привабливими, ніж в Україні, природними та культурно-історичними 




