
 

  

 

 

  

Рада Національного банку України 
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Про вжиття заходів щодо поліпшення 

ситуації на валютному ринку України   
 

 

Рада Національного банку України взяла до відома інформацію 

Правління Національного банку України щодо поточного стану валютного 

ринку України. 

Рада Національного банку України констатує, що посилення коливань 

обмінного курсу гривні, яке спостерігається в останні місяці, є тимчасовим і 

пов’язане із впливом ситуативних та сезонних факторів, зокрема: 

експансія бюджетних видатків (збільшення пропозиції гривні) упродовж 

останніх тижнів грудня; 

нагнітання очікувань, пов’язане з націоналізацією одного з найбільших 

системних банків України; 

зниження пропозиції валюти від компаній АПК; 

суттєве посилення попиту на іноземну валюту з боку учасників ринку, 

викликане потребою компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті 

наприкінці року. 

Фундаментальних факторів для розгортання девальваційних процесів 

наразі немає, зовнішньоекономічне середовище в цілому є сприятливим. Стан 

поточного рахунку платіжного балансу згідно з останніми даними 

поліпшувався. Продовжували надходити кошти від експорту зернових, а також 

зберігалася сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому 

ринку чорних металів та залізної руди. 

Зі свого боку Національний банк України оперативно реагував на 

дисбаланси валютного ринку, застосовуючи інтервенції, зберігаючи гнучкість 

курсу гривні. Вчасно було припинено пом’якшення монетарної політики, у 

грудні облікова ставка була збережена на рівні 14% та продовжено тимчасові 

обмеження на грошово-кредитному та валютному ринках. 

Поточні коливання обмінного курсу матимуть незначний вплив на 

розвиток інфляційних процесів та на виконання завдань, що містяться в 

Основних засадах грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову 

перспективу. Рада Національного банку України закликає не піддаватися 

панічним настроям, які створюють окремі експерти і політики.  

З метою забезпечення цінової та фінансової стабільності та додержання 

стійких темпів економічного зростання, відповідно до пункту 13 статті 9 Закону 

України “Про Національний банк України” Рада Національного банку України 

вирішила надати рекомендації:  
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I. Правлінню Національного банку України: 

 

1. Продовжити моніторинг ситуації на валютному ринку та відповідних 

ризиків стабільності грошової одиниці України, зокрема в частині щодо 

досягнення інфляційних цілей Національного банку України, а також 

фінансової стабільності. 

 

2. Провести ґрунтовний аналіз впливу динаміки сезонних факторів на 

рівень попиту та пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку та 

розробити захисні механізми для згладжування коливань, пов’язаних з цими 

сезонними факторами.  

 

3. З метою більш ефективного згладжування шоків, ураховуючи 

необхідність нарощування міжнародних резервів, використовувати різні форми 

валютних інтервенцій. 

 

4. Продовжувати здійснювати активну комунікаційну політику, 

спрямовану на роз’яснення громадськості причин коливань на валютному 

ринку України та логіки дій Національного банку України щодо реакції на 

відповідні шоки з урахуванням того, що Основними засадами грошово-

кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу визначено 

використання режиму плаваючого обмінного курсу гривні. 

 

II. Правлінню Національного банку України та Кабінету Міністрів 

України: 

 

1. Посилити міжвідомчу координацію під час: 

прогнозування обсягів державних надходжень та видатків з єдиного 

казначейського рахунку (далі – ЄКР); 

супроводження в комітетах Верховної Ради України законопроектів з 

питань банківської діяльності та валютного регулювання; 

опрацювання питання щодо доцільності запровадження 

середньострокового прогнозування гривневої ліквідності ЄКР.  

 

2. Використовувати активне управління залишками на ЄКР за рахунок 

активної політики залучень на внутрішньому ринку. 

 

3. Ужити заходів щодо рівномірного відшкодування ПДВ як упродовж 

року, так і протягом кожного місяця. 

 

Голова Ради  

Національного банку України                                                 Б. М. Данилишин  

 

Інд. 10 


