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Корепанов О. С., Лазебник Ю. О., Чала Т. Г., Корнієнко В. В. Статистичний аналіз та прогнозування складових 
національного валютного ринку в умовах вторгнення рф в Україну

У статті основна увага приділена визначенню впливу наслідків вторгнення рф в Україну на макроекономічну стабільність і курс національної 
валюти. Обґрунтовано актуальність обраної теми. Окреслено проблеми оцінювання негативних наслідків російського вторгнення в Україну, 
серед яких: порушення загальної макроекономічної стабільності, значні коливання на валютних ринках та дестабілізація національної валюти. 
У ході дослідження розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення валютних ринків та проведено аналіз глобальних тенденцій розвитку 
світового валютного ринку. Проаналізовано структуру світових валютних резервів за оцінкою валютного складу офіційного валютного резерву 
(COFER) МВФ. Здійснено аналіз динаміки середніх спредів купівлі-продажу резервних валют відносно долара США для традиційних і нетрадиційних 
резервних валют. За результатом вивчення світових тенденцій виділено основні фактори, які впливають на коливання обмінного курсу валют. 
Окреслено основні проблеми щодо функціонування національного валютного ринку, пов’язані з воєнними діями в Україні, зокрема проаналізовано 
наявні інфляційні процеси. Розглянуто динаміку валютних інтервенцій НБУ за 2021–2022 рр. Розкрито особливості (переваги) застосування та 
наведено результати використання методу сингулярного спектрального аналізу (SSA) для прогнозування коливань долара США та євро на наці-
ональному ринку валют. Практична реалізація даного методу здійснена з використанням програмного продукту CaterpillarSSA. Оцінку точності 
прогнозу виконано із застосуванням методу MAPE. Отримані помилки прогнозу (менше 6%) дозволяють стверджувати, що побудовані моделі є 
адекватними та можуть бути використані для подальших досліджень і рекомендацій. Отже, можна дійти висновку, що для України найважли-
вішими факторами, що впливають на валютний курс, є сезонність та успішна торгова політика уряду, яка, своєю чергою, значною мірою зале-
жить від цін на ресурси. Проведене дослідження дозволило висвітлити особливості й основні аспекти функціонування валютного ринку України 
в період триваючої військової агресії.
Ключові слова: валютний ринок, війна в Україні, курс національної валюти, прогнозування, статистичний аналіз.
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Korepanov O. S., Lazebnyk I. O., Chala T. G., Korniienko V. V. A Statistical Analysis and Forecasting of the Components of the National Market  
of Foreign Exchange in the Conditions of the Russian Invasion of Ukraine

The article focuses on determining the impact of the consequences of the russian invasion of Ukraine on macroeconomic stability and the exchange rate of the 
national currency. The relevance of the chosen topic is substantiated. The problems of assessing the negative consequences of the russian invasion of Ukraine 
are outlined, including: violation of general macroeconomic stability, significant fluctuations in foreign exchange markets and destabilization of the national 
currency. The study considers the theoretical and methodological foundations of the study of foreign exchange markets and analyzes global trends in the de-
velopment of the global currency market. The structure of world currency reserves is analyzed according to the assessment of the currency composition of the 
official currency reserve (COFER) of the IMF. The analysis of the dynamics of average spreads of purchase and sale of reserve currencies against the US dollar for 
traditional and non-traditional reserve currencies is carried out. As a result of studying world trends, the main factors that affect fluctuations in the exchange 
rate of currencies are identified. The main problems regarding the functioning of the national currency market in the context of the hostilities in Ukraine are 
outlined, in particular, the existing inflationary processes are analyzed. The dynamics of currency interventions of the NBU for 2021-2022 is considered. The 
features (advantages) of the application and the results of using the singular spectral analysis (SSA) method for predicting fluctuations in the US dollar and Euro 
in the national foreign exchange market are presented. The practical implementation of this method was carried out using the CaterpillarSSA software product. 
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Evaluation of the accuracy of the forecast is performed using the MAPE method. The obtained forecast errors (less than 6%) suggest that the constructed models 
are adequate and can be used for further research and recommendations. Thus, it can be concluded that for Ukraine the most important factors affecting the 
exchange rate are seasonality and successful trade policy of the government, which, in turn, largely depends on resource prices. The carried out research al-
lowed to highlight the features and main aspects of the functioning of the foreign exchange market of Ukraine during the period of ongoing military aggression.
Keywords: foreign exchange market, war in Ukraine, national currency exchange rate, forecasting, statistical analysis.
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Валютний ринок є важливим аспектом світової 
фінансової системи тому, що курс валюти до-
помагає визначити економічне здоров’я нації, 

а, отже, і добробут людей, які проживають у певній 
країні. 

Російське вторгнення в Україну спровокувало 
гуманітарну та економічну кризу. Економічні витра-
ти від вторгнення є дуже високими. Для уникнення 
глобальної кризи на валютному ринку Україні термі-
ново потрібна програма макроекономічної стабіліза-
ції. Наразі значна частина державного бюджету спря-
мовується на військову оборону. Макроекономічний 
стрес зростає з підвищенням рівня інфляції та тиску 
на фіксований курс гривні, незважаючи на нещодав-
ню девальвацію валюти. Уряд може сподіватися на 
іноземну допомогу в необхідних обсягах, але це може 
лише частково зміцнити фінансовий стан України.

Колишній досвід вимагає обмежень щодо пев-
них іноземних платежів і гнучкості курсу обміну ва-
лют. Для останнього необхідний помірний і стабіль-
ний рівень інфляції [12–14]. 

Науковців з усіх країн світу хвилюють питання 
визначення факторів, які впливають на коливання 
обмінного курсу валют. Так, Alessandria G. і Choi H. 
[6] проаналізували, як зміни торговельних бар’єрів 
вплинули на динаміку торговельного балансу США 
та реального обмінного курсу між 1980 і 2015 рр. – 
період, коли торгівля зросла втричі. У процесі обго-
ворення зв’язку між обсягом і ціною на фондовому 
ринку Chen S., Sun Y-L. і Liu Y. [8] розглянули та оці-
нили вплив потоків іноземного капіталу на волатиль-
ність курсу валют і акцій.

У роботі [9] на основі емпіричного тесту панель-
них даних, що стосуються 45 основних країн світу, про-

ведено аналіз впливу міжнародної торгівлі та фінансо-
вої відкритості на волатильність реального обмінного 
курсу. Зроблено висновки, що відкритість торгівлі не-
гативно корелює з волатильністю реального обмінно-
го курсу, а фінансова відкритість – позитивно.

Українські науковці Л. Мельник [1], Д. Чирка 
[4], О. Шпенюк [5], О. Олійник, В. Ксендзюк, Л. Сер-
гієнко, І. Лехан [16] виділяють такі основні фактори 
впливу на коливання курсу гривні: 
 облікова ставка Національного банку; 
 дефіцит платіжного балансу, високий рівень 

доларизації економіки; 
 зміна розміру премії за суверенний ризик 

України (різниця між дохідністю єврооблігацій 
України, номінованих у доларах, і десятирічни-
ми облігаціями казначейства США, які вважа-
ються практично безризиковим активом); 

 проблеми банківського сектора;
 дефіцит (профіцит) рахунку поточних опера-

цій; 
 валютні інтервенції.

Військова агресія росії проти України на початку 
2022 р. значно вплинула як на загальну макрое-
кономічну стабільність, так і на стан валютних 

ринків, зокрема на курс національної валюти. Тому 
метою даного дослідження є статистичний аналіз та 
прогнозування складових національного валютного 
ринку в умовах вторгнення рф в Україну. 

Для досягнення поставленої мети в рамках до-
слідження були поставлені та послідовно вирішені 
такі завдання: 
 визначено глобальні тенденції розвитку сві-

тового валютного ринку; 
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 виокремлено фактори впливу на коливання 
курсу валют в умовах російського вторгнення 
в Україну;

 проведено аналіз сучасного стану валютного 
ринку в Україні та здійснено прогнозування 
динаміки його складових.

Теорія паритету купівельної спроможності 
(ПКС) є першою з теорій, ретельний аналіз 
якої здійснив шведський економіст Карл Гус-

тав Кассель, зазначивши, що «готовність заплатити 
певну ціну за іноземні валюти залежить від того, що 
гроші в країні мають купівельну вартість по відно-
шенню до товарів і послуг». Така теорія припускає 
причинно-наслідковий зв’язок між рівнем ціни оди-
ниці однієї валюти та обраної іншої, а також віднос-
ної динаміки рівня цін у відповідних двох країнах 
протягом тривалого періоду часу [14]. 

Теорія спрямована на пошук рівноважного кур-
су, що дозволить підтримувати рівновагу платіжного 
балансу. Це визначається її зв’язком з концепцією 
автоматичного саморегулювання балансу платежів. 
З урахуванням реального обмінного курсу на основі 
цієї теорії підкреслюється роль ринкових факторів 
вирівнювання валютних курсів і, тим самим, платіж-
ного балансу.

Обмінний курс публікується валютним орга-
ном країни, який, своєю чергою, називається номі-
нальним обмінним курсом. Номінальний курс ва-
люти може бути виражений методом прямого або 
непрямого ціноутворення [14]. Реальний обмінний 
курс визначається відповідно до скоригованого но-
мінального обмінного курсу, який використовується 
для розрахунку відносного рівня цін між двома різ-
ними країнами. Рівень товарів і послуг країни на між-
народному ринку може відображатися в реальному 
обмінному курсі точніше, ніж у номінальному курсі. 
Тому дослідження валютного курсу переважно зосе-
реджуються на реальному обмінному курсі [13–15]. 

Реальний курс валют майже ніколи не збіга-
ється з паритетом купівельної спроможності. Валю-
та кожної окремо взятої країни, залежно від рівня 
її економічного розвитку та політико-економічної 
ситуації, характеризується різним ступенем впливу 
факторів. Основними факторами зміни валютного 
курсу є монетарна та фіскальна політика в країні, за 
допомогою якої уряд країни регулює ситуацію на ва-
лютному ринку [12]. 

Долар США є основною міжнародною резерв-
ною валютою, що робить його центром міжнародної 
валютної системи. Крім того, ціни на більшість то-
варів представлені в резервних валютах, що змушує 
багато країн тримати валюту для оплати цих товарів. 
Проте американський економіст Роберт Тріффін вва-
жав, що долар не зможе вижити як світова резервна 
валюта без його наслідків для країни-емітента, що 
справедливо для будь-якої національної валюти, яка 
служить як міжнародна резервна валюта [7].

На рис. 1 наведено структуру валютних резер-
вів згідно з офіційними даними МВФ щодо оцінки 
валютних резервів (Currency Composition of Official 
Foreign Exchange Reserve – COFER) [10]. Згідно з цим 
джерелом, частка резервів, що зберігається в доларах 
США в центральному банку, впала на 12% з початку 
століття – із 71% у 1999 р. до 59% у 2021 р. [10]. Це 
зниження не є випадковим побічним продуктом змін 
обмінних курсів або відсоткових ставок. Навпаки, 
менеджери резервів прагнуть перебалансувати свої 
портфелі, відновивши попередні частки іноземної ва-
люти, щоб компенсувати такі зміни. Зменшення не є 
результатом невеликого накопичення резервів влас-
ників великих резервів, які віддають перевагу недо-
ларовим валютам. 

Рис. 1 показує, що зниження частки долара не є 
зрушенням у бік євро, британського фунта чи япон-
ської єни – інших валют, які історично відігравали 
важливу міжнародну роль поряд із доларом. 

Хоча на початку 21 століття відбулося збіль-
шення частки резервів, виражених у євро, це 
не було постійним всупереч поширеним очі-

куванням, що євро матиме більший вплив на світо-
вій арені та ставитиме під сумнів статус долара як 
домінуючої резервної валюти. Зменшення частки до-
лара відбувається за рахунок посилення нетрадицій-
них резервних валют, тобто, крім долара США, євро, 
японської єни та британського фунта стерлінгів. Як 
показано на рис. 2, частка нетрадиційних резервних 
валют (австралійського долара – AUD, канадсько-
го долара – CAD, китайського юаня – CNY) зросла 
з незначного відсотка на межі століть приблизно до  
1,2 трлн дол. і 10 відсотків загальних ідентифікованих 
запасів у 2021 р. [10].

Частково пояснення широкого переходу до не-
традиційних резервних валют полягає в тому, що фі-
нансові технології та ринкові умови посилили прива-
бливість менших валют. На рис. 2 показано середні 
спреди купівлі-продажу відносно долара США для 
традиційних і нетрадиційних резервних валют. Оби-
два ряди відображають однаковий циклічний компо-
нент. У більшості періодів розрив між двома рядами 
невеликий. Останнім часом спреди в нетрадиційних 
валютах фактично були нижчими, ніж у їхніх тради-
ційних аналогах.

У цілому частка доларових резервів централь-
них банків не зменшилася, а супроводжувалося під-
вищенням курсу інших традиційних резервних ва-
лют, а саме – євро, фунта стерлінгів та єни. Швидше, 
це було пов’язано зі збільшенням частки нетрадицій-
них запасів таких валют, як австралійський долар, 
канадський долар, китайський юань, корейська вона, 
сінгапурський долар і шведська крона. 

Останнім часом виникає питання, чи виперед-
жає китайський юань долар США за сукупним ВВП і 
обсягом міжнародних операцій. З моменту створен-
ня в 1999 р. євро мало використовувалося як резерв-



34

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

СТ
АТ

И
СТ

И
КА

БІЗНЕСІНФОРМ № 1_2023
www.business-inform.net

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1999  2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

дол. США

євро

єна
фунт

інші валюти

Св
іто

ви
й 

ре
зе

рв
 в

ал
ю

ти
, %

Рік

Рис. 1. Структура світових валютних резервів за 1999–2021 рр.
Джерело: побудовано за даними [10].
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Рис. 2. Спреди купівлі-продажу резервних валют щодо дол. США 
Джерело: побудовано за даними [10].

на валюта. Тоді як юань залишається на кілька кроків 
позаду долара як форми міжнародних резервів [10].

Пролонгований воєнний стан в Україні стає все 
більш імовірною перспективою, яка вимагає 
перекалібрування макроекономічної стратегії 

країни. Уряд має мобілізувати більше ресурсів, щоб 
поліпшити свою фінансову систему таким чином, щоб 
країна могла фінансувати великі військові витрати та 
підтримувати основні державні послуги в економіці, 
зруйнованій війною. На меті має бути збільшення збо-
ру податкових надходжень, а також недоотриманих 
коштів, що фінансуються в основному немонетарни-
ми засобами: переважно зовнішньою допомогою або 
також через емісію внутрішнього боргу. 

Контроль і підвищення ефективності невій-
ськових витрат є критично важливими для підтрим-
ки стабільності валютного ринку України та еконо-

мічного стану в цілому. Іноземна військова допомога 
залишається вкрай необхідною, і союзникам України 
варто радикально збільшити економічну допомогу та 
прискорити її видачу.

Сильна залежність від емісії гривні для фінансу-
вання державного дефіциту була неминучою в перші 
місяці війни, але рівень інфляції, що вже перевищує 
20%, може піднятися набагато вище [2; 3; 11]. 

Глобальна інфляція залишалася значною під 
впливом усе ще високих цін на енергоносії, які спо-
вільнювали розвиток світової економіки на тлі мля-
вого попиту.

У першому інфляційному звіті з початку війни 
Національний банк України (НБУ) заявив, що очі-
кує прискорення інфляції до кінця 2022 р. – початку 
2023 р. За оцінками НБУ, інфляція мала сягати 31%  
у 2022 р., незважаючи на жорстку монетарну політику 
з ключовою ставкою 25% річних [3].
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НБУ прогнозує поступове зниження інфляції у 
2023 р., незалежно від тривалості війни, через змен-
шення споживчого попиту. Валютний ринок адапту-
ється до нового офіційного курсу. 

На 21 липня 2022 р. НБУ підвищив офіційний 
курс до 36,57 UAH/USD. Це рішення було прийнято 
давно, оскільки НБУ витрачав значні обсяги золото-
валютних резервів на підтримання курсу: пік прода-
жу валюти досяг у червні, коли НБУ продав валюту на 
4 млрд дол. [3].

У липні продажі скоротилися до 2,1 млрд дол.,  
і НБУ зміг додати до своїх резервів понад 900 млн 
дол. Крім того, за перші два тижні серпня тижневий 
продаж валюти НБУ скоротився вдвічі порівняно з 
червнем: у середньому з 1 млрд до 500 млн доларів. 
Великі обсяги зовнішньої допомоги (понад 2,7 млрд 
дол.) і купівля валюти дозволили НБУ скоротити зо-
лотовалютні резерви лише на 370 млн доларів у липні. 
На валютному ринку гривня ослабла з 37,3–37,7 грн/
долар 15 липня до 39,9–40,02 грн/долар 15 серпня [3]. 

Основними причинами посилення інфляцій-
ного тиску є наслідки воєнного стану та ро-
сійської окупації, тимчасової окупації окре-

мих територій та наслідки корекції курсу гривні.
Економічна активність підвищилася частко-

во через сезонність. Проведення збирання ранніх 
культур завершено, врожайність якого очікується 
нижчою за минулорічну. Продовжується робота зер-
нового коридору, як і експортування інших сільсько-
господарських продуктів, що підтримує транспорт і 
харчову промисловість та сприятиме забезпеченню 
аграріїв фінансовими ресурсами на наступний рік. 
Проте матеріально-технічні проблеми, особливо для 
металургії, а саме, руйнування потужностей і знижен-
ня реальних доходів домогосподарств, стримують 
відновлення економіки України.

Після вторгнення росії в Україну різко зросли 
глобальні ризики на світовому валютному ринку. Ін-
вестори, учасники ринку та політики очікують, що ві-
йна матиме гальмівний вплив на світову економіку, 
водночас підштовхуючи інфляцію, що призведе до 
різкого зростання невизначеності та ризиків серйоз-
них несприятливих наслідків. Протягом 2021 р. долар 
США зріс на 12% – по відношенню до євро, на 9% – 
по відношенню до фунта і на 16% – по відношенню 
до єни. Протягом першого року пандемії COVID-19 
курс долара США послабився по відношенню до 
євро, фунта та єни. Проте у 2021 р. тенденція зміни-
лася, і курс долара по відношенню до цих валют на-
брав обертів після російського вторгнення в Україну 
24 лютого 2022 р. [11].

Лише за три місяці від початку вторгнення, до 
кінця травня 2022 р., курс долара зріс на 7,0% по від-
ношенню до британського фунта, на 5,6% – по відно-
шенню до євро і на 10,8% – по відношенню до япон-
ської єни. Ці тримісячні зміни призведуть до річних 

темпів подорожчання до 31%, 25% і 50% відповідно, 
якщо вони продовжаться протягом року [11]. 

Обмінні курси відображають відносний попит 
на активи країн і реагують як на поточні економічні 
умови, так і на очікування майбутніх умов. Прива-
бливість будь-якого фінансового активу пов’язана з 
очікуваними майбутніми виплатами, його надійністю 
та легкістю, з якою його можна купити або продати. 
Збільшення попиту на активи країни підвищує попит 
на валюту цієї країни, необхідну для купівлі цих ак-
тивів, що спричиняє ревальвацію валюти цієї країни. 

Підвищення відсоткових ставок за облігаціями 
країни або очікуваного майбутнього доходу 
від акцій країни збільшує попит на валюту цієї 

країни, що приводить до підвищення курсу. Подібним 
чином валюта країни зросте, якщо попит на її активи 
збільшиться через уявлення про те, що ці активи про-
понують відносну безпечність у періоди підвищеної 
невизначеності. У результаті сьогоднішнє значення 
обмінного курсу відображає погляди інвесторів на 
майбутнє, а також поточні економічні умови [19].

Однією з причин стабільності долара є те, що 
активи Сполучених Штатів Америки вважаються 
безпечними. Активи США, особливо казначейські 
облігації, вважаються такими, що зберігають вартість 
під час ринкової турбулентності, а також цінуються, 
оскільки ринки для цих активів достатньо надійні. 
Зазвичай це приводить до підвищення курсу долара 
під час глобальної нестабільності, оскільки попит на 
ці активи зростає.

Зміцнення долара США після вторгнення в 
Україну є одним із прикладів цього фактора. Пере-
важно основним є те, що індекс долара DXY зріс 
більш ніж на 10% за два місяці після початку світової 
фінансової кризи у вересні 2008 р., незважаючи на те, 
що криза розпочалася із захоплення фінансових рин-
ків у Сполучених Штатах [11].

Іншою причиною зростання курсу долара є уяв-
лення про те, що війна матиме відносно менш негатив-
ний вплив на економіку США порівняно з економікою 
Єврозони, Сполученого Королівства та Японії. Водно-
час очікується, що зростання цін на енергоносії та про-
дукти харчування внаслідок російського вторгнення в 
Україну матиме згубні наслідки для всього світу, але 
Європа (включно з Великою Британією) і Японія по-
страждають сильніше, ніж Сполучені Штати. 

Намагання передбачити обмінні курси долара/
євро в умовах воєнного стану є дуже складним за-
вданням через велику кількість непередбачуваних 
умов. Авторами даного дослідження запропоновано 
використовувати метод сингулярного спектрального 
аналізу (SSA) через його здатність мати справу як зі 
стаціонарними, так і нестаціонарними рядами. Біль-
ше того, на відміну від традиційних методів прогнозу-
вання інфляції (як авторегресійних, так і структурних 
моделей, які припускають нормальність і стаціонар-
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ність ряду), метод SSA є непараметричною моделлю 
і не робить попередніх припущень щодо даних [18].

Метод SSA розкладає ряд на складові частини 
та реконструює ряд, залишаючи випадковий компо-
нент позаду. Метод SSA є безмодельною технікою 
аналізу часових рядів. Він поєднує в собі переваги 
інших методів, таких як аналіз Фур’є та регресійний 
аналіз, із простотою засобів візуального контролю. 
Використовується підхід «Caterpillar»-SSA для ви-
вчення часових рядів у багатьох різних сферах, де 
тільки може бути присутня тенденція або періодична 
складова [18]. 

За допомогою техніки «Caterpillar»-SSA можна 
вирішити ряд проблем, таких як: 
 пошук трендів різної роздільної здатності; 
 згладжування; 
 виділення компонентів сезонності; 
 виявлення точки зміни; 
 одночасне виділення циклів з малим і вели-

ким періодом; 
 одночасне виділення складних тенденцій і пе-

ріодичностей зі змінними амплітудами; 
 знаходження структури в коротких часових 

рядах; 
 продовження часових рядів.

Для реалізації етапів сингулярного спектраль-
ного аналізу застосовано сучасний програмний пакет 
CaterpillarSSA. Даний продукт заслуговує на увагу 
оригінальністю алгоритму, що дозволяє достатньо 
легко виокремити з ряду головні компоненти, і мож-
ливістю абстрагуватися від сильних коливань нееко-
номічного характеру.

Даний метод було використано для прогнозуван-
ня коливань долара США та євро. Графіки помісячних 

фактичних і змодельованих даних індикаторів валют-
ного ринку України у відношенні UAH/USD за січень 
2015 р. – червень 2022 рр., а також прогнозних даних 
на останні 6 місяців 2022 р., розроблені програмним 
продуктом CaterpillarSSA, наведено на рис. 3.

Також було розглянуто застосування даного 
метода для прогнозування курсу UAH/EUR. Графіки 
помісячних фактичних і змодельованих даних інди-
каторів валютного ринку України у відношенні UAH/
EUR за січень 2015 р. – червень 2022 рр., а також про-
гнозних даних на останні 6 місяців 2022 р., розробле-
ні програмним продуктом CaterpillarSSA, наведено 
на рис. 4.

Щоб прогноз був значущим, необхідно виділити 
дві основні та загальні умови. По-перше, послідов-
ність, яку потрібно продовжити, повинна мати фак-
тично знайдену структуру, а метод продовження має 
відповідати цій структурі. Другою умовою є додатко-
ве зберігання часовими рядами їх структури.

Важливим аспектом є визначення точності про-
гнозу. Про точність прогнозу прийнято судити 
за розміром його похибки – різниці між про-

гнозованим і фактичним значеннями досліджуваної 
змінної (табл. 1). 

Як видно з результатів прогнозування методом 
SSA, отримані прогнозні значення з такою невеликою 
помилкою (MAPE < 6%) можна вважати задовільни-
ми і використовувати для подальших досліджень та 
рекомендацій.

Але слід зауважити, що волатильність обмін-
ного курсу в Україні суттєво залежить від інтервен-
ційної політики НБУ. Тому поточний рух валютного 
курсу значною мірою визначається рівнем актив-
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1615 

1665 

1714 

1763 

1813 

1862 

1911 

1961 

2010 

2059 

2109 

2158 

2207 

2257 

2306 

2355 

2405 

2454 

2503 

2553 

2602 

2651 

2701 

2750 

2799 

2849 

2898 

Рис. 3. Фактичні значення часового ряду індикаторів валютного ринку України у відношенні UAH/USD  
за січень 2015 р. – червень 2022 р. і прогнозні дані на останні 6 місяців 2022 р.

Джерело: побудовано із застосуванням ПП CaterpillarSSA за даними [2].
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Forecast
Indicators of the Ukrainian currency market(АвтоматическиВосстановлено).xls [Лист1];    Var:UAH\EUR;   DECOMP.-K=73,Cent.(No);    RECONSTR.-ET:(1-8); 

FORECAST – start:85, #pnt.:6, base:1, method:2;

UAH\EUR
Forecast base
UAH\EUR(forecast)
Forecast start point

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89
1828 

1892 

1955 

2019 

2082 

2146 

2209 

2273 

2336 

2400 

2463 

2527 

2590 

2654 

2717 

2781 

2844 

2908 

2971 

3035 

3098 

3162 

3225 

3289 

3352 

3415 

3479 

Рис. 4. Фактичні значення часового ряду індикаторів валютного ринку України у відношенні UAH/EUR  
за січень 2015 р. – червень 2022 р. і прогнозні дані на останні 6 місяців 2022 р.

Джерело: побудовано із застосуванням ПП CaterpillarSSA за даними [2].

Таблиця 1

Фактичні значення та ретроспективний прогноз обмінних курсів долара США і євро

Дата

Фактичний 
обмінній курс 

гривні  
за 100 дол. US

Ретро-
спективний  

прогноз

Похибка, 
%

Фактичний 
обмінній курс 

гривні  
за 100 EUR

Ретро-
спективний  

прогноз

Похибка, 
%

Січень 2022 2878,39 2808,65 2,42 3202,93 3142,23 1,89

Лютий 2022 2925,49 2841,07 2,88 3317,07 3200,67 3,51

Березень 2022 2925,49 2884,19 1,41 3258,56 3253,20 0,16

Квітень 2022 2925,49 2887,14 1,31 3068,69 3317,48 8,11

Травень 2022 2925,49 2888,17 1,27 3150,31 3341,05 6,05

Червень 2022 2925,49 2898,11 0,93 3077,76 3419,56 11,11

MAPE 1,71 MAPE 5,14

Джерело: розраховано на основі даних [2].

ності центрального банку на валютному ринку. Ця 
ситуація ускладнює та ставить під сумнів реальність 
і достовірність будь-якого передбачення щодо його 
майбутньої вартості.

ВИСНОВКИ
Війна в Україні матиме значний вплив на ва-

лютний ринок і споживачів. Глобальні ланцюги по-
стачання стикаються з новими проблемами, оскіль-
ки війна та санкції спричиняють подальші складнощі 
в торгівлі, постачанні товарів і транспортній мережі. 
Негативний вплив війни та економічних санкцій 
відчує на собі широкий спектр видів економічної 
діяльності – від харчової до автомобільної та висо-
котехнологічної промисловості, що призведе до по-
дальшої затримки нормалізації глобальних ланцюгів 

поставок і посилення інфляційного тиску. Проведе-
не дослідження дозволило висвітлити особливості 
та основні аспекти функціонування валютного рин-
ку України в період триваючої військової агресії та 
зробити висновок щодо підсилення волатильності 
курсу валют в Україні. 

Результати прогнозування підтвердили, що, за-
лежно від характеристик часових рядів і вибору па-
раметрів, багато проблем можна вирішити за допо-
могою методу SSA. У випадку економічних часових 
рядів за допомогою SSA успішно вирішуються такі 
проблеми, як: пошук трендів; згладжування даних; 
одночасне знаходження коротко- і довгоперіодних 
циклів; знаходження структури коротких часових 
рядів; прогноз ряду. Отримані результати аналізу 
доцільно використовувати задля оцінки потенціалу 
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валютного ринку України з метою регулювання між-
народної торгівлі.

Подальші напрямки досліджень авторів у рам-
ках досліджуваної проблеми пов’язані з науково об-
ґрунтованим виділенням основних узагальнених 
факторів впливу на валютні коливання за регіонами 
світу (за допомогою аналізу головних компонент і ко-
реляційно-регресійного аналізу).   
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