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Abstract 

In this article the question of efficiency of formation of the exchange rate. The measures to ensure the stability of the 

exchange rate of the currency in Ukraine. 

Keywords: exchange rate policy, exchange rate, government regulation of the exchange rate stability of the currency, 

intervention.  

Вступ 

 

Валютний курс (exchange rate) - це своєрідна форма ціни, яка сплачується в національній 

грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти, і визначається співвідношенням між національною 

грошовою одиницею та відповідно іноземною валютою, виходячи насамперед з їх купівельної 

спроможності. 

Оскільки валютний курс має безпосереднє практичне значення для всіх тих, хто займається 

торгівлею, кредитуванням, інвестиційною діяльністю та іншими фінансовими операціями, і відіграє 

важливу роль у грошово-кредитній політиці держави, то його дослідження слід вважати надто 

актуальним. 

Особливості валютного курсу досліджували такі українські вчені: А. С. Філіпенко [1], B. I. 

Мазуренко, В. Д. Сікора, Л. В. Руденко, Б. С. Івасів [2] , М. І. Савлук [3], А. В. Демківський [4] та 

інші. 

 

Результати дослідження 

 

В наш час правильне визначення валютних курсів має важливе практичне значення, оскільки 

валютний курс безпосередньо впливає на ціну імпорту, виражену в національній валюті, та на ціну 

експорту, що конвертується в іноземну валюту. А його динаміка тісно пов'язана з темпами інфляції і 

може бути індикатором зовнішньої конкурентоспроможності.  

Наразі у міжнародній практиці використовують фіксовані та плаваючі (гнучкі) режими валютних 

курсів, а також їх певне поєднання. Таке поєднання в сучасних умовах називають змішаним 

валютним режимом. 

Фіксований валютний курс передбачає наявність певного зареєстрованого (офіційного) паритету, 

який підтримують органи державного валютного контролю. Режим вільно плаваючих курсів 

називають флоатингом. Під плаваючими обмінними (валютними) курсами (floating exchange rate) 

розуміють такі курси, рівні яких визначаються на ринку під впливом попиту та пропозиції, що, в 

свою чергу, залежить від стану платіжного балансу країни, співвідношення відсоткових ставок і 

темпів інфляції, очікувань учасників ринку, офіційних валютних інтервенцій тощо. За умови 

введення обмежень, режим вільно плаваючих курсів називають брудним флоатингом, або керованим 

плаванням. Більшість країн світу в політиці курсоутворення орієнтується саме на ринкове плавання 

валютних курсів [1].  

У нашій країні Національний банк може встановлювати граничні розміри маржі за 

валютообмінними операціями як на міжбанківському ринку, так і для обмінних пунктів. Також вибір 

керованого плаваючого курсу найбільш повно відповідає сучасному стану економіки України. 



Сьогодні Національному банку України відводиться значна роль в організації валютного ринку, 

проведенні ефективної відсоткової політики та порядку здійснення валютних операцій. В умовах 

нинішньої нееластичності торгових цін виникає потреба в значному коригуванні валютного курсу. 

Останнім часом деякі країни при встановленні курсів своїх національних валют використовують 

метод "валютного кошика" (наприклад, Польща, Угорщина, Чеська Республіка) або орієнтуються на 

міжнародні та колективні розрахункові одиниці: СДР (Іран, Бірма, Заїр) та євро. 

Офіційний обмінний курс гривні до долара США встановлюється як середньозважений курс між 

курсами за операціями уповноважених комерційних банків на міжбанківському валютному ринку. 

Крім того, може враховуватися співвідношення попиту та пропозиції на іноземну валюту на 

валютному ринку України, стан міжнародних ринків іноземних валют та платіжного балансу країни, 

зміна обсягу валютних резервів Національного банку України та динаміка основних 

макроекономічних чинників. Розрахунок офіційних обмінних курсів гривні до іноземних валют, 

здійснюється Департаментом валютного регулювання та встановлюється за розпорядженням і 

затверджується керівництвом Національного банку України.  

Основними показниками, які характеризують валютно-курсову політику, є динаміка валютного 

курсу національної грошової одиниці та стан валютних резервів центрального банку держави. 

Швидкими темпами в Україні відбувається процес девальвації номінального курсу гривні: за січень 

— лютий він знизився на 0.58%. Експортери все ж не задоволені курсовою політикою НБУ і час від 

часу висловлюють побажання девальвувати гривню вищими темпами, щоб підвищити ефективність 

експорту. Із проведених обстежень, скажімо, в металургії, випливає, що близько 70% експортних 

втрат зумовлено саме неякісним менеджментом, тоді як лише 5% - ревальвацією [2, с. 254] . 

Важливими інструментом формування ефективного валютного курсу на сучасному етапі 

розвитку ринкових відносин є валютні інтервенції, які і здійснює НБУ на валютному ринку.  

Це свідчить, що Україна дотримується політики підтримки реального курсу гривні, яка 

ефективно стимулює експортоорієнтоване економічне зростання.  Результатом реалізації такої 

політики є інтервенції Національного банку на ринку з метою утримати курс гривні від надмірного 

зростання і позитивне сальдо торговельного балансу України, що наведено в табл. 1[3]. 

 

Таблиця 1 – Інтервенції НБУ на валютному ринку в грудні 2015 р.  

Назва Купівля Продаж 

Середньозважен

ий курс гривні 

(за 100 одиниць 

валюти) 

Обсяг (млн. 

одиниць 

валюти) 

Середньозважени

й курс гривні (за 

100 одиниць 

валюти) 

Обсяг 

(млн. 

одиниць 

валюти) 

Усі валютні цінності в 

доларовому еквіваленті, 

зокрема: 

 120  28.6 

Долар США 2305.3903 120 2383.9878 28.6 

Євро - - - - 

 

 

Одним із негативних наслідків інтервенцій вважають можливе зростання інфляції. Справді, НБУ, 

постійно купуючи валюту на ринку, вводить в обіг додаткову кількість грошей, яка за певних 

обставин може негативно вплинути на економіку. Збільшення обсягу грошей в обігу відбувається 

також через механізм рефінансування комерційних банків із боку НБУ. Банки отримують кредити під 

заставу державних цінних паперів та авальованих векселів. Утім, прямого зв'язку між валютними 

інтервенціями та інфляцією може не бути, якщо розширення пропозиції грошей ізолювати від 

спекулятивних фінансових операцій та створити умови для переливання грошової емісії не на 

валютний ринок, а в реальний сектор економіки  [4].  

 



Висновки 

 

В результаті проведеного аналізу можна зробити деякі висновки:  

1. Валютно-курсова політика центрального банку держави є складовою частиною його грошово-

кредитної політики. 

2. Зміни валютного курсу національної грошової одиниці впливають на результати економічної 

діяльності та виконання боргових зобов’язань держави.  

3. Після грошової реформи 1996 р., відбувається девальвація національної грошової одиниці є 

сприятливою для діяльності експортерів і розрахунків по внутрішніх боргах. В той же час 

ревальвація сприяє діяльності імпортерів і здійсненню розрахунків по зовнішніх боргах. 

4. Девальвація гривні сприяє погіршенню умов економічної діяльності виробників 

національного сектору економіки. 

Пропозиції: 

Завданням валютно-курсової політики держави є забезпечення стабільної зовнішньої купівельної 

спроможності національних грошей. Це виражається в підтримці стабільного валютного курсу 

національної грошової одиниці держави, а саме такими методами: 

- режим курсоутворення; 

- підтримка валютних резервів центрального банку на рівні, необхідному для забезпечення 

стабільності національної валюти; 

- зміна ставки рефінансування та норм обов’язкового резервування коштів, залучених 

банківською системою, проведення центральним банком депозитних операцій та випуск ним 

власних цінних паперів; 

- здійснення заходів валютного регулювання і валютного контролю; 

- операції на відкритому ринку. 
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