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ВАЛЮТНИЙ КУРС: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Валютний курс – це: 1) встановлений Національним банком України 

(НБУ) курс грошової одиниці України (гривні) до грошової одиниці іншої 

країни; 2) ціна грошової одиниці національної валюти, виражена в грошових 

одиницях іншої держави на певну (конкретну) дату; 3) співвідношення між 

грошовими одиницями різних країн; валютний курс є основною зв’язуючою 

ланкою між економікою кожної держави та рештою держав [1, с. 306; 

2, с. 100-101; 3, с. 341; 4, с. 114, 118; 5, с. 28; 6; 7]. 

У сучасній теорії та практиці існують такі види валютного курсу, як 

[1, с. 307; 5, с. 28; 7]: 1) курс продавця (курс, за яким банк продає валюту – 

ER1); 2) курс покупця (курс, за яким банк купує валюту – ER2). Різниця між 

ER1 та ER2 є банківським прибутком (маржа), який коливається, як правило, в 

межах 2-6%. Середній валютний курс (ERс) визначається за формулою (1): 

,
          (1)

 

Враховуючи аналіз літературних джерел [5, с. 29; 6; 7] з’ясовано, що 

основою визначення валютного курсу є співвідношення купівельної 

спроможності різних національних валют (грошей). Купівельна спроможність 

грошей (далі – PPM) виражає умовну кількість або суму товарів і послуг, які 

можна придбати за грошову одиницю порівняно з базовим періодом. 

Підвищення рівня товарних цін призводить до зниження PPM і, навпаки, 

зниження цін підвищує PPM. Динаміка PPM виражається індексом споживчих 

цін, дефлятором ВВП та іншими бізнес-індикаторами (параметрами, 

показниками). 

Серед методів регулювання валютного курсу з боку держави можна 

виділити такі, як [7]: 

1. Дисконтна політика – це: 

1) система економічних, організаційних і правових заходів з 

використанням облікового відсотка (дисконту) для регулювання економічних 

процесів (кредитних потоків, інвестицій, валютних відносин тощо); 
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2) форма грошово-кредитної політики, яку здійснює центральний банк, 

підвищуючи чи знижуючи відсоткові (дисконтні) ставки для регулювання 

попиту та пропозиції на позичковий капітал, а також впливу на темпи 

інфляції, стан платіжного балансу тощо. Підвищення офіційної відсоткової 

ставки (%) зумовлює скорочення кредитів центрального банку комерційним, 

що призводить до скорочення грошової маси в обігу, стимулює приплив 

іноземного капіталу і у такий спосіб покращує платіжний баланс держави 

[2, с. 155-156; 7]. 

2. Девальвація та ревальвація [1, с. 130-131, 478; 3, с. 343-344; 4, с. 119; 

5, с. 32; 7]: 

1) девальвація валюти – законодавче зниження валютного курсу або 

центрального паритету за режиму фіксованого валютного курсу. Девальвація 

національної валюти покращує умови для експорту, створює перешкоди для 

імпорту товарів та стимулює попит на товари національного виробника. 

2) ревальвація – процес, протилежний девальвації. Головною метою 

цього методу валютної політики є стимулювання імпорту, припливу 

іноземних інвестицій та стримування експорту товарів/послуг вітчизняного 

виробництва. 

3. Валютна девізна політика – це система регулювання валютного курсу 

купівлею/продажем іноземної валюти за допомогою [1, с. 435; 7]: 

1) валютної інтервенції; 

2) валютних обмежень. 
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