
Лекція № __ 

Тема Валютний ринок і валютні системи 

План 

1. Загальна характеристика та структура валютного ринку. 

2.Поняття валюти та її класифікація. Валютні операції. Котирування валют. 

3. Валютний курс та курсова політика. 

4. Конвертованість валюти. 

5. Валютні ризики та методи валютного страхування. 

6. Валютні системи. 

 

1. Загальна характеристика та структура валютного ринку 

 

Валютний ринок — це система економічних відносин, пов язаних з операціями 

купівль продажу іноземної валюти й інших валютних цінностей. 

 

Валютні цінності: 

1) валюта України, платіжні документи й інші цінні папери, виражені у валюті України; 

2) іноземна валюта, платіжні документи й інші цінні папери, виражені в іноземній 

валюті або банківських металах; 

3) банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи (паладій), 

доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і 

порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. 

Структура валютного рингку: 

- міжнародний валютний ринок; 

- міжбанківський валютний ринок України. 

Посередники валютного ринку: 

1) дилер - фізична або юридична особа, яка здійснює валютні операції від свого імені та 

за свої кошти; її прибуток становить різниця між цінами закупівлі та продажу; 

2) брокер - посередник, який укладає договір від імені, за дорученням та за кошти 

клієнта, отримуючи винагороду. 

 

2. Поняття валюти та її класифікація. Валютні операції. Котирування валют 

 

Валюта (італ.  - цінність, вартість; від лат. - мати силу, коштувати) - грошова одиниця, 

яку використовують як засіб розрахунку у торговельних операціях. 

Основні групи класифікації: 

І. Залежно від країни емітента валютних коштів: 

- іноземна; 

- національна; 

- міжнародна; 

- регіональна. 

ІІ. Щодо валютних запасів країни: 

- резервна; 

- інші валюти. 

ІІІ. За режимом використання: 

 - неконвертована; 

 - конвертована. 

ІV.Щодо курсу інших валют: 

 - силь (тверда); 

 - слабка (м’яка). 

Валютні операції: 

1. Операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком 

операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України. 

2. Операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як 



засобу платежу. 

3. Операції, пов'язані із ввезенням та перерахуванням на територію України та вивозом, 

перерахуванням за її межі валютних цінностей. 

Валютне котирування – (від франц. - нумерувати, мітити). Встановлення курсу іноземної 

валюти щодо валюти цієї країни на певний момент часу. 

У банківській практиці прийнято таке позначення курсів валют: 

 USD/ UAN = 1 USD = __ UAN. 

За такого позначення ліва частина - це базова валюта, права частина валюта 

котирування, тобто за 1 долар ____ гривні. 

Маржа (спред) – це різниця між курсами купівлі та продажу валюти. 

Види котирування валют 

- пряме котирування - ціна іноземної валюти виражена у кількості національної оди-

ниці, тобто UAN/ USD = 1 UAN = ___ USD. 

-    непряме - ціна національної валюти виражена в кількості іноземної валюти,  тобто    

USD/ UAN = 1 USD = __ UAN. 

 

3. Валютний курс та курсова політика 

 

Валютний курс - це співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яким 

користуються під час обміну валют. 

Фактори, від яких залежить валютний курс: 

-    попит і пропозиція на валютному ринку;  

-    стан платіжного балансу держави; рівень інфляції; 

-    різниця процентних ставок у різних країнах;  

-   ступінь довіри до валюти на світових валютних ринках; 

-  міждержавна та соціальна стабільність держави, зовнішньополітичний курс, міжнародний 

авторитет. 

Види валютних курсів: 

-   офіційний (фіксований) валютний курс;  

-   ринковий валютний курс (плаваючий);  

-   змішаний   -   курс,   що   контролюється стосовно експорту й імпорту, під час погашення 

зовнішнього боргу тощо. 

В основу курсів грошової одиниці покладено співвідношення їх купівельної 

спроможності. 

  Паритет – це співвідношення між грошовими одиницями різних країн, що встановлюється 

за їх купівельною спроможністю. 

  Для регулювання валютних курсів користуються широким набором інструментів 

валютної політики: валютна інтеграція, валютний демпінг, дискинтна політика, девальвація та 

ревальвація. 

 

4. Конвертованість валюти 

 

Конвертованість валюти - це   можливість   вільного   використання   валюти   для   

будь-яких операцій та обміну на інші валюти. 

За угодою  МВФ,  яку   підписала  151   країна,  існує такий класифікатор валют: 

1 група. Вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення 

платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу 

(фунти стерлінгів, долари США,  євро, золото, паладій, платина, срібло). 

2 група. Вільно конвертовані валюти, які не використовуються широко для 

здійснення платежів за міжнародними операціями і не продаються на головних валютних 

ринках світу. 

3. група. Неконвертовані валюти. 

 

 



 

5. Валютні ризики та методи валютного страхування 

 

Валютний ризик – це небезпека валютних втрат, пов'язана з можливими змінами 

валютних курсів у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

З метою захисту застосовують спеціальну форму страхування валютного ризику – 

хеджування. 

Найбільш ефективними видами захисту є - форвардні валютні угоди, валютні опціони, 

валютні угоди "своп". 

Крім хеджування, існують методи прямого страхування валютних ризиків: 

1. Надання валютної позики. 

2. Маніпуляція   з   термінами платежу. 

3. Дисконтування  векселів в іноземній валюті. 

 

6. Валютні системи 

 

Валютні системи - це державно-правова форма організації міжнародних валютних 

відносин між державами. 

Розрізняють світову, національну та регіональну валютні системи. 

Світова валютна система є функціональною організацією валютних відносин на рівні 

міждержавних зв'язків. її розвиток регулюється міждержавними валютно-фінансовими та 

банківськими установами. 

Національна валютна система - це складова грошових відносин окремої держави, 

функціонування якої регулюється національним законодавством з огляду на норми 

міжнародного права. 

Регіональна валютна система - договірно-правова форма організації валютних відносин 

між групами країн, її елементи:  регіональна міжнародна розрахункова одиниця;  спеціальний 

режим   регулювання   валютних   курсів;   регіональні   валютно-розрахункові установи та 

валютні фонди. 

 

   Викладач                                                                                                                   Верблюд С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


