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I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та 

бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути» присвячена пошуку новітніх ідей для 

розвитку нашої держави на міжнародному, національному та регіональному рівнях.  

 

Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-

практичного журналу «WayScience», а саме: 

 

- державне управління; 

- філософські науки; 

- економічні науки; 

- історичні науки; 

- юридичні науки; 

- сільськогосподарські науки; 

- географічні науки; 

- педагогічні науки; 

- психологічні науки; 

- соціологічні науки; 

- політичні науки; 

- інші професійні науки. 
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Валютний ринок України, як і валютні ринки більшості країн світу, 

значною мірою відображає стан економіки країни. Розбудова повноцінного 

валютного ринку в нашій державі та його ефективне регулювання є необхідною 

умовою формування відкритої ринкової економіки з усіма необхідними 

засобами стимулювання роботи суб'єктів господарювання у 

зовнішньоекономічній сфері. Важлива роль у цьому процесі належить 

механізму розробки та ефективної реалізації адекватної валютної політики 

держави, що включає всі необхідні інструменти впливу на валютні відносини та 

є одним із найважливіших елементів у загальній системі заходів щодо 

підтримання макроекономічної і фінансової стабільності в країні, 

стимулювання економічного зростання та підвищення добробуту населення.  

Валютні ринки як складна система економічних відносин, яка в умовах 

зростання відкритості національних економік та посилення їх взаємозалежності 

лише продовжує розширюватись та ускладнюватись, функціонують завдяки 

здійсненню величезної кількості валютних операцій різного характеру, обсягів 

та періодичності. Потрібно зазначити, що валютні операції становлять 

об‘єктивну можливість існування валютних ринків, впливають на їх розміри та 

структуру, а також зазнають зворотного впливу з боку кон‘юнктури та 

динаміки цих ринків [1, с.39].  

Найбільш типовими валютними операціями є конверсійні операції, 

різноманітність яких на сьогоднішній день є дуже широкою і тому їх найбільш 

зручно класифікувати за критеріями, зображеними на рис. 1. 

Найбільш традиційними конверсійними операціями виступають поточні 

операції. Слід зазначити, що в світовій практиці існують своєрідні «звичаї» 

спот-ринку, не зафіксовані в спеціальних міжнародних конвенціях чи 

міждержавних угодах, однак їх беззастережно виконують усі учасники цього 

ринку, а саме:  
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- здійснення платежів протягом двох робочих банківських днів без 

нарахування відсоткової ставки на суму поставленої валюти;  

- операції здійснюються в основному на базі комп‘ютерної торгівлі з 

підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного 

робочого дня;  

- існування обов‘язкових валютних курсів: якщо дилер великого банку 

цікавиться котируванням іншого банку, то повідомлені йому валютні курси є 

обов‘язковими для виконання операції з купівлі-продажу валюти [1, с.45].  

 

 

Рис. 1. Критерії класифікації конверсійних валютних операцій 
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Варто зазначити, що вітчизняний валютний ринок у порівнянні з 

внутрішніми валютними ринками розвинених країн є досить обмеженим 

відносно асортименту відомих валютних операцій. Практично весь обсяг 

конверсійних операцій становлять так звані «касові» операції, строк поставки 

валюти за якими не перевищує двох робочих днів.  

У вітчизняних умовах торгівля іноземною валютою зосереджена на 

міжбанківському валютному ринку, що, до речі, відповідає практиці 

економічно розвинених країн світу (табл..1). 

Таблиця 1 

Основні тенденції розвитку валютного ринку в 2015–2018рр. 

Показник 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку 

України з готівковою іноземною валютою, млн. дол. 

США:  

    

– обсяг валюти, купленої банками в населення; 180,3 134,3 801,7 831,7 

– обсяг валюти, проданої населенню 59,6 96,4 736,5 941,8 

Обсяг валютних інтервенцій, здійснюваних НБУ:     

1. купівля, млн. дол. США 120,0 115,0 50,0 519,0 

2. продаж, млн. дол. США 28,6 234,4 232,5 180,5 

Середньозважений курс гривні за операціями з 

готівковою іноземною валютою: 

    

3. продаж за 100 дол. США; 2498,76 2703,74 2760,73 2789,29 

4. купівля за 100 дол. США; 2442,21 2658,23 2744,07 2769,92 

Офіційний курс гривні до долара США 24,0 27,2 28,1 27,68 

 

Зважаючи на дестабілізацію валютного ринку України, спричинену 

сукупністю політичних і соціально-економічних чинників, упровадження НБУ 

характеризувалися проведенням валютної лібералізації шляхом пом’якшення 

тимчасових антикризових обмежень, необхідність у яких була вичерпана. 
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Одним із різновидів строкових валютних операцій, які віднедавна можуть 

застосовувати комерційні банки, є форвардні угоди. Проте, щодо їх здійснення 

існують вагомі обмеження, що фактично «зв‘язують руки» банкам для 

повноцінного їх застосування. Так, зокрема, валютні операції за гривні на 

умовах "форвард" дозволяється здійснювати лише для хеджування ризиків 

зміни курсу іноземної валюти, а також те, що валюти угоди повинні бути 

іноземними валютами I групи Класифікатора [1, с.93].  

Варто зазначити, що в сучасних умовах вітчизняні комерційні банки ще 

не можуть долучитись до активного створення та розвитку вітчизняного 

строкового валютного ринку, наявність якого в будь-якій сучасній економічній 

системі є обов‘язковою. Крім цього, існуючі обмеження щодо форвардних угод 

стримують розвиток такого важливого різновиду операцій, як валютні свопи. 

Останні ж могли б суттєво посприяти вирішенню проблеми управління 

валютними ризиками, оскільки їх застосування дозволяє максимально його 

мінімізувати [1, с.93].  

Зауважимо, що комерційні банки використовують валютні «свопи» 

насамперед з метою:  

- забезпечення фінансування довгострокових зобов‘язань в іноземній 

валюті;  

- хеджування довгострокового валютного ризику;  

- зміни валюти, в якій надходять прибутки від інвестицій, на іншу за 

вибором інвестора;  

- забезпечення конвертації експортованого капіталу в іншу валюту.  

Одним із різновидів строкових валютних операцій виступають валютні 

опціони (від лат. optio, optionis – вибір). Такі угоди, при умові оплати 

встановленої комісії (премії), надають одній із сторін право вибору (але не 

зобов‘язання) або купити (угода «колл» – call-опціон покупця), або продати 
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(угода «пут» – put-опціон продавця) певну кількість визначеної валюти за 

курсом (ціною «страйк» або ціною виконання опціону), встановленим при 

укладенні угоди до закінчення обумовленого строку (в будь-який день – 

американський опціон; на визначену дату раз у місяць – європейський опціон). 

При чому, незважаючи на те, що опціон укладається на певну суму іноземної 

валюти, він може не передбачати реального її постачання. Такий опціон 

називають розрахунковим [1, с.98].  

Виокремлюючи специфіку даних операцій, можна звернути увагу в 

першу чергу на те, що, наприклад, на відміну від іншого виду строкової угоди – 

- «форварду», опціонний контракт не є обов‘язковим до виконання, його 

власник може вибирати один із трьох варіантів дій: виконати опціонний 

контракт, залишити контракт без виконання або продати його іншій особі до 

настання строку опціону. Завдяки можливості маневрувати в умовах зміни 

валютного курсу опціонний контракт може бути придбаний як з метою 

отримання доходу при русі обмінного курсу у сприятливому напрямку понад 

ціну страйк, так і з метою страхування від валютного ризику при 

несприятливому рухові обмінного курсу. 

Таким чином, на валютному ринку України використовується 

різноманітні валютні операції, найрозповсюдженими вважаються операції своп, 

які як і інші мають на меті запобігання валютними ризикам. 
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