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ВСТУП
Світова фінансова криза стала причиною багатьох

проблем на українському валютному ринку. Процес
його формування та розвитку потребує не тільки осмис0
лення і оцінки змін, які на ньому відбуваються в кон0
тексті еволюції світової валютної системи, але й вико0
ристання інструментів світового валютного ринку в ук0
раїнській практиці.

У наш час особливе значення має питання розроб0
ки та удосконалення механізмів регулювання національ0
ного валютного ринку, оскільки саме його наслідки ма0
ють істотний вплив на економіку та світогосподарські
зв'язки. Інтеграція України у сучасне світове співтова0
риство визначає необхідність вдосконалення функціо0
нування внутрішнього валютного ринку як механізму
забезпечення взаємозв'язку між вітчизняною та світо0
вою економікою. Саме тому проблеми існування та роз0
витку валютного ринку України набувають особливої
актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Формування, становлення та функціонування ва0
лютного ринку забезпечують зв'язок національної еко0
номіки і валютної системи зі світовою валютною систе0
мою та світовим господарством. Тому проблеми функ0
ціонування, розвитку та використаннях окремих валют0
но0фінансових інструментів валютного ринку України
вивчається широким колом науковців. Дослідження те0
оретико0методологічних засад та різних аспектів теорії
і практики стосовно даної проблематики було висвіт0
лено в численних працях вітчизняних вчених, таких як
О.І. Береславська, С.Я. Боринець, З.О. Луцишин, Л.П. Пет0
рашко, А.С. Філіпенко та інші. Однак зазначені дослід0
ження охоплюють період часу розвитку валютного рин0
ку України, що закінчується до 2008 року, тобто до по0
чатку світової фінансової кризи. Отже, саме тому необ0
хідним є розгляд та аналіз поточного стану українсько0
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го валютного ринку в умовах фінансової кризи, який має
значний науковий та практичний інтерес.

Метою данної статті є визначення сучасних тен0
денцій розвитку валютного ринку України, ідентифіка0
ція основних проблем, що гальмують формування, ста0
новлення та розвиток валютного ринку в умовах інтег0
рації країни у світову економіку та визначення перспек0
тив його розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Успішний розвиток валютних відносин можливий за

умови існування особливого ринку, на якому можна
вільно здійснювати операції по купівлі0продажу валю0
ти. Без такої можливості економічні контрагенти про0
сто не змогли б реалізувати свої валютні відносини —
не мали б іноземної валюти для здійснення своїх
зовнішніх зобов'язань, не могли б перетворити одер0
жану інвалютну виручку в національні гроші для вико0
нання своїх внутрішніх зобов'язань. Такий ринок заве0
дено називати валютним.

Валютний ринок в Україні — це переважно міжбан0
ківський ринок, адже саме в ході міжбанківських опе0
рацій здійснюється основний обсяг угод з купівлі0про0
дажу іноземних валют. Шляхом проведення міжбанкі0
вських операцій на валютному ринку забезпечується
обслуговування міжнародного обороту товарів, послуг
і капіталів (міжнародних платежів).

Суб'єктами валютного ринку є:
— продавці валюти;
— покупці валюти;
— посередники.
До складу валютного ринку України, входять такі

суб'єкти:
— Національний банк України;
— комерційні банки, які одержали ліцензію Націо0

нального банку на право здійснення операцій із валют0
ними цінностями (уповноважені банки);

— інші кредитно0фінансові установи — резиденти
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(страхові, інвестиційні, дилерські компанії), які одержа0
ли ліцензію Національного банку;

— юридичні особи, які уклали з уповноваженими
банками угоди на відкриття пунктів обміну іноземної ва0
люти;

— кредитно0фінансові установи — нерезиденти, в
тому числі іноземні банки, які одержали індивідуальний
дозвіл Національного банку України на право здійснен0
ня операцій на міжбанківському валютному ринку Ук0
раїни;

— валютні біржі або валютні підрозділи товарних
чи фондових бірж, які одержали ліцензію Національ0
ного банку на право організації торгівлі іноземною ва0
лютою.

До головних функцій валютних ринків можна відне0
сти:

— забезпечення виконання міжнародних розра0
хунків — ця функція виконується валютними ринкам з
початку їх існування і є первинною по відношенню до
всіх інших функцій бо валютні ринки виникли саме для
її реалізації;

— забезпечення ефективного функціонування
світових кредитних та фінансових ринків — валютний
ринок дозволяє суб'єктам МЕВ користуватися націо0
нальними кредитними та фінансовими ринками для
фінансування та проведення операцій по всьому світу;

— страхування валютних та кредитних ризиків —
валютні ринки надають можливість суб'єктам МЕВ за до0
помогою відповідних інструментів (опціони, ф'ючерси,
форвардні контракти, валютні свопи) зменшити або
зовсім уникнути валютних ризиків які пов'язані з про0
веденням операцій в різних валютах;

— отримання спекулятивного прибутку учасниками
ринку у вигляді різниці курсiв валют. Валютні ринки доз0
воляють заробляти на проведенні операцій з валютни0
ми інструментами, учасники заробляють на різниці
курсів купівлі та продажу певної валюти;

— визначення валютних курсів — діяльність опе0
раторів на валютних ринках постійно змінює валютні
курси тих валют, з якими працюють на цьому ринку. Існує
багато причин зміни валютного курсу певної валюти, але
всі вони діють опосередковано через зміну попиту і про0
позиції на цю валюту на валютних ринках. Таким чином,
саме на валютному ринку визначається вартість певної
валюти;

— диверсифiкацiя валютних резервів банків, під0
приємств, держав — суб'єкти МЕВ можуть певним чи0
ном застрахувати себе від змін валютних курсів шля0
хом розосередження своїх грошових активів в різних
валютах;

— регулювання економіки — ця функція є похідною
від функції визначення валютних курсів, бо через зміну
валютного курсу відкрита економіка може регулювати
диспропорції які виникають в ній.

Світова фінансова криза, яка почалася в 2008 році,
завдала істотний негативний вплив не тільки на валют0
ний ринок України, а й на основні сфери економічної
діяльності. Тому для подолання негативних наслідків
світової фінансової кризи Національним банком Украї0
ни, починаючи з жовтня 2008 року, було прийнято низ0
ку постанов Правління Національного банку України: від
28.07.2008 №216 "Про затвердження Положення про

порядок виконання банками документів на переказ,
примусове списання і арешт коштів в іноземних валю0
тах та банківських металів і змін до деяких норматив0
но0правових актів Національного банку України"; від
11.10.2008 №319 "Про додаткові заходи щодо діяль0
ності банків"; від 23.10.2008 № 336 "Про внесення зміни
до Положення про порядок та умови торгівлі інозем0
ною валютою"; від 04.12.2008 № 413 "Про окремі пи0
тання діяльності банків", спрямовані на упередження
безпідставного відпливу іноземної валюти за кордон, а
також зниження негативних ринкових очікувань; від
18.12.2008 №435 "Про функціонування безготівкового
міжбанківського валютного ринку України"; від
18.06.2008 № 171 "Про затвердження Правил резерву0
вання коштів за залученими уповноваженим банком
депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті
від нерезидентів" зі змінами; від 5 лютого 2009 року №
49 "Про окремі питання діяльності банків"; від 1 грудня
2008 року № 408 "Про здійснення операцій з купівлі та
продажу готівкових іноземних валют "; від 29 грудня
2008 № 469 року "Про запровадження Національним
банком України валютних аукціонів ", Постанова № 111
"Про внесення змін до деяких нормативно0правових
актів Національного банку України" від 13 квітня 2011
року.

Важливими нововеденнями на українському валют0
ному ринку стали такі:

— НБУ дозволив українським банкам здійснювати
валютні операції на умовах "своп";

— знято заборону на проведення форвардних опе0
рацій у разі порушення лімітів валютної позиції;

— банкам буде дозволено продавати і купувати ва0
люту на міжбанку протягом однієї торгової сесії, тоді
як до цих пір вони могли тільки або купувати, або про0
давати іноземну валюту. Ці послаблення повинні доз0
волити банкам більш вільно виконувати заявки клієнтів,
термін їх виконання регулятор скоротив з 90 до 30 днів;

— зняті обмеження на обсяг продажу валюти фізич0
ним особам. Тепер НБУ має намір фіксувати всі готів0
кові валютні операції, що проводяться між банками.

Протягом 2010 року валютний ринок України демон0
стрував істотні ознаки стабілізації, про це йдеться у по0
відомленні, оприлюдненому на сайті Національного
банку України (НБУ). Згідно з наданою інформацією,
експортні надходження перевищили обсяги платежів за
імпортними контрактами вітчизняних суб'єктів господа0
рювання, що сприяло формуванню позитивного саль0
до надходжень іноземної валюти від нерезидентів. За
інформацією НБУ, домінування валютної пропозиції
спостерігалося як на міжбанківському, так і на готівко0
вому сегментах валютного ринку. Як результат, НБУ
отримав можливість активізувати купівлю іноземної ва0
люти і поповнити міжнародні резерви.З початку 2010
року на валютному ринку України спостерігається:

— домінування пропозиції іноземної валюти над по0
питом на неї: за січень0квітень 2010 року обсяг чистої
валютної пропозиції становив 2,6 млрд дол. США;

— поступове підвищення ринкових котирувань
гривні: з початку 2010 року гривня на міжбанківському
ринку укріпилася відносно долара США на 0,87%. Як
результат, з початку року офіційний курс гривні до до0
лара США зміцнився на 0,74 %.
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Безпосередніми чинниками зазначених зрушень
виступили:

— відновлення зростання середньоденних надход0
жень іноземної валюти, обсяги яких у квітні збільшили0
ся порівняно з січнем на 14,6 %;

— уповільнення відтоку іноземної валюти на ко0
ристь нерезидентів: їх щоденні обсяги у квітні знизили0
ся в порівнянні з січнем на 14,8 %.

Динаміка валютного ринку у 2011 році безпосеред0
ньо залежатиме від балансу загальних потоків інозем0
ної валюти на користь українських резидентів, а також
за їх власними зовнішніми платежами. При цьому основ0
ними факторами та складовими зазначених валютних
потоків виступатимуть: загальні темпи відновлення світо0
вої економіки; динаміка світових цін на традиційні то0
варні групи українського експорту; обсяги зовнішніх
позик, які безпосередньо впливатимуть на здатність
своєчасного виконання зовнішніх боргових зобов'я0
зань; продовження співробітництва з МВФ у рамках
фінансової програми "Стенд0бай"; можливі зміни у су0
веренних рейтингах України.

Протягом трьох перших місяців 2011 року валютний
ринок перебував під впливом сталого збільшення об0
сягів надходжень іноземної валюти, зумовлених спри0
ятливою динамікою світових цін на традиційні товарні
групи українського експорту та активними зовнішніми
запозиченнями. Це сприяло врівноваженню попиту та
пропозиції на міжбанківському валютному ринку та зу0
мовило відсутність істотних курсових коливань гривні.

Суттєвими чинниками, які впродовж І кварталу 2011
року впливали на стан міжбанківського валютного рин0
ку України, були:

— додатні нетто0надходження іноземної валюти на
користь резидентів, які перевищили 5,1 млрд дол. США
(в еквіваленті);

— стійке розширення міжбанківського валютного
ринку: обсяги операцій на ньому перевищили 50,8 млрд
дол. США (в еквіваленті);

— домінування пропозиції іноземної валюти над по0
питом на неї: чиста пропозиція на міжбанківському ва0
лютному ринку становила 308 млн дол. США (в еквіва0
ленті);

— зменшення відповідних ризиків кредитування Ук0
раїни: індекс ЕМВІ+ Україна знизився з 436 за станом
на 31.12.2010 до 376 на 31.03.2011. За таких умов об0
мінний курс гривні відносно долара США змінювався

на міжбанківськомувалютному ринку протягом І
кварталу 2011 року в досить вузькому діапазоні від
7,9319 грн./дол. США до 7,9720 грн./дол. США.

Валютний ринок є складовою економічної си0
стеми держави і його ефективне функціонування
значною мірою залежить від процесів, що відбу0
ваються в ній, тому актуальним є дослідження ди0
наміки валютного курсу. За офіційним курсом
гривня укріпилася відносно долара США на 0,02%
— до 7,96 грн./дол. США. Відносно євро гривня
знецінилася на 6,08% — до 11,2156 грн./євро.
Реальний ефективний обмінний курс гривні в лю0
тому 2011 року знизився відносно грудня 2010 року
на 3,2%. Здебільшого це було викликано змінами
в динаміці номінального ефективного обмінного
курсу гривні, який зменшився на 3,0% переважно

через знецінення долара США відносно євро. Водно0
час інфляційний диференціал знизився на 0,2%, ос0
кільки інфляція в Україні була нижчою, ніж її середнь0
озважений рівень в країнах — основних торговельних
партнерах. Перевищення пропозиції іноземної валюти
над попитом на неї надало Національному банку мож0
ливість здійснювати інтервенції з купівлі іноземної ва0
люти, поповнюючи міжнародні резерви (табл. 1). За0
гальне сальдо валютних інтервенцій було додатним та
становило 498,7 млн дол. США (в еквіваленті). Міжна0
родні резерви в І кварталі поточного року збільшилися
на 5,4% — до 36,4 млрд дол. США (в еквіваленті), що
було достатнім для фінансування майбутнього імпорту
товарів та послуг упродовж 5,2 місяця.

У 2011 році на міжнародних фінансових ринках
відчуватимуться наслідки "валютних війн", поточне за0
гострення яких пов'язане з невирішеністю структурних
проблем низки провідних індустріальних країн. Ймовірні
курсові коливання основних світових валют ускладню0
ватимуть бізнес0середовище, що негативно впливатиме,
насамперед, на умови господарювання сировинних еко0
номік. За цих умов для України залишається важливою
підтримка міжнародних резервів на рівні, достатньому
для нейтралізації небажаних змін у зовнішній кон'юнк0
турі. Водночас Національний банк продовжуватиме ди0
версифікацію їх валютної структури, що сприятиме на0
рощуванню стабілізаційного потенціалу міжнародних
резервів. Спрямовуватимуться зусилля на активізацію
впровадження у зовнішніх розрахунках національних
валют країн основних торговельних партнерів України,
опрацьовуватиметься механізми укладання довгостро0
кових угод щодо обміну національних валют між Украї0
ною та її основними торгівельними партнерами.

Згідно основних засад грошової політики України
на 2011 рік уряд прогнозує, що загалом розвиток ва0
лютного ринку у 2012—2014 роках визначатиметься
низкою вже існуючих тенденцій, а також ефективністю
зусиль, спрямованих на поглиблення структурних пе0
ретворень в українській економіці. Суттєвий вплив на
динаміку загального балансу попиту та пропозиції іно0
земної валюти матимуть заплановані обсяги платежів за
зовнішніми борговими зобов'язаннями, а також струк0
тура їх фінансування. При цьому розмір надходжень за
зовнішніми кредитами значною мірою впливатиме на за0
гальний стан не лише рахунку операцій з капіталом та
фінансових операцій, але й всього платіжного балансу.

Таблиця 1. Інтервенції НБУ на міжбанківському
валютному ринку України у квітні 2011 року
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Тому нетто0баланс попиту та пропозиції іноземної ва0
люти на внутрішньому ринку та курсова динаміка гривні
знаходитимуться під прямим впливом позичкової актив0
ності вітчизняних банків та підприємств.

Поетапне зняття регулятивних обмежень на валют0
ному ринку України узгоджуватиметься з темпами еко0
номічного зростання, рівнем конкурентоспроможності
вітчизняної продукції, зниженням доларизації економі0
чних відносин та посиленням стійкості національної
фінансової системи, включаючи її здатність автономно
нівелювати шокові валютні коливання з використанням
інструментів фондового ринку. Валютна політика вра0
ховуватиме можливість підвищення курсової гнучкості
гривні, що відображатиме зміни у співвідношенні попи0
ту та пропозиції на валютному ринку. Офіційний курс
гривні до долара США встановлюватиметься на підставі
її котирувань на міжбанківському ринку, сприяючи фор0
муванню в суспільстві об'єктивної оцінки валютних ри0
зиків. Валютні інтервенції передбачатимуть необхідність
досягнення інфляційних цілей, згладжування різких кур0
сових коливань гривні та підвищення міжнародних ре0
зервів до рівня, що забезпечує необхідний захист на0
ціональної економіки від негативних зовнішніх шоків.
Крім того, враховуватиметься, що за існуючими крите0
ріями безпеки обсяг міжнародних резервів має стано0
вити не менше ніж 100% короткострокового боргу краї0
ни за залишковим терміном погашення. Валютне регу0
лювання передбачатиме заходи з удосконалення моні0
торингу зовнішніх запозичень, своєчасної ідентифікації
системних ризиків, їх мінімізацію шляхом сприяння іно0
земним капіталовкладенням в українську економіку.

Стабілізація ситуації на валютному ринку та відновлен0
ня припливу депозитів до банківської системи створюва0
тимуть передумови для формування профіциту ліквідності.
З огляду на це під час проведення операцій з регулювання
ліквідності більш активно здійснюватимуться невідновні
операції (продаж державних цінних паперів без зобов'я0
зання зворотного придбання, повернення кредитів рефі0
нансування) та застосовуватимуться інструменти довгос0
трокової дії (обов'язкові резерви). Операції з продажу
державних цінних паперів у разі потреби вилучення знач0
них обсягів вільної ліквідності проводитимуться з премією
або з дисконтом. Як орієнтир для цього використовувати0
меться ціна реальних угод на організованому вторинному
ринку або ціна їх розміщення на відповідний термін на пер0
винних аукціонах. У разі потреби структурна ліквідність
банківської системи регулюватиметься через зміну вимог
до формування банками обов'язкових резервів. Зберіга0
тимуться більш преференційні умови формування обов'яз0
кових резервів за коштами в національній валюті порівня0
но з коштами в іноземній валюті.В умовах зміни економіч0
ної ситуації в країні активізуються зміни в законодавстві
щодо валютного регулювання з метою підтримки лік0
відності грошової маси, тобто в Україні відбувається по0
стійний розвиток валютних відносин.

ВИСНОВКИ
Світова фінансова криза, яка почалась у 2008 році,

негативно позначилася на міжнародних валютних відно0
синах. Порушення їх стійкості проявилося у нестабіль0
ності курсів національних валют більшості країн світу,
перерозподілом золотовалютних резервів, погіршенням

валютної ліквідності. Не винятком є і сучасний стан еко0
номіки України, що характеризується падінням валово0
го внутрішнього продукту, від'ємним сальдо платіжно0
го балансу, зменшенням надходжень валютної виручки
від експортної діяльності вітчизняних підприємств, низь0
ким рівнем офіційних валютних резервів Національно0
го банку України.Для подолання негативних наслідків,
які спричинила світова фінансова кризи Національним
банком України, починаючи з жовтня 2008 року, було
прийнято низку постанов Правління Національного бан0
ку України. Також для збалансування об'ємів інозем0
ної валюти Національний банк України проводив активні
валютні інтервенції шляхом купівлі0продажу валюти.

Згідно основних засад грошової політики України
на 2011 рік уряд прогнозує, що загальний розвиток ва0
лютного ринку у 2012—2014 роках визначатиметься
низкою вже існуючих тенденцій, а також ефективністю
зусиль, спрямованих на поглиблення структурних пере0
творень у вітчизняній економіці. Суттєвий вплив на ди0
наміку загального балансу попиту та пропозиції інозем0
ної валюти матимуть заплановані обсяги платежів за
зовнішніми борговими зобов'язаннями, а також струк0
тура їх фінансування.

У 2011—2012 роках валютний курс планується на
рівні 7,9 грн./дол. з можливим відхиленням у 2%. Це
означає, що курс може коливатися в межах 7,75—8,05
грн./дол. (згідно з розрахунками фахівців НБУ, ймо0
вірність прогнозу складає 25%). Між тим, вірогідність
сценарію, що в 2011—2012 роках курс може коливати0
ся в межах 7,5—8,5 грн./дол., становить 95%. Багато
в чому стабільність курсу є заслугою НБУ, передусім,
його інтервенцій на валютному ринку. На даний момент
такі дії регулятора підживлюються кредитами МВФ,
адже головна мета позики Фонду — підтримка стабіль0
ності національної валюти.
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