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Тема 10. Валютне регулювання економіки 
 

План лекції: 

10.1. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання, валютні ринки. 

10.2. Методи девальвації та ревальвації національної грошової 

одиниці, види валютних курсів. 

10.3. Інструменти валютної політики. 

 

 

 

10.1. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання, валютні ринки 
 

Валютне регулювання є складовою частиною державного 

регулювання економіки. Воно є невід’ємною складовою валютної 

системи, яка реалізується як у межах окремої держави, так і поза нею. 

Виокремлюють два рівні валютного регулювання: наднаціональний 

(міжнародний) і національний. 

Перший рівень валютного регулювання забезпечує Міжна-

родний валютний фонд, коли здійснює валютне регулювання, 

керуючись принципами регулювання міжнародних валютних відносин. 

Другий рівень – це національний рівень валютного регулювання, 

що забезпечує регулювання валютних відносин у межах конкретної 

держави і виливається в поточне, повсякденне регулювання валютного 

ринку. 

Валютне регулювання – це сукупність нормативних документів, 

встановлених органами валютного регулювання у законодавчому чи 

адміністративному порядку, спрямованих на регулювання потоків 

капіталу в країну і з країни, а також валютних операцій, що 

здійснюються в межах України, з метою підтримання стабільності 

курсу національної грошової одиниці, стабільного рівня валютних 

резервів і збалансування міжнародних платежів. 

Об’єктом валютного регулювання є виступає валюта, її рух і самі 

валютні відносини. 

Суб’єктами валютного регулювання виступають державні 

органи, які на це уповноважені відповідно до чинного законодавства 

країни (Національний банк України, комерційні банки, Міністерство 

доходів і зборів) та інші спеціальні установи, яким держава надає ту чи 

іншу частку функцій для здійснення валютного регулювання. 

Звичайно ж, головним суб’єктом, який здійснює валютне 

регулювання, виступає центральний банк – Національний банк 
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України, оскільки він визначає курс національної валюти до валюти 

інших держав, регламентує порядок і межі використання іноземної 

валюти на території нашої країни, нагромаджує і забезпечує 

відповідно до закону управління золотовалютними резервами країни, 

видає комерційним банкам ліцензії на здійснення валютних операцій 

та операцій з валютними цінностями, контролює валютні операції. 

Важливим суб’єктом валютного регулювання економіки 

виступають комерційні банки, які згідно з чинним законодавством 

України забезпечують контроль за проведенням валютних операцій, 

які здійснюються резидентами країни. 

У процесі здійснення валютного регулювання, особливо в тій його 

частині, яка фокусує валютний контроль, суб’єктами виступають 

Міністерство доходів і зборів, Державна податкова адміністрація, 

Державна митна служба України. Кожен із цих органів виконавчої 

влади забезпечує валютний контроль у межах тих повноважень, які 

закріплені за цим органом і входять у його безпосередні функції. 

Валютне регулювання економіки здійснюється на трьох рівнях: 

міждержавному, регіональному, національному. 

Міждержавний рівень – тобто функції регулювання міжнародних 

валютних відносин покладені світовим співтовариством на 

Міжнародний валютний фонд (МВФ), який керується у своїй 

діяльності статутом Фонду та спільно прийнятими країнами-

учасницями постановами та угодами. 

Регіональний рівень пов’язаний з існуванням регіональних 

об’єднань, в межах яких проводиться узгодження валютних політик 

держав або здійснюється спільна валютна політика. 

Національний рівень – коли інституційна структура, принципи та 

норми встановлюються законодавчими актами кожної країни з 

урахуванням принципів та рекомендацій, встановлених Міжнародним 

валютним фондом та регіональними союзами. 

 

Основні завдання валютного регулювання економіки 

1. Організація системи курсоутворення, захист та забезпечення 

необхідного ступеня конвертованості національних грошей. 

2. Регулювання платіжної функції іноземної валюти, регламентація 

поточних операцій платіжного балансу. 

3. Організація внутрішнього валютного ринку. 

4. Регламентація та регулювання банківської діяльності з 

валютними цінностями. 

5. Захист іноземних інвестицій, регулювання процесів утворення та 

руху капіталу. 
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6. Встановлення режиму та обмежень на вивезення і ввезення через 
кордон валютних цінностей. 

7. Забезпечення стабільних джерел надходження іноземної валюти 
на національний валютний ринок. 

Відомі такі методи валютного регулювання економіки: 

 маневрування обліковою ставкою центрального банку. Цей 
спосіб не тільки дає змогу регулювати грошову масу, але й сприяє або 
не сприяє (залежно від напрямку змін) ввозу або вивозу за кордон 
іноземної валюти; 

 диверсифікація валютних резервів країни. Це дає змогу (за 
умови його розміщення в декількох валютах) зменшити збитки, які 
можуть виникнути у разі знецінення тієї чи іншої валюти; 

 купівля або продаж золота з метою зміни кон’юнктури ринку 
шляхетних металів; 

 валютна інтервенція, котра веде до зміни курсової вартості 
національної валюти стосовно іноземної і викликає відповідні зміни в 
платіжному балансі країни; 

 девальвація, яка полягає в офіційному зниженні оголошеного 
курсу національної валюти країни. Це веде до збільшення експорту і 
зменшення імпорту. Але в сучасних умовах до цього заходу вдаються 
не дуже часто. Частіше він вимушений і пов’язаний з іншими 
загальноекономічними, а то й світовими процесами; 

 ревальвація, яка протилежна девальвації і полягає у підвищенні 
курсу національної валюти. Ревальвація стимулює приплив іноземної 
валюти; 

 посилення або послаблення валютних обмежень. Обмеження 
можуть стосуватися зміни правил вивозу валюти громадянами, обміну 
юридичними і фізичними особами національної валюти на іноземну, 
зміни правил вивозу валютної виручки нерезидентами країни і т. ін. 

 

Валютні ринки 
Валютні ринки – це офіційні центри, де відбувається купівля-

продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції. Суб’єкти 

валютного ринку – продавці, покупці, посередники; об’єкти – 
юридичні особи, зайняті у зовнішньоекономічній діяльності. 

 

Функції валютних ринків: 

 забезпечення своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, 
страхування валютних ризиків; 

 диверсифікація валютних резервів банків, підприємств, держав, 
регулювання валютних ресурсів; 
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 отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку в 
вигляді різниці курсів валют; 

 регулювання економіки. 
Названі функції реалізуються через виконання суб’єктами ринку 

широкого кола валютних операцій. 
Валютні операції – це операції, пов’язані з переміщенням 

валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку. Ці операції 
класифікуються за: 

 терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти: касові 
та строкові; 

 механізмом здійснення операцій: операції спот, форвардні, 
ф’ючерсні, опціонні; 

 формами здійснення: безготівкові та готівкові; 

 масштабами операцій: оптові (здійснюються між банками) та 
роздрібні (між банками та їх клієнтами). 

 
 

10.2. Девальвація та ревальвація національної грошової одиниці, види 
валютних курсів 

 
Девальвація – офіційне зменшення золотого вмісту грошової 

одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, 
певної іноземної валюти. У сучасних умовах термін застосовується для 
ситуацій значного зниження курсу національної валюти відносно 
«твердих» валют (зазвичай, щодо долара США, євро). Девальвація 
розглядається як інструмент центральних банків з управління 
національною валютою. 

В умовах плаваючого валютного курсу не відбувається прямого 
офіційного призначення вартості національної валюти. Центральний 
банк може лише непрямими методами (валютними інтервенціями) 
змінювати курс. У цих умовах девальвація буде не результатом 
прийняття офіційного документа, а результатом зміни вартості валюти 
під впливом ринкових механізмів. 

Розрізняють такі види девальвації: 
Відкрита девальвація – коли Центральний банк країни офіційно 

оголошує девальвацію національної валюти, з обігу вилучаються 
знецінені паперові гроші або відбувається обмін таких грошей на нові, 
стійкі кредитні гроші (але за курсом, відповідного знецінення старих 
грошей, тобто нижчим). Відкрита девальвація викликає зниження 
товарних цін. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0


Фінансове регулювання економіки 

 

180 

Прихована девальвація – коли держава знижує реальну вартість 
грошової одиниці щодо іноземних валют, не вилучаючи знецінені 
гроші з обігу. Прихована девальвація не веде сама по собі до зміни цін. 

Причинами девальвації національної валюти можуть бути 
інфляція або дефіцит платіжних балансів. 

Враховуючи те, що девальвація спричинюється макроеконо-
мічними факторами, безпосереднє зниження курсу валюти 
викликається рішенням регулюючих органів у країні. Таким рішенням 
може бути офіційне зниження фіксованого керівництвом країни курсу, 
відмова від підтримки курсу валюти, відмова від прив’язки курсу 
валюти до валют інших країн або валютних кошиків з метою 
зменшення дефіциту платіжного балансу країни, підвищення 
конкурентоспроможності вироблюваних товарів на світовому ринку, 
стимулювання внутрішнього виробництва. 

Позитивними сторонами девальвації є стимуляція експорту, 
оскільки експортер при обміні вирученої іноземної валюти на свою 
знецінену валюту отримує девальваційний дохід, підвищення попиту 
на вітчизняні товари усередині країни, зниження темпів витрачання 
золотовалютних резервів країни. 

Негативними сторонами девальвації є втрата довіри до валюти, 
що знецінюється; підвищення ціни на імпортні товари, що робить їх 
менш конкурентоспроможними порівняно з місцевими (вітчизняними) 
товарами і тому обмежує імпорт, тобто відбувається імпорто-
заміщення; знецінення вкладів в національній валюті; зростання 
темпів інфляції, тому що при здешевлення вітчизняної продукції 
виробники підвищують ціни на внутрішньому ринку; створення 
валютних ризиків для бізнесу; падіння реальної купівельна 
спроможність грошових доходів населення в девальвованій валюті 
(зарплат, пенсій і грошової допомоги), зниження купівельної 
активності. 

Ревальвація – підвищення курсу вартості національної валюти 
щодо іноземних чи міжнародних валют. Головна причина ревальвації – 
тривале активне сальдо платіжного балансу держави, що означає 
наявність дефіцитів у її партнерів. Ревальвацію може спричинити 
якась велика валютна спекуляція, коли на національну валюту 
обмінюється така сума іноземної валюти, що перевищує можливості 
центрального банку. Поштовхом до ревальвації може бути також 
значне фінансування у рамках допомоги з боку міжнародних валютно-
кредитних організацій, оскільки збільшується пропозиція іноземної 
валюти на міжбанківській валютній біржі. 

Ревальвація вигідна як для імпортерів, так і кредиторів. Після 
ревальвації дорожчає експорт, оскільки іноземні імпортери змушені 
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давати більше власної валюти за ревальвовану, проте це погіршує 
конкурентоспроможність експортера. Одночасно стає дешевшим 
імпорт, бо для оплати імпортних товарів національної валюти потрібно 
менше. Кредитори, що надали позики нерезидентам у національній 
валюті, після її ревальвації отримують значний зиск, і ринкова ціна її в 
іноземній валюті зростатиме в міру ревальвації. Для населення, з 
одного боку, ревальвація приваблива тим, що вона спонукає зниження 
цін на імпортні товари і гальмує інфляцію, проте, з іншого боку, вона 
призводить до зменшення експорту, що створює реальну загрозу 
безробіття. 

Ревальвація і девальвація – явища однаково небажані. Політика 

регулювання валютного курсу має бути такою, щоб і інтересам 
експортерів не заважати, і стабільність національної валюти утримати. 
Тобто валютний курс має бути певним компромісом між інтересами 
експортерів і стабільністю грошей. 

У ринкових умовах функціонування головним об’єктом 

валютного регулювання є валютний курс національної грошової 
одиниці. Його зміни суттєво впливають на розвиток як 
внутрішньогосподарських процесів, так і зовнішньоекономічних 
позицій тієї чи іншої країни. Мається на увазі вплив валютного курсу 
на зовнішню торгівлю, рух коротко- та довгострокових капіталів, 
розміри заборгованості, платіжного балансу країни і т. д. 

Валютний курс – це співвідношення обміну двох грошових 
одиниць, або ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті. 

 

Види валютних курсів 
Крос-курс – це котирування двох іноземних валют, жодна з яких 

не є національною валютою учасника угоди, що встановлює курс. 
Ще під крос-курсом розуміють також будь-який курс, виведений 

розрахунковим шляхом із курсів двох відповідних валют до третьої 
країни. 

Поточний курс – це коли при укладенні поточних валютних 
операцій обмін валюти проводиться негайно. 

Терміновий курс – це коли обмін валюти здійснюється після 
закінчення заздалегідь визначеного терміну за попередньо 
установленим форвардним курсом. 

Форвардний курс – курс, що визначають на основі додавання 
премії до поточного курсу або вирахуванням знижки з нього. 

Розрахунковий курс – курс, що застосовується у статистичних 
даних та економічному аналізі (наприклад, середній курс, що являє 
собою арифметичне середнє курсів продавця і покупця; його розмір 
щорічно повідомляється засобами масової інформації). 
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Функції валютного курсу 
1. За допомогою валютного курсу долається економічна 

обмеженість тієї чи іншої грошової одиниці – валютний курс виступає 
як засіб інтернаціоналізації грошових відносин, утворення цілісної 
світової системи. 

2. На основі валютного курсу здійснюється порівняння цінових 
структур окремих країн, умов і результатів виробничого відтворення – 
продуктивності праці, витрат виробництва, заробітної плати, темпів 
економічного зростання, торговельного і платіжного балансів. 

3. За допомогою валютних курсів порівнюються національні ціни 
ти національні умови виробництва, зокрема, національні вартості 
товарів і послуг з інтернаціональними цінами та вартістю. На основі 
валютного курсу національні витрати прирівнюються до єдиного 
вартісного еквівалента. 

4. Через механізм валютних курсів перерозподіляється національний 
продукт між країнами, що здійснюють зовнішньоекономічні зв’язки. 

У практиці досить часто застосовується таке поняття, як 
конвертованість валют. Конвертованість валют – це здатність 
національної грошової одиниці вільно обмінюватися на інші валюти. 

 

Види конвертованості 
Повна конвертованість – особи, що володіють певною сумою 

грошей цієї країни, мають можливість вільно (без будь-яких 
обмежень) використовувати ці гроші на будь-які цілі. 

Часткова конвертованість – на обмінні операції вводяться певні 
обмеження. 

Зовнішня конвертованість – повна свобода валютних операцій 
для здіснення розрахунків з іншими країнами надається лише 
іноземним особам. 

Внутрішня конвертованість – право обмінних операцій 
національних грошових одиниць на іноземну валюту мають лише 
особи цієї країни. 

 
 

10.3. Інструменти валютної політики 
 
Процес реалізації валютної політики у кожній країні забезпечується 

практичним використанням центральним банком певної сукупності 
інструментів. 

Інструменти валютної політики – це такі прийоми, важелі, 
методи, які використовуються для впливу на валютні відносини 
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суб’єктів ринку з метою реалізації завдань валютного регулювання і 
валютного контролю в країні. 

Усі інструменти валютної політики залежно від способів їх 

використання та особливостей впливу на валютні операції можна 

умовно поділити на економічні та адміністративні. 

До економічних інструментів належать дисконтна, девізна 

валютні політики та диверсифікація валютних резервів. До 

адміністративних інструментів – регулювання режиму валютного 

курсу, девальвація та ревальвація економіки та валютні обмеження. 

Сутність дисконтної валютної політики полягає у зниженні або 

підвищенні Національним банком процентних ставок за кредит з 

метою регулювання попиту на позичковий капітал. Тобто дисконтна 

політика – це система заходів центрального банку щодо встановлення і 

періодичної зміни облікової ставки за кредитами, що надаються 

комерційним банкам, з метою впливу на динаміку валютного курсу, 

стан платіжного балансу і рух капіталів, а також динаміку кредитних 

вкладень, грошової маси і цін. 

Суть девізної валютної політики полягає у регулюванні 

валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти. НБУ 

здійснює девізну валютну політику на підставі регулювання курсу 

гривні до іноземних валют через купівлю та продаж іноземної валюти 

на фінансових ринках (валютну інтервенцію). 

Саме поняття девізи означає платіжні засоби в іноземній валюті, 

призначені для міжнародних розрахунків (звідси і назва політики). 

Девізна політика проводиться у формі валютних інтервенцій. 

Валютна інтервенція – це пряме втручання центрального банку в 

операції на валютному ринку з метою впливу на обмінний курс 

національної валюти через операції з купівлі-продажу іноземних 

валют. 

Валютні резерви – це запаси резервних активів, що перебувають 

на рахунках у центральному банку та в банках за кордоном і 

використовуються для сплати боргових зобов’язань, а також, у разі 

необхідності, для проведення валютних інтервенцій з метою 

регулювання курсу національної грошової одиниці. Для зазначених 

цілей можуть укладатися «свап-угоди» – договори з певною країною 

щодо одержання кредиту, необхідного для здійснення валютної 

інтервенції, у валюті цієї ж країни. 

Адміністративним засобом механізму формування обмінних курсів 

є запровадження валютних обмежень, тобто системи правил, які 

регламентують права фізичних та юридичних осіб стосовно обміну 

валюти, а також здійснення інших валютних операцій. Валютні 
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обмеження можуть застосовуватися для здійснення контролю за рухом 

капіталу, блокування валютної виручки, регламентації вивозу валюти 

громадянами, що здійснюють туристські подорожі, і т. д. 

Валютні обмеження – сукупність заходів та нормативних правил, 

установлених у законодавчому або адміністративному порядку та 

спрямованих на досягнення рівноваги у платіжному балансі, 

підтримання стабільності курсу національних грошей та досягнення 

інших цілей. 

 

Форми валютних обмежень 

1. Встановлення певного розміру продажу валютних надходжень 

експортерів. 

2. Ліцензування продажу іноземної валюти імпортерам. 

3. Заборона на ввіз та вивіз валютних цінностей без спеціальних 

дозволів. 

4. Обмеження прав фізичних осіб на володіння та розпорядження 

іноземною валютою. 

Про сутність девальвації та ревальвації йшлося раніше. 

 

Підсумки теми 

1. Валютне регулювання – це сукупність нормативних документів, 

встановлених органами валютного регулювання у законодавчому чи 

адміністративному порядку, спрямованих на регулювання потоків 

капіталу в країну і з країни, а також валютних операцій, що 

здійснюються в межах України з метою підтримання стабільності 

курсу національної грошової одиниці, стабільного рівня валютних 

резервів і збалансування міжнародних платежів. 

2. Валютні ринки – це офіційні центри, де відбувається купівля-

продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції. 

3. Валютні операції – це операції, пов’язані з переміщенням 

валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку. 

4. Девальвація – офіційне зменшення золотого вмісту грошової 

одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, 

певної іноземної валюти. 

5. Ревальвація – підвищення курсу вартості національної валюти 

щодо іноземних чи міжнародних валют. 

6. Валютний курс – це співвідношення обміну двох грошових 

одиниць, або ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті. 

7. Конвертованість валют – це здатність національної грошової 

одиниці вільно обмінюватися на інші валюти. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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8. Інструменти валютної політики – це такі прийоми, важелі, 

методи, які використовуються для впливу на валютні відносини 

суб’єктів ринку з метою реалізації завдань валютного регулювання і 

валютного контролю в країні. 

9. Валютна інтервенція – це пряме втручання центрального банку в 

операції на валютному ринку з метою впливу на обмінний курс 

національної валюти через операції з купівлі-продажу іноземних 

валют. 

10. Валютні обмеження – сукупність заходів та нормативних 

правил, установлених у законодавчому або адміністративному порядку 

та спрямованих на досягнення рівноваги у платіжному балансі, 

підтримання стабільності курсу національних грошей та досягнення 

інших цілей. 

 

Терміни і поняття для словника 

Валютне регулювання економіки 

Рівні валютного регулювання 

Завдання валютного регулювання 

Методи валютного регулювання економіки 

Девальвація 

Види девальвації 

Ревальвація 

Валютний курс 

Економічні та адміністративні інструменти валютної політики 

Дисконтна валютна політика 

Девізна валютна політика 

 

 

Завдання для індивідуальної роботи 
 

Запитання та завдання для самоконтролю 

1. Що таке валютне регулювання, які його об’єкти та суб’єкти? 

2. Розкрийте основні завдання валютного регулювання економіки. 

3. Які існують методи валютного регулювання економіки? 

4. Що таке валютні ринки, які їх функції? 

5. Розкрийте зміст поняття «девальвація», які причини та види 

девальвації. 

6. Що таке «ревальвація»? 

7. Які існують види та функції валютного курсу? 

8. Охарактеризуйте інструменти валютної політики. 

 



Фінансове регулювання економіки 

 

186 

Теми рефератів 
1. Валютне регулювання економіки, його сутність та риси. 
2. Методи валютного регулювання економіки. 
3. Девальвація та ревальвація національної грошової одиниці. 
4. Валютний курсу, його види та функції. 
5. Дисконтна та девізна валютна політика. 
 

Тести 
1. Що є об’єктом валютного регулювання економіки? 

а) державні органи, які на це уповноважені відповідно до чинного 
законодавства країни та інші спеціальні установи, яким держава 
надає ту чи іншу частку функцій для здійснення валютного 
регулювання; 

б) валюта, її рух і самі валютні відносини; 
в) Національний банк України; 
г) нормативні документи, встановлені органами валютного 

регулювання. 
 

2. Коли інституційна структура, принципи та норми встановлюються 
законодавчими актами кожної країни з урахуванням принципів та 
рекомендацій, встановлених Міжнародним валютним фондом та 
регіональними союзами, то йдеться про: 

а) міждержавний рівень регулювання валютних відносин; 
б) регіональний рівень регулювання валютних відносин; 
в) національний рівень регулювання валютних відносин; 
г) зовнішньоекономічний принцип регулювання валютних відносин. 
 

3. Що таке офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці чи 
зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла чи певної 
іноземної валюти? 

а) відкрита девальвація; 
б) ревальвація; 
в) відкрита ревальвація; 
д) девальвація. 
 

4. Коли обмін валюти здійснюється після закінчення заздалегідь 
визначеного терміну за попередньо установленим форвардним курсом? 

а) при терміновому курсі; 
б) при поточному курсі; 
в) при форвардному курсі; 
г) при розрахунковому курсі. 
 

5. Співвідношення вимог і зобов’язань банку в іноземній валюті 
називається: 

а) валютною позицією; 
б) валютною інтервенцією; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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в) девальвацією; 

г) ревальвацією. 
 

6. Договори з певною країною щодо одержання кредиту, необхідного 

для здійснення валютної інтервенції, у валюті цієї ж країни – це: 

а) валютні обмеження; 

б) валютна політика; 

в) ревальвація; 

г) девальвація. 
 

7. Операції щодо купівлі та продажу власної валюти або конкурентної 

валюти іншої держави (союзу держав) на фінансових ринках – це: 

а) девізна валютна політика; 

б) валютна інтервенція; 

в) механізм валютної інтервенції; 

д) валютна політика держави. 
 

8. Які риси властиві сучасному етапу розвитку європейської валютної 

системи? 

а) валютні угоди укладаються переважно за двосторонньою 

домовленістю; 

б) валютні угоди розвиваються на багатосторонній кліринговій 

основі; 

в) існує взаємне регулювання платіжних балансів без готівкових 

розрахунків на основі валютного курсу; 

г) запроваджується єдина валютна система. 
 

9. Серед перелічених функцій валютного ринку назвіть найсуттєвішу? 

а) придбання іноземних валют з метою використання їх для 

обслуговування міжнародних платежів; 

б) забезпечення реальної свободи вибору і дій власника валюти; 

в) забезпечення купівлі та продажу національних грошових 

одиниць; 

г) одержання від валютних операцій вигоди, доходу. 
 

10. Що є адміністративним засобом механізму формування обмінних 

курсів? 

а) заходи валютної інтервенції; 

б) використання центральним банком інструментів валютної 

політики; 

в) регулювання режиму валютного курсу; 

г) запровадження валютних обмежень. 


