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ТЕМА 9 

Світова валютна система та платіжний ба-

 

Міжнародна валютна система 

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 

Завдання: 

створення сприятливих умов для 
розвитку виробництва та міжнарод-
ного поділу праці; 

забезпечення безперебійного функ-
ціонування економічної системи 
вільного підприємництва; 

ефективне опосередкування плате-
жів за експорт та імпорт товарів, 
капіталу, послуг та інших видів 
міжнародної діяльності. 

 

Функції: 

сприяння розвитку товарообмінних 
операцій; 

встановлення правил та механізмів 
для забезпечення співвідношень 
між національними грошовими 
одиницями; 

забезпечення безперебійного функ-
ціонування економічної системи 
вільного підприємництва; 

здійснення платежів для покриття 
угод. 

Елементи світової валютної системи: 

резервні валюти, міжнародні розрахункові валютні одиниці; 

уніфікований режим валютних паритетів; 

регламентація режимів валютних курсів; 

умови взаємного конвертування валют; 

міждержавне регулювання міжнародної валютної ліквідності; 

міждержавне регулювання валютних обмежень; 

уніфікація основних форм міжнародних розрахунків; 

уніфікація правил використання міжнародних кредитних засобів 
обігу; 

режим світових ринків та ринку золота; 

міжнародні організації, які здійснюють міждержавне валютне          
регулювання. 

Валютна політика 

дисконтна девізна 

Важелі впливу 

облікова ставка процента 
валютна 

інтервенція 
валютні 

обмеження 
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План лекції 
1. Поняття світової валютної системи та її основні елементи. 

2. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації. 

3. Валютні курси, валютні ринки та валютна політика. 

4. Платіжний баланс та його структура. 

 

План семінарського заняття  
1. Структура світової валютної системи. 

2. Етапи регулювання валютних відносин. 

3. Європейська валютна система. 

4. Основні функції валютних ринків. 

5. Валютні курси та їх види. 

6. Валютна дисконтна політика. 

7. Валютна девізна політика. 

8. Міжнародний кредит. 

9. Класифікація міжнародного кредиту. 

10. Міжнародний валютний фонд. 

11. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 

12. Міжнародна асоціація розвитку. 

13. Багатостороннє агентство гарантії інвестицій. 

14. Європейський інвестиційний банк. 

15. Європейський фонд валютного співробітництва. 

16. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

17. Банк міжнародних розрахунків. 

18. Паризький та Лондонський клуби. 

19. Співробітництво України з міжнародними фінансовими 

організаціями. 

20. Платіжний баланс та його структура. 

 

Ключові поняття 
Валюта – currency – грошова одиниця, яка використовується для 

вимірювання величини вартості товару. 

Валютна девізна політика – monetary exchange policy – система 

регулювання валютного курсу купівлею та продажем валюти через 

валютну інтервенцію та валютні обмеження. 

Валютна дисконтна політика – monetary discount policy – це 

система економічних і організаційних заходів держави з 

використання облікової ставки процента для орієнтовного 

коректування валютного курсу, регулювання руху короткотермінових 

інвестицій та збалансування платіжних зобов’язань. 
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Валютна інтервенція – intervention – інструмент валютної 

політики, форма впливу центрального банку країни на формування 

курсу національної валюти. 

Валютна політика – monetary policy – управління курсом своєї 

валюти, операціями з іншими країнами. 

Валютний курс – exchange rate – ціна валюти однієї країни в 

грошових одиницях іншої країни.  

Валютний ринок – foreign exchange – ринок, на якому 

зіштовхуються попит та пропозиція іноземних валют, що оцінюються 

в національній валюті. 

Валютні обмеження – exchange restrictions – інструмент 

валютної політики, система правових, організаційних та економічних 

заходів, які регламентують операції з національною та іноземною 

валютами. 

Європейська валютна система (ЄВС) – European Monetary 

System – визначені правила розрахунків між групою країн – членів ЄС.  

Конвертованість національної валюти – convertibility of national 

currency – можливість для учасників зовнішньоекономічних операцій 

легально обмінювати її на іноземні валюти і навпаки без прямого 

втручання держави в процес обміну. 

Котирування – quotation – визначення курсу іноземної валюти.  

Крос-курс – cross exchange rate – курс, отриманий розрахунково з 

курсів двох валют до третьої.  

Курс покупця – buying rate – курс, за яким відбувається купівля 

іноземної валюти за національну. 

Курс продавця – selling rate – курс, за яким банк-резидент продає 

іноземну валюту. 

Курс спот – spot rate – курс, що діє на ринку на певну дату. 

Лондонський клуб – London club – консультаційний комітет 

крупних приватних банків-кредиторів, де обговорюються проблеми 

врегулювання приватної зовнішньої заборгованості країн-боржників. 

Маржа – margin – різниця між курсом продавця і покупця.  

Міжнародний кредит – international credit – рух позичкового 

капіталу за національними кордонами держав між суб’єктами 

міжнародних економічних відносин, пов’язаний з наданням валютних 

і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості та виплати 

відсотка. 

Операція своп – swap – валютна операція, що передбачає купівлю

-продаж двох валют на умовах негайної поставки з одночасною 

контругодою на визначений строк з тими ж валютами.  
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Опціон – option – купівля або продаж валюти в майбутньому за 

курсом, зафіксованим у момент укладання угоди. 

Паризький клуб – Paris club – неформальна організація урядів 

головних держав-кредиторів світу, що займається проблемами 

врегулювання, відстрочки платежів по державному боргу країн. 

Плаваючі валютні курси – flexibile/floating exchange rate – 
система, за якої курси обміну національних валют визначаються 

безперешкодною грою попиту і пропозиції. 

Платіжний баланс – balance of payments – обсяг і співвідношення 

суми платежів, здійснених даною країною за кордоном, і суми 

надходжень з-за кордону за певний період часу (рік, квартал тощо).  

Світова валютна система – world exchange system – сукупність 

кредитно-грошових відносин, які склалися на основі інтернаціона-

лізації господарського життя, міжнародного поділу праці, розвитку 

світового ринку тощо. 

Ф’ютчерсні операції – futures transactions – купівля-продаж 

валюти за фіксованими у момент укладання угоди цінами з 

виконанням операції через певний період. 

Фіксинг – fixing – визначення міжбанківського курсу 

послідовним порівнянням попиту та пропозиції по кожній з валют, а 

потім на цій основі установлення курсів покупця та продавця. 

Фіксовані валютні курси – fixed exchange rate – система, за якою 

валютний курс фіксується, а його зміни під впливом коливання 

попиту і пропозиції усуваються проведенням державою 

стабілізаційних заходів. 

Хеджування – hedging – форма страхування ціни або прибутку, за 

допомогою чого учасники угод мають можливість застрахувати себе 

від можливих втрат за рахунок зміни ціни протягом дії угоди. 

 

Завдання для індвідуальної роботи  
Теми рефератів: 

1. Світовий фінансовий ринок, його структура та тенденції розвитку. 

2. Україна в процесах міжнародного руху капіталу. 

3. Національні, міжнародні та світові валютні системи. 

4. Валютні ринки, їх види та структура. 

5. Конвертування валют. Види валютних операцій. 

6. Валютний ринок України: стан та тенденції розвитку. 



77 

Міжнародні економічні відносини 

Тести для самоконтролю: 

1. Сукупність способів, інструментів та органів (інститутів), за 

допомогою яких здійснюються грошові розрахунки в рамках 

світового господарства – це: 

а) платіжний баланс; 

б) міжнародні валютні відносини; 

в) світова валютна система; 

г) світова платіжна система. 

 

2. Валюта країн, які повністю зберігають валютні обмеження по 

всіх операціях як для нерезидентів, так і резидентів – це: 

а) частково конвертована валюта; 

б) неконвертована валюта; 

в) конвертована валюта; 

г) зовнішня конвертованість. 

 

3. Валюта, у якій виражена ціна товару або сума наданого 

кредиту – це: 

а) валюта платежу; 

б) вільно конвертована валюта; 

в) валюта угоди; 

г) зовнішньо конвертована валюта. 

 

4. Система, за якої курси обміну національних валют 

визначаються безперешкодною грою попиту і пропозиції – це: 

а) фіксовані валютні курси; 

б) гнучкі валютні курси; 

в) валютний курс; 

г) плаваючі валютні курси. 

 

5. Які Ви знаєте види некомерційних платежів? 

а) грошові вимоги, що виникають між підприємствами, банками, 

установами; 

б) грошові розрахунки, пов’язані зі світовою торгівлею, міжна-

родними кредитами і прямими зарубіжними інвестиціями; 

в) міжнародні розрахунки; 

г) платежі, пов’язані з перевезенням пасажирів, страхуванням, 

туризмом, переказом грошей за кордон. 
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6. Яка частина платіжного балансу служить для регулювання 

“незбалансованості” платіжного балансу по поточних операціях і 

руху капіталу, а також для підтримки необхідного курсу іноземної 

валюти? 

а) рахунки руху капіталу; 

б) рахунки поточних операцій; 

в) рахунки офіційних резервів; 

г) рахунки експорту товарів та послуг. 

 

7. Можливість для учасників зовнішньоекономічних операцій 

легально обмінювати національну валюту на іноземні валюти і 

навпаки без прямого втручання держави в процес обміну – це: 

а) оборотність національної валюти; 

б) конвертованість національної валюти; 

в) ступінь конвертованості; 

г) повна конвертованість. 

 

8. Форма організації грошових відносин, розрахунків, згідно з 

якою роль світових грошей, поряд із золотом, виконує долар США – 

це: 

а) Ямайська валютна система; 

б) Європейська валютна система; 

в) Паризька валютна система; 

г) Бреттон-Вудська валютна система. 

 

9. Курс, який спостерігається тоді, коли певна країна відмов-

ляється від кількох валютних курсів і запроваджує єдиний обмінний 

курс щодо всіх операцій називається: 

а) плаваючий валютний курс; 

б) фіксований валютний курс; 

в) уніфікований валютний курс; 

г) крос-курс. 

 

10.  Інвестування в компанії зарубіжних країн з метою одержання 

в них управлінського контролю – це: 

а) пряме іноземне інвестування; 

б) портфельне інвестування; 

в) транснаціональне інвестування; 

г) вертикальне іноземне інвестування. 
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11.  Форма організації валютних відносин і валютного обміну країн, 

що була спрямована на створення зони стабільних валютних курсів – це: 

а) Ямайська валютна система; 

б) Європейська валютна система; 

в) Паризька валютна система; 

г) Бреттон-Вудська валютна система. 

 

12.  Поточний курс, що не враховує інфляції називається: 

а) номінальний валютний курс; 

б) фіксований валютний курс; 

в) уніфікований валютний курс; 

г) крос-курс. 

 

13.  Яку назву має іноземна валюта, яка використовується 

компетентними властями певної країни, щоб за допомогою 

офіційного обмінного механізму забезпечити коливання валютного 

курсу в допустимих межах? 

а) частково конвертована валюта; 

б) неконвертована валюта; 

в) конвертована валюта; 

г) інтервенційна валюта. 

 

14.  Валюти, які широко використовуються як резервні, зокрема 

під час обмінних операцій – це: 

а) ключові валюти; 

б) частково конвертована валюта; 

в) конвертована валюта; 

г) інтервенційна валюта. 

 

15.  Ситуація, коли вартість експорту певної країни перевищує 

вартість її імпорту носить назву: 

а) активний платіжний баланс; 

б) пасивний платіжний баланс; 

в) позитивний торговельний баланс; 

г) від’ємний платіжний баланс. 

 

16.  Сукупна назва стійких валют, що нагромадилась у банках 

європейських країн і використовується для розрахунків за межами 

країн-емітентів цих валют – це: 

а) євровалюта; 

б) частково конвертована валюта; 
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в) конвертована валюта; 

г) вільно конвертована валюта. 

 

17.  Зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) 

валютно-грошової одиниці щодо валют інших країн, міжнародних 

валютно-грошових одиниць називається: 

а) ревальвація; 

б) девальвація; 

в) валютна інтервенція; 

г) валютні обмеження. 

 

18.  Тверде, офіційно встановлене співвідношення обміну однієї 

валюти на іншу – це: 

а) валютний курс; 

б) митний тариф; 

в) валютний паритет; 

г) пропозиція валюти. 

 

19.  Офіційно фінансове співвідношення між валютами, навколо 

якого в узгоджених діапазонах можуть коливатися ринкові валютні 

курси носить назву: 

а) центральний валютний курс; 

б) номінальний валютний курс; 

в) фіксований валютний курс; 

г) уніфікований валютний курс. 

 

20.  Чим відрізняються два поняття: платіжний баланс і торго-

вельний баланс? 

 

Контрольні запитання  
1. Назвіть основні ознаки золотомонетного стандарту. 

2. Вкажіть основні принципи Генуезької та Бреттон-Вудської 

валютних систем. 

3. Які існують види валютних курсів? 

4. У чому полягає сутність Європейської валютної системи? 

5. Дайте визначення валютного ринку, його функцій та особливостей 

діяльності. 

6. Що розуміють під валютною політикою і які особливості її 

ведення у різних ситуаціях? 

7. Назвіть та охарактеризуйте діяльність європейських валютно-

кредитних організацій. 
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8. Які фактори і яким чином впливають на платіжний баланс? 

9. Дайте порівняльну оцінку платіжних балансів України за декілька 

останніх років. 
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