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МОДЕЛЬ ВАЛЮТНОГО КУРСУ 

 

Основним (базовим) елементом валютної системи кожної держави є її 

національна валюта, під якою слід розуміти під якою слід розуміти грошову 

одиницю певної країни, що використовується у внутрішніх розрахунках, 

зовнішньоекономічних зв’язках та розрахунках з іншими державами [1, c. 77]. 

Валюта виступає специфічним товаром, яка має ціну, але подану ціну 

не можна виразити у тій самій валюті. Валютний курс – це [2]: 

1) встановлений Національним банком України курс грошової 

одиниці України (гривні) до грошової одиниці іншої держави [1, c. 306]; 

2) ціна грошової одиниці національної валюти, виражена в 

грощових одиницях іншої держави на певну дату [3, c. 114]. 

Розрізняють такі види валютних курсів [2; 3, с. 114-118]: 

1) гнучкий (“плаваючий”); 

2) номінальний; 

3) фіксований; 

4) реальний. 

Поряд з тим встановлено, що у практиці міжнародних відносин 

використовується наступна економіко-математична модель валютного курсу 

– формула (1). 
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де EN, ER – відповідно, номінальний курс та реальний курс; 

P1, P2 – відповідно, пропозиція грошей всередині країни та пропозиція 

грошей за кордоном; 

∆ER – зміна реального курсу; 

1t

VI – темп інфляції всередині країни за період: t + 1; 

1t

zI – темп інфляції за кордоном за період: t + 1; 

MZ, MV – відповідно, рівень доходу за кордоном та рівень доходу 

всередині країни [2]. 

В контексті цього доцільно зазначити, що правильне визначення 

валютного курсу відіграє вирішальну роль у забезпеченні еквівалентності та 

взаємної вигоди у відносинах суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів 

господарювання, бізнесу). Рівень валютного курсу різних країн визначається 

загальним співвідношенням їх купівельних спроможностей [2; 4; 5]. 

Водночас з’ясовано, що на валютний курс впливають такі ключові 

чинники (фактори) [1, c. 306; 2; 4-6]: 

1) зміна попиту та пропозиції іноземної валюти; 

2) стан платіжного балансу країни; 

3) рівень інфляції; 

4) економічна та політична ситуація в країні; 

5) рівень довіри до національної валюти; 

6) міждержавна міграція капіталів тощо. 
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