
Кошенко А.С. 

магістрант кафедри фінансів і кредиту 

Житомирський державний технологічний університет 

 

ВАЛЮТНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МОНЕТАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

Валютні інтервенції – це дії центрального банку на внутрішньому валютному ринку країни 

(або декількох центральних банків різних країн на міжнародному валютному ринку), які 

спрямовані на зміну пропозиції іноземної валюти з метою підтримки стабільності валютного 

курсу національної (або будь-якої іншої) валюти. 

Згідно Рішення «Про затвердження Стратегії валютних інтервенцій Національного банку 

України на 2016–2020 роки» метою валютних інтервенцій є вплив на курс національної валюти 

щодо іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні – підпорядковується 

цілям Національного банку, пріоритетною серед яких є досягнення та підтримка цінової 

стабільності. 

Валютні інтервенції можуть здійснюватися в таких формах: 1. валютний аукціон – операції 

проводяться шляхом розподілу визначеного обсягу інтервенції між тими суб’єктами ринку, які 

запропонували найкращу ціну на купівлю/продаж іноземної валюти; 2. інтервенція за єдиним 

курсом здійснюється або шляхом збирання заявок суб’єктів ринку на купівлю/продаж/обмін 

іноземної валюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного 

задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції, або шляхом розміщення 

пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним 

визначеним обмінним курсом та укладення угод із суб’єктами ринку в порядку акцептування 

ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції; 3. інтервенція за найкращим 

курсом – здійснюється або шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в 

суб’єктів ринку через торговельно-інформаційні системи та укладення угод із суб’єктом ринку, 

який запропонував найкращу ціну, або шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу 

іноземної валюти з наявних у торговельно-інформаційних системах котирувань суб’єктів ринку 

та укладення угод із суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну; 4. адресна інтервенція – 

зумовлюється національними інтересами України та здійснюється у виняткових випадках на 

підставі звернення Уряду України. Валютні інтервенції для накопичення міжнародних резервів 

здійснюються з метою поступового досягнення їх цільового рівня. Такі інтервенції здійснюються 

за умови перевищення пропозиції на іноземну валюту над попитом на неї. Проведення валютних 

інтервенцій не має призводити до зміни фундаментального тренду обмінного курсу або до його 

фактичної фіксації на одному рівні. 

Обсяги можливих валютних інтервенцій визначаються на підставі аналізу і прогнозу попиту 

та пропозиції іноземної валюти, а також оцінки можливого (наявного) дисбалансу між ними. 

Валютні інтервенції можуть проводитися в будь-якій формі. 

НБУ задекларував процентну ставку як основний інструмент своєї політики. У квітні 2016 

року було зроблено важливий крок – запроваджено новий операційний дизайн монетарної 

політики, який є спільним для центральних банків, котрі здійснюють інфляційне таргетування. 

НБУ визначає єдину ключову ставку для своїх основних операцій щодо надання або поглинання 

ліквідності. З того часу рішення стосовно ключової процентної ставки істотно впливають на 

ринкові процентні ставки і фактично визначають стан політики (жорстка, нейтральна або м’яка). 

Конструкція інструментів монетарної політики дає змогу НБУ керувати міжбанківськими 

процентними ставками, а також виконувати особливі завдання, пов’язані з валютними 

інтервенціями. НБУ відіграє роль як покупця, так і продавця валюти для згладжування 

нестабільності обмінного курсу. Але з урахуванням завдання щодо накопичення міжнародних 

резервів НБУ все ж є чистим покупцем валюти на ринку. Завдання щодо накопичення 

міжнародних резервів стало причиною того, що із середини 2015 року НБУ застосовує 

інструмент валютних інтервенцій дуже обережно, коли обмінний курс знецінюється, але 

активніше – коли курс зміцнюється. 



Центральний банк, що діє в рамках режиму інфляційного таргетування в розвинутій 

економіці, часто покладається тільки на ключову процентну ставку як інструмент монетарної 

політики. Тим не менше дослідження і досвід останніх років свідчать, що гнучкий режим 

інфляційного таргетування може отримати переваги від використання валютних інтервенцій у 

ролі додаткового інструменту в країнах з економікою, що розвивається. Тут ми розглядаємо 

використання валютних інтервенцій у контексті плаваючого обмінного курсу. Таким чином, 

центральний банк не прагне досягти якогось певного рівня валютного курсу або протистояти 

домінуючій тенденції на валютному ринку. 

 


