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Валютне регулювання посідає провідне місце в економічній політиці 

держави. Залежно від мети, валютне регулювання може стимулювати або 

стримувати економічний розвиток у країні та, відповідно, впливати на стан 

окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на 

світовому ринку. У сучасних умовах економічної глобалізації валютний курс 

стає одним з основних комплексних макроекономічних показників,  який 

впливає не лише на зовнішньоекономічну діяльність країн, а й загалом на 

соціально-економічний розвиток. Розбалансованість валютного ринку, 

негативне сальдо торговельного балансу, високі темпи інфляції свідчать про 

те, що на сьогодні залишається невирішеною проблема проведення 

ефективної валютно-курсової політики і визначення оптимального рівня 

валютного курсу.  

Для вирішення цих проблем необхідним є вибір оптимальної системи 

регулювання валютного курсу в сучасних умовах.  В сучасних умовах 

набуває актуальності визначення оптимальної системи регулювання 

валютного курсу,  яка буде збалансовувати взаємодію господарської системи 

держави зі світовою економікою. 

Різні аспекти впливу змін обмінного курсу національної валюти на 

баланс зовнішньої торгівлі і зростання ВВП і внутрішньої стабільності цін 

досить повно вивчені щодо США, країн Західної Європи, Японії та інших 

країн з ринковою економікою "класичного" типу [Aртіс М., 1991; Фаллоус 

Д., 1994; Сальвадор Д., 1995]. Особливості визначення оптимального 

обмінного курсу в постсоціалістичних країнах менш досліджені [Білорус 

О.О, 2001]. Автором запропоновано методику аналізу впливу різниці між 



змінами курсу національної валюти та рівня цін в країні, до того ж 

рентабельність експорту, вона дає можливість більш точно підібрати 

оптимальні для національної економіки параметри регулювання обмінних 

курсів при плануванні грошової і кредитної політики держави в короткий і 

середньостроковий період. 

Запропонована методика є більш загальною, а з урахуванням 

імпортованих частин по цінам товару дозволяє аналізувати всі можливі 

варіанти виключно від експорту внутрішньої продукції на реекспорт  

Очевидно, що без зовнішніх позик, тільки зі збільшенням експорту 

можна збільшити імпорт, і це необхідна умова для технологічної модернізації 

виробничої бази економіки країни, що абсолютно необхідна для 

забезпечення стабільного розвитку країни на тривалий період. 

Отже, зміцнення національних валюти країн СНД прямо залежить від 

модернізації виробничої бази економік цих країн. Тим не менш, після вступу 

в СОТ та ліквідації протекціоністських митних норм імпорту, девальвація 

залишається практично єдиним інструментом ефективної протидії зростанню 

імпорту товарів, які конкурують з продукцією вітчизняного виробництва. В 

цьому випадку для стимулювання модернізації перехідних економік 

негативний вплив девальвації повинен бути відшкодований згідно 

привілегіїй митного режиму для інвестиційних товарів, шляхом введення 

податкових виключень для основного імпорту, інноваційних виробництв та 

інших заходів, які не суперечать принципам вільної торгівлі.     
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