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Аннотация. В статье рассмотрена материальная составляющая формирования трудового потенциала работников 
сельскохозяйственных предприятий. Проанализированы результаты анкетного опроса работников сельского хозяйства 
предприятий районного АПК. Предложены методы эффективной системы материального стимулирования работников 
сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: трудовой потенциал, анкета, заработная плата, социальные льготы, материальное стимулирование.

Summary. In the article it was observed the material forming part of the agricultural enterprises employment potential, it 
was analyzed the workers’ questionnaire survey results of the agricultural sector entities in the region. It was offered the effective 
system methods of financial incentives for workers farm.
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Постановка проблеми. За останні 25 років в еконо-
міці України було чотири кризи, які показали, наскільки 
відчутним може бути прямий та опосередкований вплив 
валютного курсу на процеси, що відбуваються у реаль-
ному секторі економіки. Зі зростанням волатильності 
валютного курсу гривні підвищується роль валютно-кур-
сової політики як основного регулятора валютного курсу 
в системі макроекономічної політики держави. Саме від 
характеру здійснення та моделі валютно-курсової полі-
тики залежать стабільність національних грошей, стан 
платіжного балансу, валютних резервів, інвестиційний 
клімат, обсяг експортно-імпортних операцій, купівельна 
спроможність населення, а також ефективність грошово-
кредитної політики. Отже, важливим є з’ясування її сут-
ності в контексті сучасних тенденцій економіки, що спри-
ятиме виробленню ефективного механізму її реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальними дослідженнями теорії та проблемами 
валютного курсу займались зарубіжні вчені: Дж. Тобін, 
Дж. Франкель, Ф. Бергстен, Г. Кассель, Р. Лукас, Р. Ман-
делл, А. Маршал, М. Мусса, Я. Тінберген, М. Флемінг. 
Значний внесок у теоретичне дослідження проблематики 
валютно-курсової політики зробили вітчизняні вчені: 
О. Береславська, Т. Вахненко, Н. Горшкова, А. Гальчин-

ський, В. Геєць, А. Гриценко, О. Дзюблюк, С. Корабліна, 
І. Лютий, О. Пасічник, О. Плотніков, Ф. Рогач, О. Мелих, 
Т. Шемет, С. Яременко. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на фундаментальні дослідження 
валютного регулювання з боку зарубіжних та вітчизняних 
учених, сьогодні не існує загальновизначеного підходу до 
трактування сутності валютно-курсової політики, мало-
дослідженими залишаються питання теоретичного її фор-
мування.

Мета статті полягає у дослідженні сучасних підходів до 
трактування сутності валютно-курсової політики, з’ясуванні 
її місця у завданнях Національного банку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. На світо-
вому рівні підвищена увага до проблем валютно-курсо-
вої політики як інструмента досягнення макроекономіч-
ної стабільності почала формуватись на початку ХХ ст., 
що пов’язано з активним розвитком світової торгівлі та 
національних валют. Однак після кризи 30-х років ХХ ст. 
відбувається значне зниження довіри до неї в ролі такого 
інструмента, що, своєю чергою, спонукало активізацію 
досліджень даної проблеми.

Майже через століття теоретичні проблеми валютно-
курсової політики продовжують виступати об’єктом жва-
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вих наукових дискусій. Головна суперечність полягає між 
кейнсіанським підходом, який втілює ідеї оперативного 
використання грошей як інструмента щоденного управ-
ління економічною кон`юнктурою, активної участі цен-
трального банку на валютному ринку для стимулювання 
економічного зростання, та монетаризмом, який засуджує 
подібні маніпуляції, що, на переконання представників 
даного підходу, ведуть до посилення макроекономічних 
диспропорцій.

Тому нині теоретичним засадам валютного курсоутво-
рення, проблемам валютного регулювання та валютного 
контролю, впливу курсу національної грошової одиниці 
на економіку держави, ролі валютно-курсового регулю-
вання в економічному зростанні, ефективності валютно-
курсової політики та шляхам її оптимізації присвячені 
праці багатьох зарубіжних та провідних вітчизняних еко-
номістів і практиків. Але в економічній літературі не існує 
загальновизнаного підходу та не досягнуто згоди щодо 
трактування сутності валютно-курсової політики.

Основна проблема полягає в тому, що законодавча база 
в цьому питанні є недосконалою та не трактує сутності 
валютно-курсової політики, а деякі зарубіжні та вітчиз-
няні вчені надають визначення тільки валютній політиці, 
оминаючи валютно-курсову політику. 

Аналіз зарубіжних досліджень установив, що біль-
шість науковців розглядає валютно-курсову політику як 
самостійну ланку в системі монетарної політики. Най-
частіше зустрічається поняття exchange rate policy, що 
дослівно можливо перекласти як «політика обмінного 
курсу». Як правило, вчені досліджують власне механізм її 
реалізації, натомість рідко звертають увагу саме на визна-
чення даної дефініції.

Видатний економіст Дж. Тобін у праці «Монетарна 
політика» [1] зазначав, що політика обмінного курсу є 
важливим інструментом, необхідним для конкуренції на 
міжнародному ринку товарів. Це пояснюється тим, що 
через трансмісійний механізм впливу курсової політики 
можливо швидко зреагувати на зміну зовнішніх ринків, 
змінивши валютний курс у той чи інший бік із метою сти-
мулювання експорту. 

Дж. Франкель [2, с. 8] хоча й не конкретизував визна-
чення валютно-курсової політики, але провів фундамен-
тальний аналіз її впливу на ситуацію в економіці США у 
другій половині ХХ ст.

Інший американський економіст, Ф. Бергстен [2, с. 41], 
поділив курсову політику на два види. Перший – управ-
ління доларом як національною валютою США, другий 
належить до міжнародного монетарного режиму.

М. Маса [2, с. 62] звертав на увагу на відокремленість 
курсової політики від монетарної та фіскальної. На думку 
вченого, розмежування є принципово важливим, оскільки 
інструменти та цілі даних політик є різними, хоча, зви-
чайно, їх реалізаціє перебуває у тісному взаємозв’язку.

Щодо нормативних документів зарубіжних країн, нам 
не вдалося знайти чіткого визначення даної дефініції, хоча 
більшість із них у своєму законодавстві описує механізм 
реалізації курсової політики. Банк Ботсвани у своїх пояс-
неннях надає досить широке тлумачення валютно-курсо-
вій політиці. Так, курсова політика – це механізм, яким 
країна керує своєю валютою по відношенню до іноземної 
валюти на валютному ринку; обмінним курсом є швид-
кість, з якою національна валюта може бути перетворена 
в іноземну валюту; своєю чергою, валютний курс впливає 
на витрати вітчизняного виробництва та фінансів на іно-
земні товари і капітал. Під час розробки політики валют-
ного курсу баланс повинен бути знайдений між декіль-
кома різними, а іноді й суперечливими цілями. Зокрема, 

використання обмінного курсу задля підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняного виробництва товарів 
повинно розглядатися поряд із наслідками для міжнарод-
ної купівельної спроможності валюти і, зокрема, впливу 
змін обмінного курсу на внутрішню інфляцію [3].

Серед російських економічних досліджень найпо-
ширенішим є визначення саме валютної політики. Еко-
номісти О.Г. Мовсесян, С.Б. Огніцев наводять таке трак-
тування поняття «валютна політика»: «…сукупність 
заходів, які здійснюються у сфері міжнародних валютних 
та інших економічних відносин у відповідності із поточ-
ними і стратегічними цілями країни» [4, с. 164].

Таким же є тлумачення валютної політики Л. Красаві-
ної. Вона розуміє сутність валютної політики у «…сукуп-
ності заходів, що здійснюються у сфері міжнародних 
валютних та інших економічних відносин у відповідності 
із поточними і стратегічними цілями країни» [5, с. 177].

Дещо модифіковане, але в цілому схоже трактування 
наводить О.Г. Качалич, який стверджує, що «валютна 
політика є комплексом цілей і завдань, а також методів їх 
забезпечення, здійснюваних органами державної влади у 
сфері взаємодії національної економіки і світового госпо-
дарства» [6 с. 11].

Таким чином, російські економісти розуміють 
валютну політику як сукупність заходів держави, але, на 
нашу думку, подібні визначення є неконкретизованими, 
що не розкривають її економічної суті. Подібні визна-
чення можуть належати як до валютної, так і до зовніш-
ньоекономічної політики, оскільки не містять чіткого 
визначення цілей, методів, форм та суб’єктів її реалізації.

Набагато конкретнішими є погляди на сутність 
валютно-курсової політики вітчизняних учених та прак-
тиків.

Як уважають В.В. Козик, Т.С. Шемет, А.С. Філіпенко, 
валютна політика – це «…невід’ємна складова частина 
грошово-кредитної політики держави, сукупність еко-
номічних, правових та організаційних заходів, що здій-
снюються державними органами влади, центральними 
банками та фінансовими закладами, міжнародними 
валютно-фінансовими організаціями у сфері міжнарод-
них валютних відносин на національному, регіональному 
рівнях та у глобальному масштабі на основі валютного 
законодавства у двох формах – структурній та поточній» 
[7; 8, с. 275; 9, с. 68].

Проте ми не можемо погодитись із даним визначен-
ням, оскільки здійснення заходів у глобальному масштабі 
передбачає вихід валютної політики за рамки грошово-
кредитної політики, що не є вірним. Заходи міжнародних 
валютно-фінансових організацій не стосуються грошово-
кредитної політики країни.

 Узагальненими є підходи до трактування сутності 
валютної політики А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної та 
валютної (ототожнено до валютно-курсової) політики 
Б.С. Івасіва, Б.П. Адамика. Економісти під валютною 
(курсовою) політикою вбачають «сукупність заходів, 
які провадяться державою у сфері міжнародних валют-
них відносин відповідно до її тактичних та стратегічних 
цілей» [10, с. 467; 11, с. 141; 12].

Дане визначення є значно звуженим, що ототожнює 
два різні поняття, тому ми не розділяємо такий підхід.

Автори підручника «Міжнародна економіка» за редак-
цією А.П. Румянцева [13, с. 224] політику валютного 
курсу визначають як невід’ємну складову частину валют-
ної політики держави й ототожнюють її з режимом кур-
соутворення, залежно від якого виділяють два її види – 
фіксований та плаваючий. Проте подане визначення є 
неповним, оскільки курсова політика центрального банку 
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не може зводиться лише до встановлення режиму валют-
ного курсу, вона включає в себе інші інструменті, за допо-
могою яких також регулюється валютний курс.

На основі поданих визначень та деяких інших дослі-
джень за допомогою дедуктивного методу можемо зро-
бити висновок, що валютна політика – це розробка та 
реалізація органами державної влади, центральними бан-
ками, фінансовими установами економічних, правових та 
організаційних заходів впливу на відносини економічних 
суб’єктів, які стосуються операцій із валютою.

Обґрунтування необхідності та логічності розмеж-
ування понять «валютна політика» та «валютно-кур-
сова політика» було здійснене С.Г. Щербаковим [14] 
та О.В. Пасічником [15]. Так, російський науковець 
С.Г. Щербаков розглядає політику валютного курсу як 
складову частину валютної політики держави, яка направ-
лена на реалізацію її проміжної цілі – «досягнення необ-
хідного рівня валютного курсу», визначивши курсову 
політику як «…періодичну діяльність монетарної влади із 
визначення та підтримки економічно виправданого поточ-
ного валютного курсу, очищеного від спекулятивних та 
емоційно-психологічних факторів» [14, с. 44].

Відповідно до поглядів С.Г. Щербакова, курсова полі-
тика на практиці реалізуються через проведення валют-
них інтервенцій, які мають регулювати співвідношення 
між попитом і пропозицією на іноземну валюту, вста-
новлення відповідного режиму курсоутворення, а також 
проведення масового інформування суспільства щодо 
бажаного рівня курсу національної грошової одиниці. 
У цілому дане визначення є вірним, але регулювання 
валютного курсу передбачає ширший спектр засобів, за 
допомогою яких може регулюватися валютний курс.

Український економіст О.В. Пасічник [15] відстоює 
думку, що валютно-курсова політика виступає складовою 
частиною як грошово-кредитної, так і валютної політики 
і реалізується центральним банком винятково на націо-
нальному рівні та направлена на досягнення стабільності 
національної грошової одиниці як основного завдання 
Національного банку України (НБУ), визначеного статтею 
99 Конституції України. Враховуючи підпорядкованість 
вищезазначеної мети цілям монетарної та макроекономіч-
ної політики, автор трактує валютно-курсову політику як 
«…комплекс нормативно-правових, прогнозних, регулю-
ючих та контролюючих заходів центрального банку щодо 
управління валютним курсом із метою забезпечення ста-
більності національної грошової одиниці та створення 
умов для економічного зростання» [15, с. 8–9].

Інший вітчизняний економіст-дослідник С.О. Яременко 
поділяє валютну політику держави залежно від її спряму-
вання (змісту) та форм (засобів) на поточну та структурну. 
Як уважає економіст, поточна валютна політика пови-
нна оперативно регулювати обмінний курс національної 
валюти, валютно-ринкову кон`юнктуру, регламентувати 
ступінь конвертування національної валюти, управляти 
валютними резервами країни, забезпечити безперебійність 
зовнішньоекономічних розрахунків, створювати сприят-
ливі умови для вкладів інвесторів та подолання валютних 
криз. Структурна валютна політика спрямована на забезпе-
чення послідовних змін у світовій валютній системі в ході 
проведення валютних реформ в інтересах країн, що беруть 
участь у міжнародному обміні [16, с. 117].

На нашу думку, дане трактування поточної політики 
є скороченим і зводиться лише до єдиного завдання – 
валютно-курсового регулювання, а структурну валютну 
політику мають можливість проводити лише країни «мар-
кет-мейкери» світового валютного ринку, до яких Україна 
не належить.

О.В. Дзюблюк подає таке визначення: «Валютно-кур-
сова політика (політика обмінного курсу) – це елемент 
валютної політики держави, спрямований на визначення 
порядку встановлення й особливостей регулювання курсу 
національної валюти стосовно інших валют» [17, с. 197].

Досить повне визначення валютно-курсової політики 
дала О. Мелих [18]. Вона розглядає її в широкому та вузь-
кому розумінні. У широкому розумінні під валютно-кур-
совою політикою слід розуміти комплекс економічних 
цілей та заходів центрального банку, що здійснюються 
через валютний механізм і спрямовані на регулювання 
суспільних відносин та забезпечують вирішення страте-
гічних й тактичних завдань розвитку економічної системи 
відповідно до інтересів країни, що втілюються в еконо-
мічні програми та направлені на забезпечення ефектив-
ного функціонування національної економіки, економіч-
ного зростання [18, с. 41].

У вузькому розумінні, на думку О. Мелих, під валютно-
курсовою політикою слід розуміти сукупність заходів стра-
тегічного та тактичного характеру, які здійснює держава в 
особі центрального банку через складники національної 
валютної системи (щодо вироблення механізму встанов-
лення валютного курсу, прогнозування та оперативного 
управління ним, контролю над дотриманням валютного 
законодавства) з метою недопущення кон`юнктурно-
структурних дисбалансів валютного ринку й досягнення 
цілей економічної політики держави [18, с. 41].

Отже, очевидною є відсутність єдиного підходу до 
трактування сутності валютної та валютно-курсової полі-
тики, а подекуди має місце їх ототожнення. Проте кожне 
з наведених визначень має право на існування, адже звер-
тає увагу на найважливіші з його точки зору аспекти.

Своєю чергою, вважаємо за необхідне (як підсумок 
аналізу всіх наведених визначень) навести своє розуміння 
даного поняття. Валютно-курсова політика – це комп-
лекс заходів, які здійснює держава в особі центрального 
банку через особливий механізм валютного регулювання, 
спрямовані на забезпечення дотримання валютного курсу 
національної грошової одиниці по відношенню до іно-
земних валют, який є економічно обґрунтованим та таким, 
що дає змогу досягти головної мети економічної політики 
держави – економічного зростання.

Як нами було зазначено вище, законодавець не дає 
визначення валютно-курсовій політики. Аналіз підходів 
вітчизняних науковців показав, що більшість із них ува-
жає дану політику складовою частиною грошово-кре-
дитної політики, і ми погоджуємось із такою думкою. 
Правильність даного твердження можна довести, розгля-
нувши Закон України «Про національний банк України».

У даному Законі наводиться таке визначення: «Гро-
шово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері гро-
шового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення 
стабільності грошової одиниці України через викорис-
тання визначених цим Законом засобів та методів» [19]. 

Оскільки основним завданням НБУ є забезпечення 
стабільності грошової одиниці, про що зазначено в Кон-
ституції України, а основною метою грошово-кредитної 
політики є також забезпечення стабільності національної 
грошової одиниці, то очевидною є думка про те, що ефек-
тивне проведення грошово-кредитної політики є тотожно 
головним завданням Національного банку України. 

Закон визначає й інші завдання, які покладено на 
Національний банк, але серед цих завдань не йдеться про 
валютно-курсову політику. Проте на Раду Національного 
банку покладено завдання із розроблення рекомендації 
стосовно політики курсоутворення та валютного регулю-
вання. Із цього можемо зробити деякі висновки. По-перше, 
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проведення валютно-курсової політики є також завдан-
ням Національного банку. Хоча в тексті Закону курсова 
політика не виділяється, але розроблення Радою Банку 
рекомендації щодо її проведення доводить її існування 
як невід’ємної складової частини завдань Національного 
банку. Той факт, що вона не виділяється окремим пунктом 
у загальному переліку всіх завдань банку, свідчить, що 
вона реалізується як складова частина системи грошово-
кредитної політики. При цьому на основі теоретичних 
підходів до з’ясування сутності валютно-курсової полі-
тики можемо встановити об’єкт її впливу – валютний курс 
національної валюти по відношенню до інших іноземних 
валют.

По-друге, робимо висновок про те, що законодавець 
ототожнює поняття курсової (політики курсоутворення) 
та валютно-курсової політики. На нашу думку, наявність 
двох понять пов’язана з тим, що в науковому контек-
сті курсова політика може наводити на хибне розуміння 
даного поняття, оскільки його можливо сплутати, напри-
клад, із загальнодержавним курсом економічного розви-
тку. Поняття «валютно-курсова політика» має лише єдине 
смислове значення та не сприймається в жодному іншому 
контексті. У рамках Закону такий варіант даного поняття 

є цілком припустимим, оскільки смисловий контекст дає 
зрозуміти його в єдиному значенні. Водночас вітчизняні 
політики та керівники центральних відомств зазвичай 
використовують термін «курсова політика», а «валютно-
курсова політика» зустрічається лише в одиничних 
випадках (як правило, це лунає з вуст тих політиків, які 
також є економістами), що логічно наштовхує на думку 
про винятково наукове значення даної дефініції.

Висновки. Нині все ще відсутній єдиний підхід до 
трактування сутності валютно-курсової політики, хоча в 
цілому всі зводяться до думки, що курсова політика є час-
тиною грошово-кредитної політики, яка за допомогою осо-
бливого механізму має можливість оперативно впливати 
на валютний курс. Також подекуди має місце ототожнення 
понять «курсова» та «валютно-курсова політика», що, зви-
чайно, не є помилкою, але, на нашу думку, дефініцію слід 
використовувати в більш ширшому варіанті. Очевидним 
є подальше вдосконалення нормативної бази в частині 
надання чіткого визначення валютно-курсової політики та 
конкретизації її завдань. У науковому руслі слід поглиблю-
вати дослідження щодо ефективного механізму її реалізації 
та зберігати тенденцію до розгляду валютної та валютно-
курсової політики як окремих частин.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к определению понятия валютно-курсовой политики, 
обоснованы преимущества и недостатки существующих концепций. На основе анализа зарубежного опыта предложено 
собственное определение данного понятия. Определена роль валютно-курсовой политики в заданиях НБУ и обоснова-
на недоработка законодательства в данном вопросе.
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Summary. The article deals with modern approaches to the definition of monetary and exchange rate policy, substantiated 

the advantages and disadvantages of existing concepts. Based on the analysis of foreign experience induced its own definition 
of this concept. The role of monetary and exchange rate policy of the NBU jobs and justified defect legislation in this matter.
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