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АНОТАЦІЯ

Голуб Р. Р. Формування та підходи до прогнозування валютного курсу в Україні. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / ДВНЗ «Університет банківської справи». - К., 2016.
У дисертації розкрито сутність валютного курсу і підходи до його прогнозування. Досліджено
режими валютного курсу шляхом їх класифікації, аналізу і синтезу їхніх істотних властивостей. Обгрунтовано
теоретико- методологічні підходи до формування валютного курсу в контексті забезпечення загальної
економічної рівноваги.
З’ясовано методичні підходи до обґрунтування вибору об’єкта таргетування, досліджено підходи до
оцінки зовнішніх, внутрішніх і комбінованих (у т. ч. поведінкових) чинників впливу на курсоутворення гривні.
Обґрунтовано передумови вибору та особливості функціонування біполярних режимів валютного курсу в
Україні.
Запропоновано шляхи вдосконалення комунікаційної стратегії та вербальних інтервенцій НБУ в
контексті валютного курсоутворення гривні, а також шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення
прогнозування фундаментальної вартості національної валюти. Розроблено модель прогнозування валютного
курсу гривні та методичні підходи до вдосконалення валютно-курсового прогнозування.
Ключові слова: валютний курс, режим валютного курсу, фундаментальні макроекономічні
індикатори, платіжний баланс, інфляція, девальвація, ревальвація, фундаментальна вартість, моделі
прогнозування, об’єкти таргетування.

