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МЕТОДИКА 

розрахунку середніх курсів іноземних валют за міжбанківськими котируваннями  
(за інформацією комерційних банків України) 

 

Ця методика є власністю ПрАТ “УМВБ”. Будь-яке використання методики, а також 
результатів розрахунку середніх курсів іноземних валют за міжбанківськими котируваннями, 
отриманих за цією методикою, без письмового дозволу ПрАТ “УМВБ” забороняється. Банки – 

учасники пулу, які надають інформацію для розрахунку середніх курсів, та з якими укладено 
ПрАТ “УМВБ” відповідні договори на надання інформації, мають право оприлюднювати 
результати розрахунків на власних Веб-сторінках без додаткового погодження з ПрАТ 

“УМВБ”.  
Розрахунок середніх курсів іноземних валют за міжбанківськими котируваннями 

здійснюється ПрАТ “УМВБ” (надалі - Біржа) кожного банківського дня на підставі поточних 
котирувань купівлі/продажу іноземних валют (долара США, євро та російського рубля) на 
умовах TOD та FRW (в розрізі термінів), що надаються комерційними банками України, з 
якими Біржею укладені договори про надання відповідної інформації. Час, станом на який 
банки надають інформацію, а також період її подання, встановлюються та можуть змінюватися 
за рішенням Біржової Ради ПрАТ “УМВБ”. За рішенням Біржової Ради ПрАТ “УМВБ” ця 
функція може бути делегована Правлінню ПрАТ „УМВБ” або Раді Секції Строкового ринку 
ПрАТ “УМВБ”. 

Для розрахунку середніх курсів іноземних валют за міжбанківськими котируваннями 
Біржа формує пул банків з переліку найбільш потужних та активних на валютному ринку 
комерційних банків України, які виявили зацікавленість у цьому проекті та взяли на себе 
зобов’язання своєчасно та регулярно надсилати достовірну інформацію про поточні 
котирування курсів купівлі та продажу іноземних валют. Перелік банків – учасників пулу 
оприлюднюється Біржою на власній Веб-сторінці та в інших засобах масової інформації. 
Максимальна кількість банків – учасників пулу встановлюється Біржовою Радою ПрАТ 

“УМВБ” за поданням Ради Секції строкового ринку ПрАТ “УМВБ”.  
Банк – учасник пулу укладає з Біржою договір про надання інформації, за якою несе 

відповідальність за її достовірність та своєчасність надходження на Біржу, з зазначенням 
іноземних валют та умов (TOD та/або FRW (в розрізі термінів)).  

Інформація надсилається банками на Біржу кожного банківського дня засобами біржової 
електронної системи торгів (далі - БЕСТ) Біржі. В разі неможливості передачі інформації засобами 
БЕСТ, в той же термін банк повинен надавати інформацію на електронну адресу Біржі, зазначену в договорі 
на надання інформації. 

Крім того, на вимогу Біржі, протягом 2 годин з моменту надходження такої вимоги, банки 
– учасники пулу зобов’язані надати цю інформацію в паперовому вигляді, та засвідчити її 
достовірність підписом уповноваженої особи Банку. Банк визначає таку уповноважену особу 
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при підписанні договору на надання інформації, шляхом оформлення відповідної довіреності 
згідно з Додатком 1 до типового договору на надання інформації, який затверджується 
Правлінням Біржі. Інформація в документарному вигляді може надаватися на Біржу засобами 
факсимільного зв’язку з наступним наданням оригіналів документів на Біржу. При цьому 
факсимільні копії мають однакову юридичну силу з оригіналами документів. 

Біржа, на підставі отриманої від банків-учасників пулу інформації про курси купівлі та 
продажу, щоденно розраховує середні курси іноземних валют (в розрізі валют, умов і термінів 
за форвардними котируваннями), які можуть використовуватися в подальшому в якості 
базового активу для ф’ючерсних контрактів. 

Розрахунок середнього курсу іноземної валюти здійснюється Біржею в наступному 
порядку: 

 розрахунок згідно з порядком, наведеним нижче, здійснюється в розрізі умов та 
термінів (за форвардними котируваннями) при надходженні інформації (в 
кожному зрізі) не менше ніж від 6 (шести) комерційних банків. Якщо інформація 
надійшла менше ніж від 6 (шести) комерційних банків – Біржа визначає середній 
курс іноземної валюти шляхом експертної оцінки на основі інформації про 
котирування, що надійшла від комерційних банків та з врахуванням поточних 
тенденцій на валютному ринку України; 

 в разі, якщо інформація надійшла не менше ніж від 6 (шести), але не більше ніж 
від 10 (десяти) комерційних банків, з отриманої інформації визначаються по 
одному найвищому та одному найнижчому курсах купівлі та одному найвищому 
та одному найнижчому курсах продажу іноземної валюти, які далі не беруться до 
уваги (відсікаються) при розрахунку середнього курсу іноземної валюти як 
сереньоарифметичного; 

 в разі, якщо інформація надійшла від 11 (одинадцяти) або більшої кількості 
комерційних банків, визначаються два найвищі та два найнижчі курси купівлі та 
два найвищі та два найнижчі курси продажу іноземної валюти, які далі не 
беруться до уваги (відсікаються) при розрахунку середнього курсу іноземної 
валюти як сереньоарифметичного; 

 після здійснення процедури відсікання, середні курси іноземної валюти на МВРУ 
розраховуються за формулою: 
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де avrK _  – середній курс іноземних валют; 

i
bidK _  - курс купівлі іноземної валюти на МВРУ, наданий i  - м банком – 

учасником пулу; 

i
askK _  - курс продажу іноземної валюти на МВРУ, наданий i  - м банком – 

учасником пулу; 
n  - кількість курсів купівлі та/або кількість курсів продажу іноземної валюти, що 
використовується при розрахунку середнього курсу (після здійснення процедури 
відсікання).  
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 отримане значення округляється до п’яти значущих цифр після коми (в 
українських гривнях за одиницю іноземної валюти). 

Банки – учасники пулу, які систематично (більше 2 разів на місяць) або один раз, в день 
виконання контракту, надали курси іноземної валюти на умовах TOD, що суттєво (за 
експертною оцінкою Біржі) відрізняються від поданих іншими учасниками пулу, можуть бути 
виключені з пулу з оприлюдненням факту такого вилучення та його причин. Рішення про 
вилучення банка-учасника з пулу приймається Біржею з попереднім погодженням з Радою 
Секції Строкового ринку ПрАТ “УМВБ”. 
 

У випадках, коли інформація, необхідна для розрахунку середнього курсу іноземних валют за 

цією методикою, надійшла до Біржі від менше, ніж 6 (шести) комерційних банків, Біржа у 
якості експертної оцінки для цілей визначення Розрахункової ціни ф’ючерсних контрактів, 
специфікації яких зареєстровані рішенням НКЦПФР № 77 від 27 січня 2015 року та затверджені 
рішенням Біржової ради ПрАТ «УМВБ» № 1 від 20 січня 2015 року, для валютної пари гривня-

долар США буде використовувати середньозважений курс на міжбанківському ринку (на час 
встановлення офіційного курсу гривні), що публікується на сайті Національного Банку України 
у день проведення такого розрахунку середнього курсу іноземних валют Біржою. 
 

Визначення розрахункової ціни за валютною парою гривня-євро у вищезгаданому випадку буде 
відбуватися через крос-курс двох валютних пар: гривня-долар США та євро-долар США. При 
цьому курс пари гривня-долар США буде визначатися як це визначено вище, для курсу 
валютної пари євро-долар США буде використовуватися значення такого курсу, що 
публікується Європейським Центральним Банком на сайті Європейського Центрального Банку 
та у системі Reuters на сторінці “ECB37” о 14-30 за центральноєвропейським часом на день 
визначення такого крос-курсу. 
 

Визначення розрахункової ціни за валютною парою гривня-російський рубль у вищезгаданому 
випадку буде відбуватися через крос-курс двох валютних пар: гривня-долар США та долар 
США - російський рубль. При цьому курс пари гривня-долар США буде визначатися як це 
визначено вище, для курсу валютної пари долар США – російський рубль буде 
використовуватися значення такого курсу, що розраховується Чикагською товарною біржею 
(Chicago Mercantile Exchange) та публікується Асоціацією трейдерів країн, що розвиваються 
(Emerging Market Traders Association) на сторінці EMTA системи Reuters та на сайті 
вищезгаданої організації о 12:30 за Київським часом на дату визначення такого крос-курсу. 
 


