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ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Студент гр. Ф-31 Жульов В. В. 

 

Відповідно до Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС від 27.06 2014 

необхідно створити умови для забезпечення вільного руху капіталу, 

пов’язаного з надходженням прямих інвестицій, вільного руху капіталу, 

пов’язаного з наданням кредитів, які стосуються торговельних операцій, або 

з наданням послуг та вільного руху капіталу, пов’язаного з портфельними 

інвестиціями і фінансовими позиками та кредитами.  

Наразі Національним банком України була прийнята концепція нового 

валютного регулювання, яка передбачає валютну лібералізацію в контексті 

інтеграції України до ЄС [1]. У 2-му кварталі 2017-го року, за підтримки 

Єврокомісії в рамках проекту EU-FINSTAR, має бути представлений проект 

нового Закону України «Про іноземну валюту», головними цілями якого є: 

 прозорість, спрощеність та зрозумілість валютного регулювання; 

 виведення обмежень та регуляцій на підзаконний рівень; 

 чіткий розподіл повноважень центральних органів влади в 

українському законодавстві; 

 усунення протиріч у законодавстві; 

 відповідність норм законодавства сучасним потребам. 

Лібералізацію було розпочато з послаблення тимчасових антикризових 

обмежень, запровадження яких було потрібне, щоб створити передумови для 

проведення системних реформ і структурних змін в економіці  

Пріоритетами валютної лібералізації визначено таке: 

 притік ПІІ та відтік ПІІ, які сприятимуть експорту (лібералізація 

відтоку зазвичай є необхідною для приваблення притоку); 

 довгострокові інвестиції – вони можуть бути простішими для 

управління/регулювання, тоді як короткострокові можуть бути більш 

волатильними, а тому є більш ризикованими; 
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 прямі інвестиції є більш пріоритетними порівняно з портфельними 

через більшу стабільність, меншу схильність до повернення. Крім того з 

прямими інвестиціями приходять нові технології, досвід, маркетинг. 

Наразі здійснено ряд кроків щодо валютного регулювання  

 скасовано переклад SWIFT повідомлень та документів, викладених 

іноземною або українською мовами;  

 дозволено вести документообіг в електронній формі при операціях з 

валютою;  

 скасовано необхідність надання акту цінової експертизи 

Держзовнішінфрому для оплати імпорту послуг; 

 підвищено максимальну суму придбання валюти для населення з 12 

до 150 тисяч гривень.  

З метою вдосконалення механізму здійснення Національним банком 

України валютних інтервенцій, забезпечення ефективного функціонування 

міжбанківського валютного ринку України правління НБУ затвердило 

Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 

роки. Після досягнення цільового рівня міжнародних резервів планується 

мінімізація втручання НБУ в роботу ринку. 

Проголошена стратегія валютних інтервенцій віддзеркалює прихильність 

Національного банку України до збільшення прозорості та поглиблення 

ліквідності на валютному ринку.  

За технічної допомоги МВФ НБУ розробляє інституційні та операційні 

реформи, необхідні для подальшого розвитку валютного ринку та 

підвищення його пружності, а валютні обмеження, що все ще залишаються, 

будуть поступово скасовуватися. 

Передумовами для подальшої лібералізації є 

 відносно стійка макроекономічна ситуація (низька інфляція, 

фіскальна дисципліна, економічне зростання);  

 відсутність суттєвих розривів у платіжному балансі;  

 ефективна монетарна політика (адекватний монетарний якір);  

 стабілізація фінансової системи;  

 діюча програма з МВФ 

З огляду на те, що валютну політику потрібно здійснювати з одночасним 

стимулюванням реального економіку, необхідно реалізувати таке:  

1. Зміцнювати довіру населення до гривні, щоб зменшити доларизацію 

національної економіки.  

2. Зменшувати можливість використання інфляції як джерела поповнення 

коштів.  

3. Жорстко контролювати золотовалютні резерви НБУ.  

4. Посилювати боротьбу з умисним виведенням валюти закордон.  
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5. Реалізовувати програми кредитування створення нових підприємств 

малого та середнього бізнесу тощо. 
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РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: 

ПОТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

студент гр. Ф-31 Журавель А. В.  

 

Одним із пріоритетних завдань регулювання фінансових ринків є 

забезпечення стабільності банківської системи. Основним регулюючим 

органом, на який покладено функцію сприяння стабільності банківської 

системи, є Національний банк України, котрий здійснює банківське 

регулювання та нагляд, визначає загальні принципи та норми 

функціонування банківських установ. В кризових умовах України, 

враховуючи банкрутство багатьох банків, роль регулятора у збереженні 

стабільності банківської системи становиться значно важливішою. 

Регулювання банківської системи, як одна з функцій Національного 

банку України, полягає у встановленні норм, котрі регулюють банківську 

діяльність, визначенні загальних принципів банківської діяльності, порядку 

провадження банківського нагляду та відповідальність за порушення 

банківського законодавства. 

Законодавство виділяє дві форми банківського регулювання: 

-адміністративне, що включає в себе реєстрацію та ліцензування 

банківської діяльності, встановлення вимог та обмежень стосовно діяльності 

банківських установ, застосування санкцій адміністративного або 

фінансового характеру, нагляду за діяльністю банківських установ, а також 

надання рекомендацій щодо діяльності банків; 

-індикативне, а саме визначення обов’язкових економічних нормативів 

та норм обов’язкових резервів, встановлення норм відрахувань до резервів на 

покриття ризиків від активних банківських операцій, визначення процентної 

політики, рефінансування банків, кореспондентських відносин, управління 

золотовалютними резервами (включаючи валютні інтервенції), операції на 

відкритому ринку з цінними паперами, імпорту та експорту капіталу. 


