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ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В умовах прискореної глобалізації світового господарства однією з найважливіших проблем в Україні є 

зростання загроз фінансовій, і, зокрема, валютній безпеці держави.  

Входження України до глобальної фінансової системи має передбачати максимальне врахування 

національних інтересів, існуючих загроз та сучасних тенденцій розвитку фінансових ринків.  

При цьому слід враховувати, що інтеграція України до світового фінансового простору відкриває не тільки 

нові можливості розвитку фінансового сектору, але й породжує потенційні загрози, найсуттєвішими серед яких 

є втрата контролю над фінансовою системою та можливості підтримки розвитку стратегічно важливих галузей 

національної економіки, а отже втрату економічного суверенітету країни. 

Стійкість національної валюти, її конвертованість визнається неодмінним атрибутом фінансової безпеки 

будь-якої країни й статтею 6 Закону України «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 

1990 р. передбачається, що Україна на своїй території самостійно організує банківську справу і грошовий обіг, 

за допомогою Національного банку України нагромаджує валютні запаси для валютного забезпечення та повної 

зовнішньої конвертованості національної грошової одиниці [1]. 

Умовами досягнення дійсної стабільності та оборотності гривні є перш за все досконале валютне 

законодавство, обґрунтована валютна політика, чітка валютна система, нормально функціонуючий валютний 

ринок.  

Говорити про досконале українське валютне законодавство поки що не доводиться. Основним документом 

в сфері регулювання валютного ринку є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю», прийнятий ще на початку 1993 року. Декрет має низку недоліків. По-

перше, відсутня класифікація валютних операцій, яка має істотне значення для визначення правого режиму 
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того чи іншого виду операцій; по-друге, в Декреті не зазначено ні цілей, ні напрямів, ні форм, ні видів 

валютного контролю; по-третє, чітко не визначено компетенцію органів державного управління у сфері 

валютного регулювання і контролю. Валютне законодавство розвивається головним чином завдяки 

підзаконним нормативно-правовим актам, інструкціям, положенням і навіть листам Національного банку 

України та інших органів, і такий стан речей вимагає прийняття Закону України «Про валютне регулювання і 

валютний контроль», який дозволив би уникнути дублювання правового регулювання одних і тих же відносин 

та невизначеності правового регулювання інших. 

Поняття валютної безпеки також залишається не до кінця визначеним на законодавчому рівні. Так Законом 

України «Про основи національної безпеки України» лише відзначається, що одним із напрямів державної 

політики з питань національної безпеки в економічній сфері є забезпечення внутрішньої і зовнішньої 

захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів вкладників, фінансового ринку [2]. 

На рівень валютної безпеки впливають численні фактори, що різняться за строком дії, характером прояву і 

впливу. Серед основних загроз валютній безпеці України можна визначити: зростання зовнішнього боргу; 

відплив коштів за кордон; високий рівень доларизації економіки; неефективна структура золотовалютних 

резервів; недосконалість валютно-курсової політики; наявність валютних ризиків; проведення незаконних 

валютних операцій; втручання міжнародних фінансових організацій, іноземних радників та консультантів у 

валютну політику України. 

Як свідчить практика, з відпливом капіталів неможливо боротися адміністративними методами, адже чинні 

нормативно-правові акти не передбачають дієвих механізмів для їх реалізації. Щоб обмежити відплив коштів з 

України, необхідно створити привабливий інвестиційний клімат у державі. Тоді вітчизняним інвесторам буде 

вигідно вкладати капітали в економіку своєї країни. Механізми стримування відпливу капіталу повинні бути 

спрямовані на його репатріацію, а не на боротьбу з легалізацією коштів, вивезених за межі України. 

У наслідок коливань валютних курсів валютний ринок України характеризується наявністю суттєвих 

валютних ризиків як для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності так і для держави в цілому. 

Велику небезпеку для економіки країни становлять і правопорушення у валютній сфері, їх наслідком є 

скорочення надходжень валютних цінностей до Національного банку України та порушення інтересів держави.  

Крім того, необхідно зазначити, що втручання міжнародних фінансових організацій, іноземних радників та 

консультантів у валютну політику України може мати негативні наслідки для її економічної безпеки. У 

загальному плані критерієм оцінки ефективності взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями повинно 

бути співвідношення між прогнозованим зиском від набуття відкритості і лібералізації економіки і валютного 

ринку країни й можливими втратами для вітчизняних виробників, агентів зовнішньої торгівлі і споживачів. 

Важливим критерієм повинна стати відповідність вимог міжнародних фінансових організацій національним 

економічним інтересам і загальному економічному курсу країни.  
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