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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ НА ВАЛЮТНОМУ 

РИНКУ 

 

Валютні операції — це операції, пов'язані з переходом права власності на 

валютні цінності; використанням валютних цінностей як засобу платежу в 

міжнародному обігу; ввезенням, переказом та пересиланням на територію 

країни та вивезенням, переказом i пересиланням за її межі валютних цінностей. 

[1] 

Ефективна діяльність валютного ринку багато в чому залежить від 

системи його регулювання. Світова практика функціонування ринків знає два 

методи валютного регулювання: ринковий і державний. Ці методи доповнюють 

один одного, однак співвідношення між ними постійно змінюється залежно від 

конкретної економічної ситуації. 

Ринкове регулювання валютного ринку діє на основі закону вартості й 

закону попиту та пропозиції і застосовується в умовах економічної 

стабільності. При цьому також має місце і державне регулювання, оскільки 

валютні відносини відчутно впливають на внутрішній економічний розвиток. В 

умовах кризових ситуацій посилюється державне валютне регулювання, тоді як 

ринку відводиться другорядна роль. Проблеми у фінансовій сфері України 

(великі зовнішні та внутрішні борги, відсутність валютних резервів та 

інвестицій) призвели до посилення державного регулювання. 

Валютне регулювання в Україні здійснюється на основі Декрету Кабінету 

Міністрів "Про систему валютного регулювання та валютного контролю", який 

набрав чинності у лютому 1993 р. і діє нині. 

Проблемою валютного ринку України виступає доларизація вітчизняної 

економіки, яку неможливо подолати остаточно, адже вона тісно пов’язана із 



процесами інтернаціоналізації виробництва та валютно-фінансовою 

глобалізацією (об’єднання національних грошових систем). 

Неефективність сучасної світової валютно-фінансової системи породжує 

глобальні зміни в її основних елементах. Валютний ринок, як один з головних 

елементів системи, в останні десятиліття характеризується посиленням 

процесів глобалізації, диверсифікації та трансформації. 

Основним визначником національного валютного ринку та його 

відношення до міжнародного є валютний курс динаміка якого наведена в 

таблиці 3. Валютний курс визначає місце та роль національної валюти на 

світовому ринку. (Таблиця 1) 

Таблиця 1. 

Динаміка валютного курсу України 

Рік 2011 2012 2013 2014 

Курс (за 100  

доларів США) 

796,76 799,10 799,3 960,07 

 

Таким чином, результати аналізу стану й прогнозу розвитку валютного 

ринку України вказують на необхідність проведення докорінних змін, 

впровадження цілого комплексу законодавчих, нормативно-правових і інших 

заходів з метою вирішення актуальних проблем розвитку валютного ринку, 

процесів інвестування економіки країни й забезпечення інтеграції в систему 

світового фінансового ринку. 
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