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Однак, застосування широкого спектру податкових важелів для стимулювання 

розвитку вітчизняних підприємств характеризується низькою результативністю. Тому з 

метою прискорення темпів економічного зростання національної економіки та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників необхідно удосконалювати норми 

податкового законодавства, зокрема в частині стимулювання інноваційної та науково-

технічної активності підприємств. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Проблеми аналізу валютного ринку України, його політики і методів регулювання 

курсу, визначення основних проблем і перспектив розвитку на сьогоднішній день 

надзвичайно актуальні. 

Сьогодні українська економіка є характерним прикладом прогресуючої неофiцiйної 

доларизації. Для здійснення аналізу доларизації економіки використовують такі показники, 

як: доларизація грошової маси, доларизація депозитів, доларизація кредитів. Вiдповiдно до 

неї, рівень доларизації економіки визначають на пiдставi спiввiдношення депозитів у 

iноземнiй валюті до грошової маси. Високоризикованою вважають економіку країни, якщо 

значення цього показника перевищує 30 % [1]. Рівень доларизації економіки України, 

розрахований за методикою МВФ, є високим, що створює загрозу до зниження лiквiдностi 

національної грошової одиниці. Доларизація негативно впливає не тільки на стан валютного 

ринку, але й на економіку України в цілому. Це неможливість повернення валютних кредитів 

фізичними та юридичними особами, загроза стабільності українських банків, збільшення 

державного боргу, відплив ліквідності з країни, неспроможність НБУ втримати курс гривні. 

Зробивши аналіз валютного ринку України та проаналізувавши динаміку курсу 

національної валюти, варто виділити основні проблеми, що потребують негайного 

вирішення, а саме [2]: 

- відсутність стабільної економічної та фінансової ситуації в країні; 

- наявність тенденцій до девальвації гривні відносно іноземних валют, що вже 

негативно впливає на економічний розвиток і темпи інфляції; 

- широкий діапазон коливань валютного курсу гривні; 

- значне підвищення попиту на іноземні валюти у населення внаслідок втрати довіри 

до національної валюти, що призвело до зростання рівня доларизації; 
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- необхідність стабілізації валютного ринку України шляхом удосконалення 

валютного законодавства; 

- низька ефективність функціонування самих державних регуляторів через те, що не 

існує чіткого розподілу функцій валютного регулювання та валютного контролю між 

державними органами. 

Враховуючи інфляційні загрози та особливості сучасного валютного регулювання в 

Україні доцільно запропонувати такі напрями удосконалення розвитку валютних операцій в 

комерційних банках [3]: 

- стабілізація регулятивних норм, часта зміна яких знижує ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності та значно ускладнює планування валютно-розрахункових 

операцій в банках; 

- розробка достатньо еластичної політики курсоутворення, заходів регулювання руху 

капіталів, режиму функціонування валютного ринку, шляхів поповнення золотовалютних 

резервів і основні напрями їх використання; 

- потребує вирішення питання щодо репатріації українських капіталів із офшорних 

зон, обсягом понад 50 млрд. дол. США, і створення в країні сприятливого інвестиційного 

клімату для резидентів та іноземних інвесторів; 

- здійснити достатню для потреб розвитку економіки дедоларизацію економіки, що 

розширить фінансово-економічний простір національної валюти, зміцнить її курсову вартість 

та забезпечить поповнення золотовалютних резервів країни і зниження ризику їхнього 

знецінення; 

- розвиток валютних операцій комерційних банків в Україні неможливий без 

глибокого вивчення теоретичних аспектів кредитно-фінансової діяльності комерційних 

банків, оволодіння зарубіжним досвідом. 

Системний підхід надасть змогу нашій країні: розробити оптимальний режим 

здійснення валютних операцій, зміцнить валютний курс національних грошей та 

стимулюватиме інноваційно-інвестиційний процес прискорення економічного зростання. 

На сучасному стані розвитку валютний ринок є важливим елементом світового 

фінансового ринку. Він відіграє важливу роль не лише у міжнародній торгівлі, а й взагалі у 

відтворенні економіки в глобальних масштабах. Основними гравцями валютного ринку є 

комерційні банки, корпорації, небанківські фінансові інститути та центральні банки. 

Нинішній стан українського валютного ринку характеризується певними проблемами, які 

заважають йому ефективно функціонувати, розриватися та сприяти стабільному розвитку 

української економіки [4]. Це – девальвація гривні, зростаючий попит населення на іноземні 

валюти, зростання рівня доларизації української економіки та ін. Треба здійснити ряд 

заходів, які забезпечать стабілізацію валютного ринку та національної грошової одиниці в 

Україні, а зокрема: поліпшення стану та структури платіжного балансу України, скорочення 

та ліквідація міжнародної кредитної заборгованості України та ін. 
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