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НЕДОСКОНАЛІСТЬ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ –
ОДИН ІЗ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВ
Анотація. У статті розкрито основні проблеми та суперечності чинного валютного
законодавства України, його неузгодженість як між собою, так і з міжнародним
законодавством, що гальмує розвиток валютної діяльності банків України та розширення
спектру пропонованих ними валютних операцій. Охарактеризовано особливості здійснення
валютної політики, валютного регулювання і контролю, валютних операцій в Україні
відповідно до чинного законодавства. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації
валютної політики здійснюваної Національним банком України, забезпечення ефективного
валютного контролю, вдосконалення валютної діяльності комерційних банків. Показано
залежність між розвитком сфери валютних відносин та економіки країни загалом.
Ключові слова: валютне законодавство, валютна політика, валютне регулювання та
контроль, валютна діяльність, валютні операції, валютний ринок, валютний ризик, банк.
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УКРАИНЫ – ОДИН ИЗ БАРЬЕРОВ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
Аннотация. В статье раскрыты главные проблемы и противоречия действующего
валютного законодательства Украины, его несогласованность, как между собой, так и с
международным законодательством, что тормозит развитие валютной деятельности
банков Украины и расширение спектра предлагаемых ими валютных операций.
Охарактеризованы особенности осуществления валютной политики, валютного
регулирования и контроля, валютных операций в Украине в соответствии с действующим
законодательством. Предложены рекомендации по оптимизации валютной политики
осуществляемой Национальным банком Украины, обеспечения эффективного валютного
контроля, совершенствования валютной деятельности коммерческих банков. Показана
зависимость между развитием сферы валютных отношений и экономики страны в целом.
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Abstract. Basic problems and contradictions of the current Ukrainian currency legislation
are shown in the article. Its inconsistency both the inner and with international legislation restrains
the development of currency activity in Ukrainian banks and expansion of the spectrum of currency
operations offered by them. Characterized specifics implementation of currency policy, currency
regulation and control, foreign exchange transactions in Ukraine according with applicable law.
Offered to recommendation for optimizing currency policy carried out by the National Bank of
Ukraine, to ensure effective currency control, improved currency activities of commercial banks.
Displaying relationship between development of sphere currency relations and national economy in
general.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах усесторонньої глобалізації та
інтернаціоналізації суспільно-відтворювальних процесів неможливим стає розвиток
підприємницької діяльності у межах замкнутого вітчизняного простору. Підприємці з метою
розширення власної діяльності шукають нові ринки збуту, зацікавлені у налагодженні
ділових взаємовідносин з іноземними партнерами. Усе це породжує необхідність
вдосконалення валютного обслуговування банками своїх клієнтів – підприємців. В ході
дослідження стану розвитку валютних операцій, які пропонуються комерційними банками на
ринку України, встановлено що вони надають неповний асортимент операцій, пов’язаних із
використанням валютних коштів. Чи не найважливішою причиною стримування розвитку
різновидів валютних операцій у практиці вітчизняних банків є недосконалість,
неузгодженість та суперечність банківського, валютного та іншого законодавства, що
визначає умови та особливості виконання тих чи інших операцій з валютою.
Аналіз останніх публікацій. Про недосконалість валютного законодавства України
стверджує чимало вітчизняних економістів. Зокрема, В. Гордон [8], В. Гоффе [9],
Л. Долінський [13], Т. Кривошеєва [18], К. Левицька [19], С. Лямець [20],
В. Михальський [21], С. Панцир [22], М. Райко [23], С. Рум’янцев [24] у своїх працях
висвітлюють проблематику розвитку строкових валютних операцій, операцій з валютними
деривативами, зумовлену відсутністю у чинному законодавстві єдиної загальноприйнятої
термінології щодо строкової торгівлі та визначених принципів і процедур здійснення
операцій із валютними деривативами.
Невирішена частина проблеми. При дослідженні чинного законодавства України,
яке визначає умови та особливості розвитку певних валютних операцій у діяльності банків,
спостерігається існуванні суперечностей у їх визначеннях, а подекуди їх сумнівності, що
веде до обмеження асортиментного ряду пропонованих банками операцій з валютою та
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поступлення власними позиціями на валютних ринках перед іноземними банками. Тому за
умов розширення міжнародного співробітництва та взаємопроникнення у виробничі процеси
суб’єктів господарювання різних країн, високо актуальним питанням залишається вирішення
питань, пов’язаних із забезпеченням комплексного та повномасштабного обслуговування
вітчизняними банками своїх клієнтів, які передусім займаються зовнішньоекономічною
діяльність та мають потребу у своєчасних, якісних та нових для вітчизняного ринку
валютних операціях.
Постановка завдання. Відтак, виходячи з існуючого стану розвитку валютної
діяльності банків та необхідності її оптимізації, важливим завданням постає необхідність
економічного обґрунтування та юридично-правового вдосконалення валютного
законодавства України, яке визначає умови та особливості розвитку певних валютних
операцій, а також особливості організації валютних відносин та проведенні валютної
політики в країні. З цією метою статтю присвячуємо розкриттю основних неузгодженостей
та розбіжностей у існуючому валютному, банківському та іншому законодавству, визначає
особливості здійснення валютних операцій та валютних відносин в країні, а також пошуку
економічно та юридично-обґрунтованих рішень щодо їх подолання.
Виклад основного матеріалу. Чинна вітчизняна законодавча та нормативно-правова
база характеризується як суттєвою неповнотою, так і невідповідності вимогам та стандартам
загальноприйнятої міжнародної практики ведення валютної діяльності. Перш ніж розглядати
недосконалість чинного валютного законодавства України, вважаємо за необхідне
виокремити основні аспекти в організації валютних відносин, які піддаються законодавчій та
нормативно-правовій регламентації. Відтак, опираючись на рівнево-ступеневу модель
організації системи валютних відносин, можемо назвати таких три основних аспекти як:
1) реалізація ефективної валютної політики в країні (рівень Національного банку
України, органів державної влади);
2) організація валютного регулювання і контролю (рівень Національного банку
України, спеціалізованих служб, комерційних банків);
3) виконання валютних операцій (рівень комерційних банків). Дотримуючись вказаної
логіки спробуємо у даній статті розкрити підняту нами проблематику.
В нормативних актах не наведене чітке тлумачення валютної політики, її складових і
механізмів, з усіх існуючих форм валютної політики в законодавстві України описано лише
дві: валютну дисконту політику та валютну девізну політику[15]. Відсутнє також визначення
системи валютного курсу, немає чіткого визначення режиму валютного курсу та механізмів
його встановлення, що значно ускладнює можливості прогнозування розвитку валютного
ринку суб’єктами валютної та підприємницької діяльності.
Слід також зазначити, що відсутність чіткого тлумачення валютної політики у
законодавчій базі, частково зумовлює й те, що дана політика в Україні не має чіткої моделі
устрою з адекватним визначенням взаємопов’язаних стратегічних, проміжних і тактичних
цілей, проблема полягає у відсутності чіткого визначення проміжних цілей валютного
регулювання, узгоджених із цілями монетарної політики Національного банку України та
напрямками структурної перебудови економіки. З 2000 року проміжна ціль фактично полягає
у таргетуванні валютного курсу шляхом інтервенцій, та певних валютних обмежень з метою
уникнення валютних спекуляцій. Проте В. Бутко наголошує, що з юридичної точки зору,
проміжними орієнтирами у забезпеченні стабільності національної валюти є монетарна база і
грошова маса, тобто таргетування грошових агрегатів [2].
В. Бутко також зазначає: «якщо підхід валютного таргетування забезпечує підтримку
зовнішньої стабільності національної валюти (тобто її валютний курс), то політика
інфляційного таргетування забезпечить внутрішню стабільність національної валюти»
[2, c. 28]. На його думку, політика інфляційного таргетування буде більш зрозумілою для
суспільства, аніж визначення режиму курсів, що вимагатиме від Національного банку
України, більшої відповідальності за свої дії і дозволить виробити послідовну грошовокредитну і валютну політику. Дана політика сприятиме зниженню рівня доларизації, адже
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відпаде потреба переводити свої заощадження з менш стабільної національної валюти у
іноземну, матиме позитивний вплив на структуру кредитно-депозитних операцій у іноземній
валюті – відпаде потреба у валютному кредитуванні, адже виникатиме необхідність у
додаткових валютно-обмінних операціях.
Вважаємо, що перехід до політики інфляційного таргетування в Україні є
передчасним з трьох причин: по-перше, на даному етапі розвитку валютного ринку не можна
відмовлятися від політики керованого плавання валютного курсу та політики валютних
обмежень у сфері валютних відносин; по-друге, слід враховувати проблеми сучасного стану
розвитку економіки. Специфіка вітчизняної економіки полягає у тому, що збільшення
доходів населення веде до росту споживання товарів та послуг, а не до збільшення
інвестицій у реальну економіку; зміцнення національної валюти стимулюватиме імпорт на
шкоду вітчизняному виробництву; по-третє, у Національного банку при інфляційному
таргетуванні недостатньо важелів впливу у формуванні індексу споживчих цін, оскільки весь
його регулятивний вплив визначається монетарним інструментарієм. Як зазначає
О. Дзюблюк, виключно монетарні засоби боротьби з інфляцією негативно позначаються і на
економічному зростанні, тим більше, що основними чинниками інфляційних процесів в
Україні є не монетарні чинники, а дії уряду [12, c. 14].
Повертаючись до проблематики валютного законодавства, слід сказати, що в Україні
немає єдиного нормативного документу, який поєднував би в собі всі аспекти валютного
регулювання і контролю. В існуючій нормативній базі не існує чіткого розподілу функцій
валютного регулювання та контролю між державними органами, статті законів носять в
основному декларативний характер і містять взаємні посилання. Немає чіткості і у
визначенні валютного регулювання та валютних обмежень. А валютні обмеження, що
застосовуються чи застосовувалися в Україні, зокрема, попередні імпортні депозити,
регулювання термінів розрахунків між резидентами та нерезидентами за експортноімпортними контрактами, обмеження вивозу іноземної і національної валюти за кордон,
обов’язкового продажу експортної виручки у валюті, описані у різних нормативних актах,
що є досить незручно для усіх учасників валютного ринку.
Як свідчить практика, вітчизняна система валютного контролю, заснована на
попередньому контролі з боку комерційних банків за валютними операціями своїх клієнтів, є
недостатньо ефективною. Банки під загрозою юридичної відповідальності змушені
виконувати невластиві їм функції контролю. Існує ймовірність переслідування банків з боку
клієнтів за невиконання чи несвоєчасне виконання ними їх законних доручень, зумовлене
суворим дотриманням банківськими установами вимог органів валютного контролю та
ймовірністю застосування до них фінансових (штрафних) санкцій з боку Національного
банку України, при виявленні помилок, допущених у валютній діяльності. Водночас
Національний банк України не володіє інформацією про всі валютні операції, вона стає
доступною лише під час здійснення перевірок на місцях, зазвичай вибіркових, у зв’язку з
обмеженістю їх тривалості.
Також з метою оптимізації валютного контролю залучаються спеціалізовані органи.
Наприклад, податкові служби, завданням яких є здійснення фінансового контролю за
валютними операціями резидентів та нерезидентів у межах країни; митні органи, які
слідкують за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон
держави; служби (міністерства) зв’язку, які здійснюють контроль за дотриманням правил
поштових переказів і пересилання валютних цінностей через митний кордон країни; а також
міжнародні міністерства та міністерства фінансів, валютні бюро та інші, залежно від країни,
органи валютного контролю. Наприклад, в Італії валютний контроль здійснюється
Італійським валютним бюро та Фінансовою гвардією, у Великобританії, окрім Банку Англії,
органами митниці і акцизів, у Франції – державним контрольним органом при Міністерстві
економіки, фінансів і бюджету – Групою розслідувань незаконних фінансових операцій, у
Японії – Міністерством фінансів і Міністерством зовнішньої торгівлі й промисловості, у
США – спеціальним органом FinCEN, який у режимі реального часу відстежує всі фінансові
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трансакції, у ФРН – Німецьким федеральним банком (Deutsche Bundesbank) [11, c. 155;
3, c. 11-28; 25, с. 44; 1, c. 315].
Вважаємо, що, переймаючи світовий досвід, наприклад, Франції чи США, слід
створити відповідну структурну одиницю, на яку було б покладено функції валютного
контролю, а завдання комерційних банків полягало б лише у поданні інформації про
виконання ними тих валютних операцій, що підлягають контролю [6].
Функції спеціального контрольного органу можна покласти на спеціально створену
структурну одиницю, підпорядковану Національному банку України, яка володіла б
високими технологіями, спеціально розробленим програмним забезпеченням та досвідом
контролю за валютними операціями фінансових установ, взаємодіяла з комерційними
банками, правоохоронними органами, Податковою службою, Державною митною службою
та включала власні територіальні підрозділи. Створений орган в режимі реального часу
збиратиме, накопичуватиме, аналізуватиме й передаватиме інформацію про міжнародні
фінансові трансакції та валютні операції, що містять ознаки сумнівності щодо дотримання
норм чинного законодавства у відповідні органи. А комерційні банки нестимуть
відповідальність лише в разі: невиконання вимог щодо ідентифікації і перевірки клієнтів;
неподання спеціальному контролюючому органу інформації про здійснення міжнародних
валютних операцій чи операцій з готівкою понад встановлені обмеження; невиконання
обов’язків щодо подання інформації про поступлення заявки на виконання сумнівних
операцій, що потребують попереднього дозволу Національного банку України; невиконання
вимог щодо зберігання документів, відносно яких встановлено строк зберігання;
розголошення інформації щодо поступлення заявок на виконання сумнівних операцій.
Відтак можна буде розмежувати завдання валютного контролю. Наприклад,
Національний банк України здійснюватиме контроль лише за комерційними банками,
перевіряючи дотримання ними валютного законодавства, як такими суб’єктами валютних
відносин, які надають валютні послуги, а створений орган контролюватиме законність дій
тих суб’єктів, в яких, у результаті їх поточної діяльності, виникає потреба у валютному
обслуговуванні.
Необхідність вдосконалення валютного контролю зумовлена ще й проблемами
відпливу капіталів та повернення валютної виручки за зовнішньоекономічними договорами
через незадовільні макроекономічні показники і недостатній розвиток ринкових інститутів,
відсутність гарантій захищеності підприємницької діяльності в Україні, високий рівень
інфляції, дефіцит бюджету, знецінення національної грошової одиниці, диспропорції
фінансово-податкової політики, загальну політичну нестабільність та постійні зміни умов
господарювання. Відплив капіталів порушує стабільність у розвитку валютного ринку
країни, веде до дефіциту валютних ресурсів, знецінення національної валюти, зростання
зовнішнього боргу.
Оскільки здійснення широкого спектру валютних операцій комерційними банками
для своїх клієнтів, передусім орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність, є високо
затребуваним за сучасним умов глобалізованого ринку, то особливу увагу слід зосередити і
на законодавстві, що регламентують здійснення операцій з валютою.
Враховуючи необхідність хеджування ризиків зміни курсу іноземних валют, які
виникають при виконанні резидентами зовнішньоекономічних договорів, необхідно
вдосконалити законодавство та ряд нормативно-правових актів, що регулюють розвиток
валютних операцій з деривативами. Встановлено, що вагомою проблемою залишається
також недосконалість та неузгодженість законодавчої бази не лише із загальноприйнятними
у міжнародній практиці поняттями та механізмами регулювання, але й між
внутрідержавними положеннями та законами. На даний час строкові операції
регламентується «Правилами випуску та обігу фондових деривативів» Державної Комісії
Цінних Паперів та Фондового Ринку №13 від 24 червня 1997 року; Постановою Правління
НБУ №216 від 07 липня 1997року «Про Правила випуску та обігу валютних деривативів», у
яких йдеться лише про валютні форвардні контракти, хоча вони не є деривативами, а про
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ф’ючерсні контракти та опціони там не згадується; Постановою КМУ «Про затвердження
Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів» №632 від 19 квітня
1999 року, визначення основних понять щодо строкового ринку наведено в Законі України
«Про оподаткування прибутку підприємств» №334 від 28 грудня 1994 року та іншими
нормативними актами. На жаль, доводиться констатувати відсутність у чинному
законодавстві єдиної загальноприйнятої термінології щодо строкової торгівлі та визначених
принципів і процедур здійснення операцій із валютними деривативами, більшість дефініцій
містять суперечливі, а подекуди сумнівні визначення. Відсутні також механізми
регулювання багатьох ключових моментів функціонування строкового ринку, зокрема, чітко
не прописані питання клірингу за строковими угодами, емісії контрактів, вимоги щодо
біржової маржі і гарантування угод, недостатньо висвітлені питання бухгалтерського та
податкового обліку строкових операцій та ряд інших питань.
Відсутність єдиної загальноприйнятої термінології щодо строкової торгівлі не лише
гальмує розвиток строкового валютного ринку, але може спричинити його рух у невірному
напрямку. За допомогою строкового ринку проблему стабілізації валютного ринку та
економічного розвитку країни можна вирішити у двох аспектах:
1) механізми хеджування дозволяють уникати цінових ризиків. Ринок деривативів
підвищує ліквідність спотового ринку, сприяє зменшенню амплітуди коливань цін на
останньому, адже додаткова інформація щодо строкових цін дає змогу знизити рівень
цінових ризиків;
2) строковий ринок виконує роль індикатора майбутньої кон’юнктури спотового
ринку і дає змогу вже сьогодні з певною імовірністю отримати модель майбутнього розвитку
валютного ринку та економіки в цілому. Операції на строковому ринку стимулюють
економічну активність на спотовому ринку за умови вигідніших майбутніх цін, а отже, і
додаткові надходження до бюджету.
Нині переважна більшість вітчизняних підприємств виявилася неспроможною
ефективно управляти дебіторською заборгованістю, яка завдає економічної шкоди
підприємству – кредитору, кошти втрачають свою купівельну спроможність внаслідок
інфляції та нестабільності валютних курсів, а також зростають збитки від втрачених
можливостей. Таким чином, в Україні існує великий потенціал та передумови для розвитку
таких нових для вітчизняних банків валютних операцій як факторинг та форфейтинг,
розвиток яких теж стримується через неврегульованість та невідповідний розвитком
законодавчої бази; непослідовність державної політики щодо регулювання експортноімпортної діяльності; неефективність механізмів страхування валютних кредитів;
недостатній рівень розвитку вторинного ринку; неналежний рівень кваліфікації персоналу
тощо. Основними нормативно-правовими документами, що регламентують порядок
здійснення операцій факторингу в Україні, є: Закон України «Про банки і банківську
діяльність», Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», Цивільний кодекс України, Закон України «Про податок на додану
вартість».
В Україні існують передумови для розвитку валютних операцій на основі лізингу – це,
з одного боку, високий рівень доларизації економіки, а з іншого, – поганий стан парку
обладнання, велика питома вага морально застарілого обладнання, незабезпеченість його
запасними частинами та велика енергоємність. Оскільки розвиток лізингу у нашій країні
стикається з проблемою пошуку значних та стабільних джерел коштів, а банки є тими
суб’єктами, акумулюють тимчасово вільні кошти, то відповідно їх залучення до здійснення
лізингових операцій пришвидшить ефективність розвитку як лізингу, вдосконаленні
валютно-кредитної діяльності банків, так і розвиток економіки в цілому. Законодавчою
базою проведення операцій з лізингу в Україні є «Про фінансовий лізинг», «Про
оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість».
Діяльність банків у сфері міжнародних розрахунків регулюється як нормативними та
законодавчими актами України, так і міжнародним законодавством, а також, визначається
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практикою, що склалася і існує у вигляді встановлених міжнародних банківських правил та
звичаїв. Низька частка застосування такої найбільш прибуткової та привабливої форми
міжнародних розрахунків як акредитив в Україні зумовлена відмінностями міжнародного та
вітчизняного законодавства. Наприклад, «Уніфікованими правилами» передбачено
можливість використання перевідного (трансферабельного) акредитива, який є досить
привабливим для підприємців, але згідно українського законодавства існують труднощі його
застосування: якщо на користь українського експортера відкрито трансферабельний
акредитив, то він може бути переказаний нерезиденту, але якщо іншим бенефіціаром
виступає резидент – власник (виробник) товару, (а така ситуація має місце найчастіше), то
згідно із Декретом Кабміну України «Про систему валютного регулювання та валютного
контролю» єдиним платіжним засобом на території України є національна валюта, а
відповідно «Уніфікованих правил» валюта акредитиву при переказі не може бути зміненою,
то здійснення перевідного акредитива, відкритого в іноземній валюті експортером на користь
іншого резидента України є фактично неможливим [10, 26].
Висновки та пропозиції. З метою розширення валютного ринку України, підвищення
довіри та привабливості співпраці міжнародних партнерів з вітчизняними суб’єктами
валютних відносин на рівні Національного банку України та інших органів державної влади
слід ініціювати вирішення проблем щодо вдосконалення чинного та прийняття нового
валютного законодавства.
Необхідно прийняти єдиний нормативно-правовій документ, що регулюватиме усі
основні питання у сфері валютної політики та валютного регулювання, що дозволить:
1) визначити понятійний апарат, чітко описати механізм валютного регулювання і контролю;
2) розмежувати повноваження і обов’язки державних органів, що здійснюють валютне
регулювання і контроль, описати функції кожного з цих органів, виключивши їхнє
дублювання; 3) зробити валютний ринок більш упорядкованим і прогнозованим, підвищити
ефективність діяльності банків, а також забезпечити дієвість державних установ, що
здійснюватимуть валютний контроль.
З метою розширення валютних відносин та вдосконалення валютної діяльності
шляхом впровадження ширшого асортименту валютних послуг необхідно вдосконалити
законодавство, яке визначає основні аспекти здійснення різних видів валютних операцій,
механізми використання застави та страхування валютних кредитів, побудови відносин
лізингу тощо.
Для подальшого розвитку строкового сегменту валютного ринку слід забезпечити
державну підтримку. За класичною економічною теорією, організація ефективного та
високоліквідного ринку похідних інструментів, який користується підтримкою держави –
один із чинників макроекономічної стабілізації. Цю закономірність дослідив Дж. М. Кейнс у
«Трактаті про грошову реформу», наголосивши при цьому на необхідності організації
строкового ринку у країнах із нестійкою валютою [17].
Розв’язання проблем валютного законодавства дозволить не лише розширити спектр
виконуваних банками валютних операцій в процесі обслуговування своїм клієнтів,
забезпечити стабільний розвиток валютного ринку України, але й мінімізувати процеси
відпливу капіталів та пришвидшити їх повернення їх у країну, знизити рівень тінізації
економіки, а відтак і забезпечити стабільне підґрунтя для ефективного розвитку
підприємницької діяльності в країні.
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