
 366

цього часу не врегульованими. Одним із прикладів може бути 
Паризька конвенція про охорону промислової власності. 

Отже, проблему гармонізації законодавства України з міжна-
родним правом необхідно вирішувати найближчим часом, адже 
Україна з її історичним досвідом, культурними традиціями, бага-
тими природними ресурсами, потужним економічним і науково-
технічним потенціалом має в майбутньому відігравати вагому 
роль у забезпеченні політико-економічної стабільності в Європі. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН У НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ 

БАЗІ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
 
У сучасних глобалізаційних умовах розвитку суспільства, в 

умовах поширення процесу Європейської інтеграції перед Украї-
ною стоїть важливе завдання — підвищення конкурентоспромож-
ності національної економіки — для того, щоб не перетворитися 
в країну з дешевою робочою силою і земельними ресурсами, тоб-
то країну з дешевим економічним потенціалом. 

Важливу роль у процесі підвищення конкурентоспроможності 
економіки України має відігравати держава, як найважливіший 
елементом інституціонального механізму, що впливає на еконо-
мічні, політичні і соціальні процеси, які лежать в основі форму-
вання конкурентоспроможності країни. Держава бере на себе ви-
трати, пов’язані зі створенням і підтриманням ринку, із захистом 
прав власності, із формуванням конкуренції на внутрішньому рин-
ку, зі зниженням прибутків у разі неефективності ринку та його 
окремих сегментів. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств на міжнародному рівні є одним із основних напрямків кон-
курентної політики України сьогодні. Сприяти даному процесу 
повинен і розвиток валютного ринку України, який власні неви-
рішені питання, серед яких існує проблема недосконалості нор-
мативно-правової бази та системи валютного контролю. Основ-
ними документами, що регулюють діяльність валютного ринку, є 
Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон «Про Наці-
ональний банк України», Декрет Кабінету Міністрів України «Про 
систему валютного регулювання і валютного контролю», Поста-
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нови Правління НБУ «Про Українську міжбанківську валютну 
біржу» та «Правила здійснення операцій на міжбанківському ва-
лютному ринку України» та інші.  

Велика кількість нормативних документів створює певні не-
зручності. Тому, на нашу думку, має бути єдиний нормативний 
документ, який би поєднував усі аспекти діяльності валютного 
ринку, валютного регулювання та контролю. 

У нормативних актах, що регулюють валютні відносини, має 
бути єдине чітке визначення валютної політики, валютного регу-
лювання та валютного контролю, а також валютних цінностей, 
які є основним елементом валютного ринку і поняття яких є од-
ним із ключових у сфері валютної політики.  

Тлумачення поняття валютних цінностей Законом «Про Націо-
нальний банк України», Законом «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність», Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему ва-
лютного регулювання і валютного контролю» не тільки різне, а 
ще і суперечливе, що створює проблему як для підприємств, так і 
для контролюючих органів. 

Також законодавством України визначено лише дві складові 
валютної політики: валютна дисконтна політика та валютна девіз-
на політика (ст. 40 Закону «Про Національний банк України»). 
Але валютна політика взагалі включає, крім названих складових, 
ще політику девальвації та ревальвації національної валюти, по-
літику валютних обмежень, диверсифікацію валютних резервів 
тощо. 

Не існує в нормативній базі України і чіткого розподілу функ-
цій валютного регулювання та валютного контролю між держав-
ними органами, статті нормативних документів щодо названих 
функцій носять в основному декларативний характер та містять 
взаємні посилання. Хоча, на наш погляд, повинен існувати взага-
лі єдиний державний орган для здійснення функцій валютного 
регулювання і валютного контролю, і таким органом має бути 
Національний банк України. Відсутнє в законодавчих актах чітке 
визначення режиму встановлення валютного курсу як такого та 
його механізмів, а також механізмів валютного регулювання, які 
можуть застосовуватися державними органами. Усе це усклад-
нює можливості прогнозування валютного ринку з боку суб’єктів 
підприємницької діяльності. Існування різноманітних норматив-
них актів валютного регулювання і контролю також не сприяє 
поліпшенню діяльності підприємств при здійсненні імпортних та 
експортних операцій, ускладнює процедуру оформлення і збіль-
шує час таких операцій. 
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Таким чином, у сфері валютної політики та валютного регу-
лювання має існувати єдиний закон, який би дозволив уникнути 
дублювання функцій контролюючих органів, упорядкувати ва-
лютний ринок, спростити процедуру оформлення зовнішньоеко-
номічних операцій, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності національної економіки України. 

Нормативно-правова база України щодо діяльності валютного 
ринку має бути єдиною і містить всю інформацію щодо основних 
елементів валютного ринку — валютних цінностей, валютної по-
літики, валютного регулювання, регулюючих органів, валютного 
курсу, при цьому мають бути чітко визначені основні поняття 
економічних категорій та механізми їх функціонування та взає-
мозв’язку. Відсутність чітко визначених фундаментальних по-
нять призводить до дестабілізації функціонування валютного рин-
ку, ускладнення діяльності суб’єктів валютних відносин і в 
результаті — до зниження ефективності їхньої діяльності. Нор-
мативно-правова база у валютній сфері не повинна мати супереч-
ностей, один нормативний акт не повинен заперечувати іншому, 
бо таке заплутане законодавство призводить до дестабілізації ді-
яльності суб’єктів валютного ринку.  

Що стосується лібералізації нормативно-правової бази у ва-
лютній сфері і відповідно лібералізації діяльності валютного ри-
нку згідно з критеріями ЄС, то це питання, на наш погляд, потре-
бує особливої уваги і додаткового вивчення для того, щоб 
існуючий порядок не був замінений ліберальним безладним сва-
віллям.  

Таким чином, створення відповідної нормативно-правової ба-
зи у валютній сфері має сприяти створенню якісної структури ва-
лютного ринку України. Національний валютний ринок у всіх 
своїх організаційних сегментах (біржовому, позабіржовому та го-
тівковому) повинен розвивати власну інфраструктуру шляхом 
«диверсифікованого» проникнення в усі регіони країни та ство-
рення реально функціонуючих регіональних валютних ринків з 
метою запобігання розвитку тіньового валютного ринку, а також 
для утвердження України у ролі конкурентноспроможного сусіда 
Європейського Союзу. 
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Регулювання міграції в більшості країн здійснюється через ре-

тельний контроль дозволу на в’їзд, що включає жорсткі вимоги до 
супроводжувальних документів, а саме: контракт з роботодавцем, 
що засвідчує факт обов’язкового працевлаштування, документа-
льний висновок про наявність у працівника відповідної кваліфі-
кації, згода Міністерства внутрішніх справ та профспілок певної 
галузі на в’їзд іммігранта в країну. 

Нормативно-правова база для міграції в більшості країн-
імпортерів робочої сили представлена великою кількістю законів 
та підзаконних актів, основним в яких є: встановлення вимог до 
професійної кваліфікації, освіти, віку, стану здоров’я, обмеження 
особистого характеру, кількісного квотування, фінансові обме-
ження, часові обмеження, географічні, прямі і непрямі заборони 
на в’їзд тощо. 

На регіональному рівні найбільш комплексні міри по від-
ношенню до міграції були застосовані в Європі, де існують де-
кілька організацій, що беруть участь у формуванні умов віль-
ного переміщення людей, товарів і капіталу. Серед них: Рада 
Європи (Council of Europe, 1949), Північне Трудове Співтова-
риство (Nordis Labor Community, 1954), Європейський Союз 


