
 150

вплив на інфляцію чинить валютний курс, оскільки незважаючи 
на скорочення монетарної бази, спостерігається зростання рівня 
цін вже у короткотривалому періоді. Також було доведено, що 
інфляція та девальвація спричиняють відмову від національної 
валюти, а отже зростання доларизації. 

Політика дедоларизації потребує глибоких економічних 
перетворень, основним серед яких є впровадження інфляційного 
таргетування. Деякі високодоларизовані країни, такі як Перу, 
Туреччина, Румунія, успішно запровадили та ефективно 
використовують режим інфляційного таргетування. 

Для ефективної дедоларизації як операційну мету потрібно 
вибрати короткотермінову ставку грошового ринку або 
міжбанківську відсоткову ставку за кредитами овернайт. Однак у 
період дезінфляції в якості операційної мети краще 
використовувати грошову масу, що зараз і робить Національний 
Банк України. Це пов’язано з тим, що в Україні поки не існує 
ефективного фінансового ринку, а отже — відсоткові ставки, 
встановлені НБУ, лише незначно впливають на ринкові 
довготермінові відсоткові ставки. Після здійснення дезінфляції, 
Національний банк разом з урядом повинні встановити 
інфляційну мету на достатньо низькому рівні, щоб купівельна 
спроможність національної валюти була схожа на купівельну 
спроможність основних іноземних валют, насамперед, 
американського долара. 

З метою сприяння дедоларизації Національний банк має 
підтримувати високий рівень резервів, поглибити вимоги до 
формування обов’язкових резервів банків залежно від валюти 
залучених коштів та підтримувати на низькому рівні 
волатильність національної валюти. Перелічені дії допоможуть 
уникати криз, однак для ефективного зменшення рівня 
доларизації потрібно розвивати український фінансовий ринок та 
ринок капіталу. 
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Основною проблемою для інвестиційної привабливості країни є 

здатність правил валютного регулювання бути якомога 
гнучкішими відносно іноземних інвесторів. Валютне регулювання 
— це діяльність держави та уповноважених нею органів, що 
спрямована на регламентацію валютних відносин економічних 
суб’єктів [1]. 

За роки незалежності в Україні було створено доволі жорстку 
систему валютного контролю, підґрунтям формування якої став 
Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного 
контролю» №15-93 від 19.02.93 р. Декрет встановлює загальне 
правило, що будь-яке використання іноземної валюти на 
території України як засобу платежу або застави має легально 
здійснюватися виключно згідно з індивідуальною ліцензією НБУ. 
На нашу думку, для вирішення вищезазначених проблем можна 
застосувати поступове внесення змін до валютного регулювання 
України або повністю переглянути правила валютного контролю, 
скасувати будь-які валютні обмеження та перетворити гривню у 
тверду світову валюту [2]. 

У процесі дослідження, було виявлено, що сьогодні Україна 
майже не представлена на міжнародних валютних ринках. 
Фундаментальною причиною цього є слабкість національної 
економіки. Держава найширше представлена на міжнародних 
ринках позичкового капіталу — кредитні відносини з 
Міжнародним валютним фондом. Найбільший обсяг коштів на 
МФР був залучений Україною шляхом випуску облігацій. Борг 
перед МВФ на 01.02.20123 складає 46 млрд 478 млн 690,63 тис. 
дол. Фонд виділяє гроші, коли ситуація в країні загрожує 
стабільності міжнародної фінансової системи. У наступному році 
уряду треба виплатити 10,8 млрд дол. за кредитами, а в 2014 році 
— 18 млрд. МВФ дає кредит для підтримки зовнішніх платежів. 
Два рази гроші були дані для підтримки дефіциту бюджету, але 
це було швидше виняток. Кредит допомагає країні вирішити 
проблему платіжного балансу. У 2012 році дефіцит зведеного 
платіжного балансу становив 4.2 млрд дол. США.  

Щоб проводити валютні інтервенції, країна повинна мати 
достатні резерви іноземної валюти, золотого запасу, міжнародних 
грошей. Станом на 01.02.13 рік обсяг золотовалютних резервів 
становив $ 24,65 млрд в еквіваленті. Зростання резервів в НБУ 
пояснюють надходженням на рахунки уряду валютних коштів від 
продажу облігацій внутрішньої держпозики — $927,6 млн. Обсяг 



 152

монетарного золота в міжнародних резервах України в 2012 році 
збільшився на 26,5% — до 1,14 млн тройських унцій [3]. 

З 28 жовтня 2011 року для того, щоб здати валюту в 
обмінники або каси банку необхідно пред’явити паспорт або 
інший документ, що засвідчує особу. Також, у серпні минулого 
року, НБУ посилив правила покупки валюти, вводячи вимогу з 
обслуговування одного зовнішньоекономічного договору в 
одному банку. А МВФ, у свою чергу, наказав НБУ відмінити 
заборону банкам враховувати у валютній позиції валютні резерви 
під проблемні кредити. Якщо НБУ виконає цей наказ, то 
фінансові установи почнуть скуповувати на ринку мільярдні 
суми, що призведе до значного тиску на валютні резерви 
регулятора.  

Проблеми, що властиві системі валютного регулювання 
України, тісно пов’язані з загальною економічною і політичною 
ситуацією в країні і по своїй суті є логічним наслідком процесів, 
що відбуваються в суспільстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ  
РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ризик властивий будь-якій формі людської діяльності, що 

пов’язано з безліччю умов і факторів, що впливають на 
позитивний результат схвалюваних людьми рішень. Щоб досягти 


