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ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

НА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ 

 

Перш за все, варто зазначити, що валютні операції – це складний 

правовий механізм, що являє собою вольові правомірні дії фізичних і 

юридичних осіб, спрямованих на досягнення правового наслідку: на 

встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків суб'єктів при здійсненні 

дій з валютою [3, с. 386]. Валютні операції здійснюються банками та іншими 

фінансовими установами на підставі ліцензії Національного банку України. 

Окремі аспекти валютного регулювання, як діяльність уповноважених 

державою органів по регламентації порядку обігу валютних цінностей та 

здійснення валютних операцій, були предметом дослідження вчених-

правознавців: Беляєв Д.О., Бикова М.О., Козик В.В., Косова Т.Д., Рокоча В.В. 

Проте, не приділялось належної уваги аналізу впливу європейської валютно-

фінансової інтеграції на національні валютно-фінансові процесі в країні. 

Запровадження єдиної європейської грошової одиниці для країн-

учасників, змінює всю міжнародну систему валютних курів. Розширення ЄС, 

як і асоційоване чи повне членство несе з собою значне фінансове 

навантаження на бюджет країни, оскільки передбачає не лише внутрішнє 

реформування, адаптацію національної соціально-економічної, фінансової 

системи до стандартів ЄС переважно за власний рахунок, але й значні внески 

до спільного бюджету Євросоюзу. Валютно-фінансова інтеграція, введення 

євро можуть справляти не лише позитивний, а й негативний вплив на 

фінансовий сектор країн Центральної і Східної Європи, оскільки порушаться 

установлені сфери економічної політики, в тому числі бюджетно-податкова, 

кредитно-грошова, а також режим валютного курсу. 

Що стосується співробітництва України з Європейським Союзом, в тому 

числі і у валютно-фінансовій сфері, то така співпраця здійснюється 

здебільшого у напрямку отримання кредитів. Існує асиметрична 

зацікавленість обох партнерів – України та ЄС – у розвитку взаємних 

економічних зв’язків, поглибленні співробітництва в торгівельній, 

інвестиційній, фінансово-кредитній сферах. Така асиметрія зумовлена 

недостатнім рівнем бюджетних витрат на структурну перебудову української 

економіки, створення відповідної ринкової інфраструктури. 

Дослідження валютно-фінансових аспектів європейської інтеграції дає 

змогу враховувати досвід країн-членів у подальшій активізації співпраці 

нашої держави з ЄС, сприяє вирішенню Україною таких актуальних завдань 

як розбудова і консолідація валютно-фінансової системи України на ринковій 

основі, її реформування в напрямку наближення до європейської, створення 
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адекватного новим умовам національного валютно-фінансового ринку та 

ринку капіталів із впровадженням сучасних інституцій та інструментів, 

підвищення ефективності торговельно-економічного, інвестиційного та 

фінансово-кредитного співробітництва України з Євросоюзом [5, с. 249-250]. 

Щодо ідей вдосконалення валютного регулювання в Україні, то можна 

сказати, що українська гривня не є повністю конвертованою валютою, а 

іноземна валюта широко використовується всередині країни. Тому, безумовно, 

для забезпечення стійкості грошового обігу і недопущення надмірного зростання 

обмінного курсу гривні, що може викликати прискорення інфляції, Україні 

потрібно нагромаджувати золото-валютні резерви. 

На загальнодержавному рівні доречним є використання валютних 

резервів України для валютного дилінгу з метою підвищення надійності й 

ефективності їхнього збереження. Це може дати максимальний прибуток за 

короткий час і гроші, виведені на ринок, матимуть максимальну ліквідність.  

У будь-який момент часу їх можна використати в інтересах НБУ й держави.  

Отже, вдосконалення механізму валютного регулювання є однією з 

найважливіших сфер фінансової діяльності, оскільки з його допомогою держава 

може стабілізувати курс національної валюти та протидіяти незаконному відтоку 

капіталу з України, відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, 

скороченню національних валютних резервів, потрясінням грошово-кредитної 

системи, різким коливанням валютного курсу. 
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