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Безумовно, проблеми охорони праці на європейському рівні не 

вирішуються за рахунок простого перенесення вимог європейських 

директив до положень національного законодавства. Реальне 

покращання умов та підвищення безпеки праці досягається шляхом 

розвитку механізмів соціального партнерства на усіх рівнях – від 

загальноєвропейського до локального. Лише за активної участі всіх 

суб’єктів охорони праці: держави, роботодавця та працівника можливе 

налагодження дійсно ефективних систем охорони праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
На сьогодні Україна намагається бути рівноправним членом 

світової спільноти. Для використання переваг міжнародного поділу праці 
та активізації залучення іноземних інвестицій слід реалізовувати 
обґрунтовану валютну політику держави. Важливим засобом реалізації 
державної валютної політики є валютний контроль. Валютний 
контроль – це контроль з боку держави за порядком придбання 
юридичними і фізичними особами іноземної валюти і проведення 
валютних операцій, за переміщенням валюти через митний кордон.  

У сучасних умовах господарювання валютний контроль досить 
актуальне питання, тому що з урахуванням економічної ситуації в країні 
саме валютне регулювання є частиною механізму фінансової стабілізації, 
розвитку зовнішньої торгівлі і зміцнення стабільності національної 
валюти. Чимало дослідників досить ґрунтовно вивчали окремі аспекти 
впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на вітчизняну 
фінансову систему. У роботі І. М. Боярко та Л. Л. Гриценко 
наголошується на впливі процесів глобалізації на формування стратегії 
розвитку фінансового сектору економіки України, яка повинна 
ґрунтуватись на принципах захисту національних інтересів та 
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підвищення рівня конкурентоспроможності національної фінансової 
системи [1, с. 9].  

На думку Бідник Н. Б., валютне регулювання – це регулювання 
валютних операцій, міжнародних розрахунків органами державної влади. 
Валютний контроль – це система контролю за валютними операціями, 
зовнішньоекономічною діяльністю держави [2, с. 191].  

Валютний контроль здійснюється у таких формах: 

 документальним оглядом, який ґрунтується на аналізі 
бухгалтерської фінансової та статистичної звітності, що надається 
установам НБУ; 

 за допомогою інспекційних перевірок банків; 

 застосуванням до банків та інших осіб заходів впливу за 
порушення ними валютного законодавства. 

Валютному контролю в Україні підлягають валютні операції за 
участю резидентів і нерезидентів, а також зобов'язання про декларування 
валютних цінностей та іншого майна резидентів, яке знаходиться поза 
межами України. 

Ключові аспекти системи валютногорегулювання визначаються 
Декретом «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 
№ 15-93 від 19 лютого 1993 року. Даний документ встановлює загальні 
принципи валютного регулювання, а також визначає повноваження 
державних органів, функції банків та інших фінансових установ України 
щодо регулювання валютних операцій.  Крім того, даним нормативним 
актом регулюються права й обов'язки суб'єктів валютних відносин. 
Статтею 11 Декрету визначено функції Національного банку України та 
Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання.  Вивчення 
змісту даної статті дає підстави стверджувати, що основним органом 
валютного регулювання у нашій державі є Національний банк. Більшість 
функцій НБУ, що визначені даною статтею, спрямовані на реалізацію 
принципів валютного регулювання, які визначено статтями 2-10 Декрету. 
Крім того, Національний банк у сфері валютного регулювання має 
наступні повноваження: здійснює валютну політику, виходячи із 
загальної економічної політики України; складає платіжний баланс 
України; видає нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному 
ринку України.  

21 червня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон 
України «Про валюту і валютні операції» № 2473. Згідно з зазначеним 
Законом з 07 лютого 2019 р. в Україні почав діяти новий порядок 
здійснення валютних операцій. З цього часу правові засади здійснення 
валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права 
та обов'язки суб'єктів валютних операцій і уповноважених установ, а 
також відповідальність за порушення ними валютного законодавства, 
регулюються виключно зазначеним Законом, зокрема: 
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–  скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними 
операціями до 150 тис. грн; 

–  скасовується щоквартальне декларування валютних цінностей, 
доходів та майна, що знаходяться за межами України; 

–  дозволяється вільне використання резидентами рахунків в 
іноземних фінансових установах та здійснення через такі рахунки 
валютних операцій (крім операцій з переказів коштів з України на такі 
рахунки); 

–  дозволяється здійснення операцій за рахунками в українських 
фінансових установах юридичних осіб-нерезидентів. 

Специфіка інституту валютного контролю полягає в його 
міжгалузевому або змішаному характері, тому що він заснований на 
сукупності норм валютного, банківського та митного права. Слід 
зазначити, що основною метою валютної політики НБУ як складової 
монетарної політики є досягнення стабілізації курсу національної 
грошової одиниці та забезпечення збалансованості платіжного балансу 
країни. Таким чином, дієвий валютний контроль повинен ґрутуватись на 
гнучкій монетарній політиці, що буде забезпечувати стабільність 
національної грошової одиниці.  

Література 
1. Боярко І. М. Конкурентоспроможність фінансового сектору України 
у сучасних умовах глобалізаційного розвитку [Текст] / І. М. Боярко, 
Л. Л. Гриценко // Вісник Університету банківської справи Національного 
банку України. – 2011. – № 2. – С. 8-13. 
2. Бідник Н. Б. Валютне регулювання та валютний контроль / 
Н. Б. Бідник // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка". – 2012. – № 739: Менеджмент та підприємництво в Україні: 
етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 189-194. 

 

 

Юлія Русланівна Ващенко − студентка І курсу Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Світлана Миколаївна Виганяйло − доцент 

кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського 

національного університету внутрішніх справ,  

кандидат економічних наук 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Розвиток сучасного суспільства у світі та в Україні зокрема має 

напрямок входження до інформаційної ери, а основними стратегічними 

ресурсами суспільства є знання та інформація. 


