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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних 

питань економіки, фінансів, обліку та права. 

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії 

економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки 

та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; 

національної безпеки та оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та 

екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; 

екологічної економіки і сталого розвитку; енергоефективності економіки; економіки 

торгівлі та послуг; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; інновацій та 

інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; 

туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; 

фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та 

інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; 

менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; 

правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; історії та 

теорії держави та права, філософії права; конституційного права, муніципального права, 

міжнародного публічного права; цивільного права та процесу, сімейного права, житлового 

права, міжнародного приватного права; господарського права та процесу; трудового права 

та права соціального забезпечення; екологічного, земельного та аграрного права; 

адміністративного права та процесу, фінансового права, інформаційного права; 

кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального 

процесу, криміналістики; міжнародного публічного права та міжнародного приватного 

права. 

 

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 

студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного 
сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. 
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складені з урахуванням проблем української економіки, а саме: військово-політична 
нестабільність, недовіра до фінансових установ, низький рівень менеджменту. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 

На сьогодні процеси інтеграції до Європейського Союзу та співробітництво з 
провідними країнами світу є основним вектором для розвитку економіки України. Тому 
питання валютного регулювання в нашій державі посідає важливе місце в сучасних 
наукових дослідженнях. 

Метoю дослідження є оцінка сучаснoгo стану валютнoгo ринку України, окреслення 
йoгo oснoвних прoблемних сфер та пошук нових способів їх врегулювання.  

У науковій літературі вивченню стану, проблем, а також перспектив розвитку валютних 
ринків присвячено наукові праці відомих зарубіжних учених: Дж. Вільямсона, Дж. М. 
Кейнса, Р. Манделла, П. Самуельсона, М. Фрідмана та ін. Серед вітчизняних вчених над 
цією проблемою працювали: С. Арбузов, О. Береславська, І. Бураковський, Н. Бодрова, П. 
Вірт, О. Гаврилюк, А. Гальчинський, О. Дзюблюк, М. Єфіпанова. 

Аналіз кон’юнктури валютного ринку України доцільно розпочати з характеристики 
поточних тенденцій, що склалися на валютному ринку. 

Нові постанови Національного банку України на основі Закону України «Про валюту і 
валютні операції» засвідчують, що громадянам дозволено проводити будь-які операції з 
іноземною валютою, які прямо не заборонені законодавством [1]. 

Ще до затвердження Закону України «Про валюту і валютні операції» Правлінням 
Національного банку України оприлюднено проект Положення «Про заходи захисту та 
визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» від 02.01.2019 р., 
який передбачав поступовий перехід до пом’якшення валютного контролю. У Положенні 
зазначено таке [3]: 

– збільшення граничних строків розрахунків з експорту та імпорту товарів до 365 днів, 
тобто в два рази; 

– вводиться нова система електронних е-лімітів, яка замінює систему отримання 
індивідуальних ліцензій на окремі валютні операції, що могло займати 1-2 місяці. Така 
процедура дасть змогу населенню інвестувати свої фінанси за кордон у цінні папери або 
нерухомість; 

– з’являється перспектива валютного обміну онлайн до 150 тис. грн в еквіваленті на 
календарний день;  

– виникає можливість обміну валюти за допомогою ПТКС (платіжний термінал + 
банкомат);  

http://ird.gov.ua/sep/sep20131(99)/sep20131(99)_246_SenyshchPM.pdf
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=86050888
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– відбувається спрощення нагляду за операціями валютного обміну в еквіваленті до 
150 тис. грн на календарний день;  

– дозволяється фізичним особам, юридичним особам і фізичним особам-суб’єктам 
підприємницької діяльності придбання банківських металів без фізичної поставки на суму в 
еквіваленті до 150 тис. грн протягом одного календарного дня в межах банку;  

– стає можливим переказ іноземної валюти фізичними особами за кордон до 
150 тис. грн без відкриття рахунку;  

– скасування необхідності реєструвати в Національному банку України запозичення, 
залучені від іноземних партнерів. 

Головним досягненням після введення Закону в дію можна вважати нову для українців 
процедуру валютного обміну (валютний обмін онлайн), а також збільшення можливостей 
для експортно-імпортних операцій з суб’єктами господарювання та представниками бізнесу 
країн Європейського союзу. Національний банк України наголошує, що кінцевою ціллю 
нововведень є зняття всіх поточних обмежень і перехід до вільного руху капіталу. 

Задля підведення підсумків представимо порівняльну характеристику валютного 
регулювання після введення нового Закону в дію (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Порівняльна характеристика валютного регулювання в Україні 
Джерело сформовано автором на основі [2] 

 
Отже, новий Закон більш ліберальний, гнучкий, має спрощену процедуру обміну 

валюти та відповідає потребам сьогодення.  
Так, вплив обмінних курсів і зміни політичного характеру є одним із головних об’єктів 

дослідження, хоча обмінний курс традиційно виявився дуже складним для моделювання, а 
особливо для прогнозування. Останнім часом вищезазначене завдання ускладнювалось 
структурними змінами на фінансових ринках. Крім того, валютні кризи та зміни режимів 
обмінного курсу на ринках, що розвиваються, вивели на перший план наслідки 
невідповідності балансу іноземної валюти для зв’язку між обмінним курсом і реальною 
економічною діяльністю. 
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Згідно зі Стратегією валютних інтервенцій 2016 – 2020 рр., Національний банк України 
не викуповував валюту в період коливань у бік знецінення гривні, а поповнював міжнародні 
резерви лише за сприятливих умов на валютному ринку. Водночас, починаючи з квітня 
2018 р., НБУ задля підвищення прозорості монетарної політики постійно оголошує обсяг 
купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів. 

Враховуючи, що частина українців перебувають за кордоном і отримають заробітну 
плату поза межами нашої держави, ці грошові перекази також можна вважати частиною 
інвестиційних надходжень до України.  

За останні роки спостерігається збільшення обсягів приватних грошових переказів в 
Україну (рис. 2). Приватними переказами в основному виступають грошові кошти, які 
офіційно отримуються в якості офіційної заробітної плати, рівень якої в 2018 р. становив 
1954 млн дол. США, що на 149 млн дол. США більше, ніж у 2017 р. Незважаючи на 
нарощення рівня заробітної плати, обсяги грошових переказів в Україну в 2018 р. мають 
тенденцію до зменшення: у 2017 р. - 251 млн дол. США, а у 2018 р. – 210 млн дол. США. 
Тренд до зростання мали тільки інші приватні трансфери, рівень яких у 2018 р. становив 
567 млн дол. США, що порівняно з 2017 р. більше на 9 млн дол. США 

 
Рис. 2. Динаміка обсягів грошових переказів в Україну, млн дол. США 

Джерело сформовано автором на основі [4] 

 
Уряду не слід зупинятися на досягнутому, а потрібно все більше вдосконалювати 

законодавчу базу і встановлювати прозорі й раціональні правила для міжнародної 
діяльності, оскільки згідно з досвідом досліджуваних країн, після введення спрощеного 
законодавства органам управління доводиться посилювати контроль у напрямках боротьби 
з легалізацією доходів, створювати окремі підрозділи протидії. 

Таким чином, проведений аналіз показав, що попри вдосконалення системи 
курсоутворення валютний ринок України характеризується значною волатильністю. 
Лібералізація підходів до формування курсу національної валюти не призвела до переходу 
на принципи вільного ціноутворення. Суб’єкти валютного ринку перебувають у стані 
постійного очікування здорожчання іноземної валюти, що зумовлює значний попит на 
валюту. За таких умов на валютному ринку України складається ситуація, коли всі його 
учасники грають на підвищення, що призводить до падіння курсу національної валюти. 
Урівноважити ситуацію можна шляхом активізації операцій із форвардними валютними 
контрактами. Це дасть упевненість учасникам ринку в стабільності основних 
ціноутворюючих чинників. Таким чином, активізація строкових валютних операцій дасть 
можливість гасити стрибки ажіотажного попиту і тим самим сприятиме стабілізації 
валютного ринку. 
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ТЕПЕРІШНІЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ 
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Українська економіка зростає надто повільними темпами, що відстають від 
загальносвітових. Це заважає державі реалізувати свій потенціал, а українцям – підвищити 
рівень свого життя. Розвинутий ринок іпотечного кредитування є важливою ознакою 
економічного розвитку країни. Дослідження нових тенденцій на цьому ринку, аналіз та 
вирішення існуючих проблем є важливою умовою для подальшого економічного розвитку 
країни. Розвиток інституту іпотеки, налагодження роботи ринку житла організація та 
контроль механізмів кредитування будівництва житла має прискорити розвиток багатьох 
галузей економіки, внутрішнього ринку і сприяти платоспроможності громадян, що 
позитивно вплине на зростання ВВП країни. 

Для ефективного розвитку банківської інфраструктури потрібен активний ринок 
спожичого кредитування, та іпотеки, як його складової частини. Справи з іпотекою в 
Україні не найкращі. За даними НБУ, за 2018 рік обсяг портфеля кредитів, наданих 
фізичним особам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості, збільшився на 
2,4% (з 48,3 млрд грн до 49,4 млрд грн). Що являється вкрай малим показником розвитку 
даної галузі. Середня сума іпотечного кредиту в Україні – 800 тис. грн. У загальній 
кількості угод на купівлю житла іпотечні договори становлять усього 3%. Більшість 
пропозицій на іпотечному ринку є неприйнятними для населення Наприклад, переплата за 
іпотечним кредитом становить 500 тис. грн, з першим внеском – 30%, зменшити який 
можна тільки через додання додаткової застави, та терміном кредитування – 20 років буде 
становити в ПАТ КБ «Кредобанк» – 191,78%, в АТ «Ощадбанк» – 201,72%, в ПАТ 
«Приватбанк» – 305,83%. Державні програми підтримки через Державну іпотечну установу 
(ДІУ) та Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву» не отримують повноцінного фінансування, тому не 
можуть активно розвиватися. На ринку іпотечного кредитування реально працює до 
10 банків. Їхня кількість практично не змінюється вже кілька років. Однією з основних 
проблем у розвитку системи іпотечного кредитування в сучасних умовах України є 
проблема залучення кредитних ресурсів для довготермінового іпотечного кредитування. 
Безперечно, що жоден комерційний банк не здатен сформувати кредитний портфель із 
довготермінових кредитів, спираючись на короткотермінові джерела.  

Залучити довготермінові ресурси для іпотечного кредитування можна, використовуючи 
кредитні лінії банків, кошти інституціональних інвесторів (пенсійні фонди та страхові 
компанії), фінансування за рахунок залучених депозитів, емісія банками цінних паперів, 
емісія забезпечених нерухомістю облігацій. Як свідчить міжнародний досвід, пенсійні 
фонди та страхові компанії є достатньо поширеними інвесторами в системі іпотечного 
кредитування. Тим не менш, незважаючи на нестабільну ситуацію, що склалася на 
фінансовому ринку, іпотечний ринок у перспективі є одним із найперспективніших 
сегментів кредитного ринку України. Передумовами подальшого розвитку іпотечного 
кредитування як форми залучення фінансових ресурсів є те, що активізація процесу 

https://zakon.rada.gov.ua/
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