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Валютний контроль розглянуто з точки зору багатоаспектності механізмів його здійснення. Вид�
ілено та обгрунтовано принципові риси, які обумовлюють специфіку валютного контролю. Підтвер�
джено важливу роль валютного контролю в економіці будь�якої країни, метою якої є підтримка еко�
номічної стабільності й утворення надійного фундаменту для розвитку міжнародних економічних
відносин шляхом впливу на валютний курс і на валютно�обмінні операції. Проведено аналіз суб'єкт�
ного складу, форм та методів валютного контролю, що надало можливість створити цілісне і комп�
лексне наукове уявлення про особливість валютного контролю, його призначення в процесі прове�
дення валютних операцій. Висвітлено найактуальніші проблеми державного валютного контролю,
а також запропоновано рекомендації щодо його оптимізації.

Exchange control is considered in terms of bahatoaspektnosti mechanisms for its implementation. It
is emphasized that exchange control is regulated by the law controlling the activities specifically authorized
entities (authorities and currency control agents) conducted by applying the methods laid down by law to
ensure compliance with currency legislation in the implementation of foreign exchange transactions
controlled entities (residents and nonresidents).

Highlight and proved fundamental features that determine the specific exchange controls. Highlight
the following specific features or signs of currency control, serving an integral part of administrative
remedies currency regulation and serves as the stage of management, to realize the implementation of
other means of currency regulation; purpose of the application is to prevent violations of the established
order of foreign currency transactions and regulatory designated foreign exchange restrictions; legally
prudent system of exchange controls; clear division of the foreign exchange relationship to controlled
and controlling entities; powers for the implementation of exchange controls endowed with public
authorities and authorized state agencies that do not belong to the administrative apparatus of the
government; rights and obligations of controlled and controlling entities attached to the required level;
sanctions for violation of foreign exchange operations are mostly of material nature.

Confirmed the important role of exchange controls in the economy of any country, which aims to support
economic stability and the formation of a solid foundation for the development of international economic
relations by influencing the exchange rate and foreign exchange transactions. The analysis of the subjects,
forms and methods of monetary control, which made it possible to create a coherent and comprehensive
scientific understanding of the feature of currency controls its function in the process of foreign exchange
transactions. Proved that depending on the content and scope of rights and duties of subjects of exchange
controls, they can be divided into two categories: control subjects; controlled entities. Controlled entities
exchange controls are those entities whose activities are subject to the exchange control. By controlling
entity should classify special bodies and currency control agents who possess the relevant competence
in the field of exchange control. The composition and functions of the control subjects depend on building
a system of exchange controls, forms and methods of its implementation and monetary policy in general.

Deals with the most pressing problems of government currency controls and proposed
recommendations for its improvement.

ВСТУП
Найважливішим питанням для України є вдоскона"

лення і розвиток існуючих засобів і методів валютного

регулювання для забезпечення самостійності і стабіль"

ності національної валюти, для зменшення ризиків де"

вальвації української гривні в результаті валютної інтер"

венції з боку іноземних валют, що є змістом і завдан"

ням валютного контролю. При цьому захист забезпе"
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чується не стільки адміністративними засобами контро"

лю щодо національної валюти, скільки шляхом станов"

лення економічної незалежності України та лібералі"

зації валютного контролю. У зв'язку із цим актуалізуєть"

ся проблема розробки теоретично"концептуальних пи"

тань сучасного валютного контролю на перехідному

складному політичному етапі розвитку ринкових відно"

син в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Важливими та пріоритетними завданнями українсь"

кої держави є забезпечення сталого функціонування

економіки, ефективної дії елементів державного меха"

нізму на ринкові процеси, впровадження стратегій на"

ціональної політики в різних сферах економічного, полі"

тичного та соціального життя. Задля забезпечення доб"

робуту населення та подолання негативних наслідків

фінансово"економічної кризи, наукового дослідження

та додаткового аналізу потребують елементи валютної

системи, валютна політика, валютне регулювання та

валютний контроль в аспекті їх взаємозв'язку, взаємо"

узгодженості між собою та з системою державного ре"

гулювання економіки. Відтак, на підставі аналізу нор"

мативно"правових актів шляхом всебічного аналізу ва"

лютних правовідносин, їх суб'єктного складу, форм та

методів валютного контролю необхідним є створення

цілісного і комплексного наукового уявлення про особ"

ливості валютного контролю, його призначення в про"

цесі проведення валютних операцій в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відокремленість та певна специфічність об'єкта

фінансового контролю (суспільних відносин щодо фор"

мування, розподілу та використання публічних валют"

них фондів), особливість суб'єктного складу конт"

рольних правовідносин в сфері обігу валютних ціннос"

тей та змісту цього контролю дозволяють виділити спе"

цифічний вид фінансового контролю в сфері обігу ва"

лютних цінностей — валютний контроль.

Попри поширену практику використання в науковій

літературі й практичній діяльності терміна "валютний

контроль", для досліджень у цій сфері притаманним є

відсутність чітких підходів до трактування суті цього по"

няття, правильного розумінні його змісту.

В юридичній енциклопедії за редакцією Ю. Шемшу"

ченка наведено таке визначення валютного контролю:

"система контролю за обміном іноземної валюти в

країні, тобто регулювання обсягу готівки в іноземній

валюті та її обмінного курсу щодо інших валют". На нашу

думку, у цьому визначені не повною мірою охоплений

об'єкт валютного контролю, оскільки валютні операції

пов'язані не лише з обміном іноземної валюти, та й до

об'єкта контролю не належать питання регулювання.

В економічній літературі валютний контроль роз"

глядається як важливий елемент процесу валютного ре"

гулювання або як важливий інструмент здійснення ва"

лютної політики, або ще ширше — як важлива складо"

ва економічної політики держави.

Інші вчені"економісти трактують валютний контроль

як певні заходи. Наприклад, Ю. Блащук визначає валют"

ний контроль як сукупність заходів органів валютного

контролю, спрямованих на забезпечення проведення

операцій резидентів та нерезидентів з іноземною валю"

тою та нерезидентів з національною валютою згідно із

чинним законодавством, О. Макаренко — як один із

заходів, спрямованих на створення нормального рин"

кового клімату в економіці держави за допомогою ком"

плексу правових, адміністративних та економічних за"

ходів, Т. Мусієнко — як комплекс адміністративних за"

ходів, спрямованих на стримування вивезення та сти"

мулювання повернення ва"лютних коштів у країну. Деякі

вчені, зокрема, А. Загородній, Г. Вознюк, Т. Смовжен"

ко (автори фінансового словника) дають визначення

валютного контролю як державного регулювання об"

сягу готівки у чужоземній валюті та її обмінного курсу

щодо інших валют [2].

Деякі науковці визначають валютний контроль як

діяльність держави в особі органів валютного контро"

лю, що спрямована на забезпечення дотримання валют"

ного законодавства при здійсненні валютних операцій.

Проте при такому підході дещо звужується коло

суб'єктів, які здійснюють валютний контроль.

Є. Алісов вважає, що валютний контроль являє со"

бою основний елемент режиму валютних обмежень, а

отже, існування валютного контролю фактично ставить"

ся у пряму залежність від валютних обмежень, які на"

справді можуть як використовуватися, так і ні, що буде

залежати від завдань валютної політики держави. В.

Ковальов відносить валютний контроль до елементів

валютного регулювання. О. Грачова розглядає валют"

ний контроль як один із видів фінансового контролю,

що здійснюється при проведенні валютних операцій.

При таких підходах не розкривається сутність валютно"

го контролю, а лише вказується на належність його до

окремих більших систем [4].

Підсумовуючи, валютний контроль, на нашу думку,

можна розглядати в широкому та вузькому значенні. Під

терміном "валютний контроль" в широкому значенні, на

нашу думку, слід розуміти специфічний вид фінансового

контролю в галузі формування, розподілу та використан"

ня публічних валютних фондів та в цілому у сфері обігу

валютних цінностей, реалізація якого зумовлюється шля"

хом діяльності спеціально створеної системи контролюю"

чих органів — органів та агентів валютного контролю на"

правленої на дотримання встановленим правилам поведі"

нки учасників валютних правовідносин. У вузькому зна"

ченні, під валютним контролем, слід розуміти діяльність

спеціальних контролюючих суб'єктів в галузі валютного

контролю, покликану на дотримання встановленим пра"

вилам поведінки учасників валютних правовідносин.

Відтак, пропонуємо на законодавчому рівні закріпи"

ти наступне визначення поняття валютного контролю:

"валютний контроль — врегульована нормами права

діяльність спеціально уповноважених контролюючих

суб'єктів (органів та агентів валютного контролю), що

проводиться шляхом застосування закріплених законом

методів з метою забезпечення дотримання валютного

законодавства при здійсненні валютних операцій підкон"

трольними суб'єктами (резидентами та нерезидентами)".

Безперечно, у такому визначенні вказується на те,

що валютний контроль є певною діяльністю, як і фінан"

совий контроль, а також на те, що така діяльність про"

водиться уповноваженими контролюючими суб'єктами,

які фактично можуть як володіти статусом органу дер"
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жавної влади — органи валютного контролю, так і ні —

агенти валютного контролю. Зазначається коло іншої

категорії суб'єктів валютного контролю — підконтроль"

них суб'єктів, до яких належать як резиденти та нере"

зиденти, оскільки обсяг прав та обов'язків таких су"

б'єктів насамперед залежить від їхнього резидентсько"

го статусу. У цьому випадку також чітко окреслений

об'єкт валютного контролю — валютні операції, що

здійснюються підконтрольними суб'єктами, а також ука"

зується на необхідність застосування методів валютно"

го контролю контролюючими суб'єктами. Адже будь"

який контроль може бути реалізований лише через ви"

користання відповідних способів та засобів. Окрім того,

методи валютного контролю повинні обов'язково бути

закріплені в положеннях Закону України "Про валютне

регулювання", який повинен бути прийнятий на заміну

чинного Декрету Кабінету Міністрів України "Про сис"

тему валютного регулювання і валютного контролю".

Наведене визначення валютного контролю формулює

й мету останнього — забезпечення дотримання валют"

ного законо"давства при здійсненні валютних операцій

його підконтрольними суб'єктами. На початку запропо"

нованого визначення також зазначається, що вказана

вище діяльність контролюючих суб'єктів повинна бути

врегу"льована нормами права, що має забезпечувати

усунення прогалин чинного законодавства з питань ва"

лютного контролю та виступати гарантією дотримання

прав та обов'язків підконтрольних суб'єктів.

На нашу думку, при визначенні сутності валютного

контролю, можна виділити такі його суттєві особливості.

По"перше, валютний контроль є специфічним видом

фінансового контролю оскільки виконує специфічну

функцію управління в сфері фінансової діяльності дер"

жави. При цьому, він виступає як юридичною формою

реалізації валютної політики держави.

По"друге, валютний контроль виступає одним із ад"

міністративних засобів регулювання державою валют"

ними відносинами. Валютний контроль нерозривно по"

в'язаний з іншими адміністративними засобами регулю"

вання валютними відносинами — з валютним регулю"

ванням та валютними обмеженнями.

По"третє, характерною рисою валютного контролю,

є те, що він покликаний забезпечувати належну поведі"

нку суб'єктів валютних правовідносин відповідно до тих

юридичних меж, що встановлені державою шляхом зап"

ровадження засобів валютного регулювання та валют"

них обмежень.

По"четверте, валютний контроль є складним соці"

альним явищем, який відноситься як до внутрішньої, так

і зовнішньої політики держави. Він має власні об'єктивні

закономірності, які є необхідними для врахування при

плануванні заходів у цій сфері.

Вчені"юристи виділяють наступні специфічні риси

або ознаки валютного контролю: виступає невід'ємною

складовою адміністративних засобів валютного регулю"

вання та виступає як стадія управлінської діяльності, що

забезпечує реалізацію виконання інших засобів валют"

ного регулювання; метою застосування є недопущення

порушень встановленого порядку здійснення валютних

операцій та нормативно визначених валютних обме"

жень; юридично виважена система органів валютного

контролю; чіткий розподіл учасників валютних право"

відносин на підконтрольних та контролюючих суб'єктів;

повноваженнями щодо здійснення валютного контро"

лю наділені державні органи та уповноважені держа"

вою установи, які не відносяться до адміністративного

апарату державної влади; права та обов'язки підконт"

рольних та контролюючих суб'єктів закріплені на нор"

мативному рівні; санкції за порушення правил проведен"

ня валютних операцій носять переважно майновий ха"

рактер [1].

Вважаємо, що вказані специфічні риси або ознаки

валютного контролю деякою мірою виражають особ"

ливості вказаної діяльності та можуть слугувати для

відмежування заходів валютного контролю від інших.

У контексті розгляду даного питання варто наголо"

сити на тому, що головною метою валютного контролю

є забезпечення дотримання валютного законодавства у

сфері здійсненні валютних операцій, які виступають його

об'єктом, що слід закріпити у валютному законодавстві.

Мета валютного контролю викликає необхідність у

постановці його завдань, оскільки вона і досягається

виконанням поставлених завдань.

Так, Ж. Завальна, М. Старинський вказують, що ос"

новні завдання валютного контролю полягають у: визна"

ченні відповідності проведених валютних операцій чинно"

му законодавству і наявності необхідних для них ліцензій

і дозволів; перевірці виконання резидентами зобов'язань

в іноземній валюті перед державою; перевірці обгрунто"

ваності платежів в іноземній валюті; перевірці переміщен"

ня валюти та валютних цінностей через митний кордон

України; перевірці повноти та об'єктивності обліку і доку"

ментації стосовно валютних операцій [3].

Погоджуємось із наведеними завданнями, оскіль"

ки вони повністю відповідають головній меті валютного

контролю — забезпеченню дотримання валютного за"

конодавства, мають чіткий юридичний зміст та логічну

побудову.

Безсумнівно, завдання валютного контролю можуть

бути досягнуті лише тоді, коли його здійснення буде

базуватися на відповідних принципах.

На нашу думку, принципи валютного контролю —

це теоретично обгрунтовані і нормативно закріплені

правові, процесуальні та організаційні основи здійснен"

ня валютного контролю, які визначають його загальну

спрямованість. Відтак, принципи виступають фундамен"

том, на якому повинні будуватися усі конкретні норма"

тивно"правові акти у сфері валютного контролю та юри"

дично значущі дії контролюючих суб'єктів.

Основними принципами валютного контролю в Ук"

раїні є: створення механізмів, спрямованих на забезпе"

чення стабільності національної грошової одиниці, на"

копичення золотовалютних резервів, необхідних для

підтримання фінансової стабільності та економічного

зростання; здійснення державної політики в сфері ва"

лютного контролю з метою забезпечення фінансової

стабільності країни та рівноваги платіжного балансу

України; виключення необгрунтованого втручання дер"

жави та її органів в валютні операції; забезпечення дер"

жавою захисту прав та економічних інтересів резидентів

та нерезидентів при здійсненні валютних операцій; пріо"

ритет інтересів резидентів і нерезидентів при тлумаченні

норм валютного законодавства з приводу відносин, що

виникають між резидентами і нерезидентами та орга"
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нами державної влади чи їх посадовими особами; рівний

доступ до валютного ринку

Серед основних напрямів валютного контролю мож"

на виділити наступні: контроль за відповідністю прове"

дених валютних операцій чинному законодавству й на"

явності необхідних для них ліцензій і дозволів; перевірка

виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті

перед державою, а також зобов'язань із продажу іно"

земної валюти на внутрішньому ринку; перевірка об"

грунтованості платежів в іноземній валюті; перевірка

повноти і об'єктивності обліку й звітності по валютних

операціях, а також по операціях нерезидентів у валюті.

Слід зазначити, що валютний контроль в Україні є

складним та іноді має суперечливу систему правил про"

ведення валютних операцій, що встановлюють органи

валютного контролю України в межах повноважень, пе"

редбачених Декретом Кабінету Міністрів України "Про

систему валютного регулювання і валютного контролю".

Перш за все, проблеми йото здійснення пов'язані з

відсутністю в чинному валютному законодавстві основ"

них дефініцій валютного контролю. Відсутність узгод"

женого розуміння теоретичних основ здійснення валют"

ного контролю в комплексі породжує проблеми в пра"

возастосуванні норм валютного права органами валют"

ного контролю.

До того ж, як свідчить практика, вітчизняна система

валютного контролю, заснована на попередньому кон"

тролі з боку комерційних банків за валютними операці"

ями своїх клієнтів, є недостатньо ефективною. Банки під

загрозою юридичної відповідальності змушені викону"

вати невластиві їм функції контролю. Існує ймовірність

переслідування банків з боку клієнтів за невиконання

чи несвоєчасне виконання ними їх законних доручень,

зумовлене суворим дотриманням банківськими устано"

вами вимог органів валютного контролю та ймовірністю

застосування до них фінансових (штрафних) санкцій з

боку Національного банку України, при виявленні по"

милок, допущених у валютній діяльності. Водночас На"

ціональний банк України не володіє інформацією про

всі валютні операції, вона стає доступною лише під час

здійснення перевірок на місцях, зазвичай вибіркових, у

зв'язку з обмеженістю їх тривалості.

Оскільки здійснення широкого спектру валютних

операцій комерційними банками для своїх клієнтів, пе"

редусім орієнтованих на зовнішньоекономічну діяль"

ність, є високо затребуваним за сучасним умов глоба"

лізованого ринку, то особливу увагу, на нашу думку, слід

зосередити і на законодавстві, що регламентує здійс"

нення операцій з валютою.

Ми переконані в тому, загальна превентивність ва"

лютного контролю повинна досягатися: під час здійснен"

ня контрольної діяльності при виявленні правопорушень

та винних осіб у процесі здійснення валютних операцій;

при реалізації правових актів, прийнятих за результата"

ми валютного контролю, що мають містити рекомендації

з усунення умов, що сприяють правопорушенням при

здійсненні валютних операцій; при проведенні органа"

ми валютного контролю конкретних заходів з профілак"

тики.

Необхідно підкреслити, що валютний контроль має

сенс тільки тоді, коли проводиться комплексно: ефек"

тивність контролю залежить від міцності його слабкої

ланки, при цьому не може замінити економічну політи"

ку і забезпечити довгострокову стабільність обмінного

курсу. Такого результату можна чекати лише від бюд"

жетних програм і при досягненні країною зовнішньотор"

говельної рівноваги.

ВИСНОВОК
Отже, валютний контроль — це нормативно закріп"

лені організаційні заходи, що здійснюються уповнова"

женими державними органами або іншими організація"

ми за їх дорученням і спрямовані на реалізацію поряд"

ку здійснення валютних операцій у частині валютних об"

межень, а також заходи з виявлення, попередження та

припинення порушень цього порядку.

До системи органів, що фактично забезпечують

ефективне функціонування системи валютного контро"

лю в Україні, передусім відносять Верховну Раду Укра"

їни, Кабінет Міністрів України, Національний банк Ук"

раїни, окремі міністерства та відомства (Міністерство

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство

інфраструктури України, Міністерство фінансів, Дер"

жавна фіскальна служба).

Таким чином, визначеність принципів та завдань ва"

лютного контролю, а також їх нормативне закріплення,

має важливе значення для теоретико"методологічного

обгрунтування валютного контролю, оскільки вони ви"

ступають фундаментом, на якому повинні будуватись усі

спеціальні нормативно"правові акти у сфері валютного

контролю. Сформульовані спеціальні принципи та зав"

дання валютного контролю повинні відображати пра"

вові особливості цієї контрольної діяльності, сприяти за"

конному його здійсненню.
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