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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні найважливішим завданням розвитку

української держави є забезпечення сталого економіч'
ного зростання, запровадження інноваційної моделі
структурної перебудови, соціальна переорієнтація еко'
номічної політики, що спрямована на обмеження заг'
розливої диференціації доходів населення та подолан'
ня бідності, розвиток і стимулювання ділової ініціати'
ви, забезпечення реальної економічної свободи. Для
реалізації державних завдань, забезпечення добробу'
ту населення та подолання результатів фінансово'еко'
номічної кризи потребує наукового дослідження питан'
ня валютного регулювання в сучасних економічних умо'
вах.

Вагомим внеском у дослідження валютного регулю'
вання стали праці зарубіжних вчених Р. Гленда Габбар'
да, Дж.М. Кейнса, Я. Тінбергена, Т. Крампа, Р. Мандел'
ла, Ф. Мишкіна, С. Фішера, М. Фрідмена, П.Х. Ліндер'
та, Є.Дж. Долана. Серед російських представників —
наукові доробки С.М. Борисова, Д. Москвіна, О. Дидич'
кина, О. Буторіної, Г. Гукасьяна, Б. Райзберга, Л. Ло'
зовського, О. Стародубцевої.

Серед вітчизняних науковців у дослідженні питання
валютного реулювання особливе місце займають
В. Міщенко, В. Стельмах, В. Ющенко, С. Мочерний,
Т. Шемет, В. Романишин, Ю. Уманців, та ін.

Однак на сьогодні залишається актуальним дослід'
ження валютного регулювання як поняття у сучасних ек'
номічних умовах.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування

поняття "валютне регулювання". Для досягнення мети
було визначено завдання через категорію "валюта"
уточнити категорію "валютне регулювання".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В процесі уточнення поняття валютного регулюван'

ня необхідним є розгляд такої економічної категорії як
"валюта". Для розуміння категорії "валюта" за базу по'
рівняння візьмемо поняття "гроші".

Сучасна економічна література не висвітлює єдиної
точки зору з приводу доцільності ототожнення сутності
грошей та валюти як економічних категорії. Такий підхід
є поміркованим та виваженим, оскільки за своїм змістом
валюта є формою вираження грошей у фінансових
відносинах між країнами, тобто гроші виконують функ'
цію реалізації міжнародних валютних операції.

На сьогодні головним законодавчим документом у
сфері валютного регулювання в Україні є Декрет Кабі'
нету Міністрів України №15'93 "Про систему валютно'
го регулювання і валютного контролю" від 19 лютого
1993 року, в якому визначено поняття валюти України,
як національної валюти, та іноземної валюти.

Відповідно до Декрету валюта України являє собою
грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських
білетів, монет і в інших формах, що перебувають в об'
ігу та є законним платіжним засобом на території Ук'
раїни, а також вилучені з обігу або такі, що вилучають'
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ся з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які
перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в
банківських та інших фінансових установах на території
України [5].

Іноземною валютою, як зазначено в Декреті, є іно'
земні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських
білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної
держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилуча'
ються з нього, але підлягають обмінові на грошові зна'
ки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одини'
цях іноземних держав і міжнародних розрахункових
(клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках
або вносяться до банківських та інших фінансових ус'
танов за межами України.

Як бачимо, перше визначення ототожнює валюту та
гроші. Але цей знак рівності обумовлений не лише спе'
цифікою застосування нормативного акту, таке тлума'
чення доцільно сприймати безпосередньо в контексті
валютних відносин, в контексті визначення національ'
ної валюти.

Друге визначення, а саме визначення іноземної ва'
люти, по суті відрізняється від першого територією ви'
користання грошового знаку. Отже, в правовому ро'
зумінні головною відмінною рисою між національною
та іноземною валютою є територіальна приналежність
використання грошей.

Ряд зарубіжних науковців також не виділяють сутн'
існих відмінностей між категоріями гроші та валюта. Так
американський вчений П.Х. Ліндерт вважає, що валюта
на міжнародній арені приймає ті ж форми, що і гроші
всередині країни [6, с. 275].

При цьому, ні в якому разі не потрібно протиставля'
ти поняття грошей та валюти. Валютні відносини фор'
муються з грошових відносин в середині країни.

У цьому разі доцільно розглянути думку російсько'
го науковця С.М. Борисова на питання валютних відно'
син. Він пише, що валютні відносини за своєю суттю
мають грошове вираження, є грошовою оболонкою еко'
номічних та інших зв'язків із зовнішнім світом, які, в
свою чергу, залежать від економічного устрою та конк'
ретної течії економічного життя країни. Відповідно,
існує і зворотний зв'язок, зворотний вплив валютних
відносин на національну економіку, але первинними
залишаються основні фактори внутрішнього виробниц'
тва, споживання, що і визначають валютну складову
країни [2, с. 177]. Цілком зрозуміло, що науковець роз'
глядає саме національну валюту.

Економічні категорії гроші та валюта мають спільну
грошову основу, але відрізняються за властивостями.

Звернемося до німецьких науковців. Вони розумі'
ють валюту, як конкретну форму національної грошо'
вої одиниці. Валюта є законним аспектом національної
грошової системи, а у міжнародній сфері — узгодже'
ним міжнародною валютною системою елементом між
країнами . Тому в національному масштабі зазвичай го'
ворять про грошову, а у міжнародному — про валютну
одиницю.

У підручнику "Основи економічної теорії. Політеко'
номія" за редакцією Д.Д. Москвіна валюта визначаєть'
ся як грошова одиниця країни та її тип (золота, срібна,
паперова); гроші на рахунках, паперові гроші, монети,

векселя, чеки, що використовуються в міжнародних
розрахунках [9, с. 460].

Досить вузько тлумачать поняття валюти Бездітько
Ю.М., Мануйленко О.О., Стасюк Г.А. у навчальному по'
сібнику "Валютне регулювання". Так, валюта — це пла'
тіжний засіб (грошова одиниця) певної держави [1, с.
263].

 В Оксфордському тлумачному бізнес'словнику ва'
лютою є гроші, що використовуються на території ок'
ремої держави [8, c. 166]. Подібне визначення подано у
радянській енциклопедії 1969—1978'их років, так ва'
люта — це грошова одиниця країни та її тип (золота,
срібна, паперова), грошові знаки іноземних держав, а
також кредитні і платіжні документи, виражені в інозем'
них грошових одиницях (векселі, чеки і т.д.), що вико'
ристовуються у міжнародних розрахунках; грошова
одиниця країни, що бере участь в міжнародному еко'
номічному обміні та інших міжнародних відносинах,
пов'язаних з грошовими розрахунками.

У сучасній періодичній літературі на економічну те'
матику валюта розглядається як будь'який різновид гро'
шей, що є в обігу та все, що функціонує як засіб обміну,
включаючи монети, банкноти, чеки, тратта, прості век'
селі і т.д.

Таким чином, найчастіше валюту визначають як гро'
шову одиницю певної держави чи законний платіжний
засіб.

Розуміння ж валюти як грошового засобу певної
держави є поверховим і не вирішує проблему її природ'
ної сутності та ролі у процесах фінансової глобалізації,
адже національна грошова одиниця є валютою, коли їй
притаманна конвертованість, ціна (вираження) в гро'
шовій одиниці іншої держави на міжнародному ринку.

Якщо ж національна грошова одиниця не є конвер'
тованою, то вона може лише номінально називатися ва'
лютою, не будучи валютою за змістом. А як відомо, при
розгляді економічних категорій значення мають сутність
та властивості, набір певних характеристик.

Російський науковець Дидичкин О.В. у дисертацій'
ній роботі під поняттям валюти розуміє національні та
міжнародні грошові одиниці, що використовуються для
розрахунків за торговельними, фінансовими, виробни'
чим та іншими формами зв'язку та операціями, що
здійснює держава чи держави (зона євро) в міжнародній
економіці.

На увагу заслуговує розуміння валюти вченою Ше'
мет Т.С. Вона розділяє поняття національної валюти, як
грошові знаки, що емітуються державою і є єдиним за'
конним засобом платежу на території держави'емітен'
та, та іноземної валюти, як національна валюта, яка ви'
користовується в міжнародному обігу як засіб обігу,
платежу та нагромадження [11, с.17].

Характерною особливістю визначень є чітке уявлен'
ня переходу грошей (національної грошової одиниці) у
форму національної валюти, що, у свою чергу, перехо'
дить у форму іноземної валюти. Вибудовується зв'язок
між поняттями: гроші (національна грошова одиниця) —
національна валюта 'іноземна валюта.

Розглянемо визначення поняття валюти Буторіною
О.В. Науковець зазначає, що валюта, як іноземна ва'
люта, виконує одну чи декілька функцій грошей (міра
вартості, засіб накопичення, засіб обігу) за межами
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юрисдикції країни [3, с. 130].
В умовах глобалізації важко дати відповідь яка ва'

люта виконує одну функцію грошей. Так євро, як валю'
та, виконує всі функції сучасних грошей. Тому у світовій
спільноті, для якої притаманний швидкий обмін інфор'
мацією, доцільно називати не функцію валюти як міри
вартості, а функцію валюти, як універсального засобу
порівняння вартості.

Проаналізувавши підходи зарубіжних та вітчизня'
них вчених до визначення поняття "валюта" можливо ви'
ділити важливі моменти характеристики даної категорії:

— поверховість розуміння природи даної категорії;
— орієнтація на територіальну приналежність, без

врахування форм вираження.
В результаті автором пропонується своє бачення

сутності категорії "валюта". Валюта — це форма існу'
вання конвертованої грошової одиниці, що в залежності
від масштабу використання може бути національною чи
іноземною та виконує сучасні функції грошей.

Дослідженню поняття "валютне регулювання" при'
свячені наукові доробки багатьох вітчизняних вчених.

Романишин В.О. та Уманців Ю.М. розглядають ва'
лютне регулювання як сукупність нормативних доку'
ментів, установлених органами валютного регулюван'
ня у законодавчому чи адміністративному порядку, які
спрямовані на регулювання потоків капіталу в країну і
за її межі, а також валютних операцій, що здійснюють'
ся в межах держави, з метою підтримання стабільності
курсу національної грошової одиниці, достатнього рівня
валютних резервів і збалансованості міжнародних пла'
тежів; система регламентаційних заходів держави у
сфері міжнародних розрахунків і порядку проведення
валютних операцій [10, с. 396].

Коваленко В.В. під валютним регулюванням розуміє
діяльність держави й уповноважених нею органів, спря'
мовану на регламентацію міжнародних розрахунків і
порядку здійснення операцій із валютними цінностями.

Подібне визначення дає Шемет Т.С., розглядаючи
валютне регулювання як діяльність держави та уповно'
важених нею органів, що спрямована на регламентацію
валютних відносин економічних суб'єктів [11, с. 277].

Ющенко В.А та Міщенко В.І. тлумачать валютне ре'
гулювання як регламентацію державою та уповноваже'
них нею органів міжнародних розрахунків і порядку
проведення валютних операцій" [12, с. 79].

Автори, серед яких І. Міхасюк, А. Мельник, М. Круп'
ка, З. Залога, розглядають валютне регулювання як
один з економічних методів регулювання економіки (по'
даткова політика, норми і нормативи, регулювання цін,
валютне регулювання, регулювання кооперації) [7, с.
640].

А.М.Мороз дає таке визначення: валютне регулю'
вання — це діяльність держави в особі уповноважених
нею органів, що передбачає проведення законодавчих,
економічних та організаційних заходів, котрі визнача'
ють порядок здійснення операцій з валютними ціннос'
тями на території країни.

Мочерний С.В. дає таке визначення валютного ре'
гулювання: це діяльність державних органів щодо ре'
гулювання міжнародних розрахунків, управління обігом
валюти, вплив на валютний курс національної валюти, а
також контроль за валютними операціями, зокрема за

використанням іноземної валюти.
Як бачимо, поняття валютного регулювання дослі'

джується багатьма українськими вченими. Основний
підхід до визначення категорії полягає у розумінні ва'
лютного регулювання перш за все як регуляторної діяль'
ності держави.

Зауважимо, що у Декреті Кабінету Міністрів Украї'
ни "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" відсутнє визначення щодо валютного регу'
лювання.

Розглянемо зарубіжні позиції науковців щодо ка'
тегорії валютного регулювання.

У сучасному економічному словнику під редакцією
Б. Райзберга, Л. Лозовського та О. Стародубцевої під
поняттям "валютне регулювання" розуміють діяльність
державних органів щодо управління обігом валюти, кон'
тролю за валютними операціями, впливу на валютний
курс національної грошової одиниці, обмеження вико'
ристання іноземної валюти.

Російське видання "Державне регулювання ринко'
вої економіки" має схоже з попереднім тлумачення по'
няття валютного регулювання, але акцент зміщено на
мету валютного регулювання, а саме: встановлення по'
рядку проведення валютних операцій, правил володін'
ня, користування і розпорядження валютними ціннос'
тями, з метою забезпечення захисту та стійкості націо'
нальної валюти і платіжного балансу країни, формуван'
ня і розвитку внутрішнього валютного ринку.

Гринберг P.C. у сутності валютного регулювання
вбачає державне регламентування порядку зовнішніх
розрахунків, операцій з валютою, золотом [4, с.12].

Досить вузько розглядається поняття валютного
регулювання у фінансово'інвестиційному тлумачному
словнику. Так, валютне регулювання — державне ре'
гулювання валютних операцій.

Російський вчений Н.М. Артемов у широкому ро'
зумінні тлумачить валютне регулювання як один із
найбільш дієвих механізмів, за допомогою якого дер'
жава має можливість впливати на об'єктивні економічні
процеси, а у вузькому розумінні валютне регулювання
— це спосіб реалізації валютної політики держави, ре'
жим державного регулювання порядку зовнішніх роз'
рахунків, операцій з валютою на внутрішньому ринку,
золотом та інших схожих процесів.

Провівши аналіз наукових підходів вітчизняних та
зарубіжних вчених до категорії валютного регулюван'
ня, можна систематизувати визначення за такими харак'
теристиками:

— розуміння категорії через цілі валютного регу'
лювання, а саме: підтримання стабільності курсу націо'
нальної грошової одиниці, забезпечення захисту та
стійкості платіжного балансу;

— комплексний підхід до визначення категорії, в
якому валютне регулювання розглядається як регламен'
тація міжнародних розрахунків і порядок здійснення
операцій із валютними цінностями;

— структурний підхід до визначення категорії, що
полягає у трактуванні валютного регулювання як сис'
теми, комплексу державних заходів.

ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
Вивчення теоретичної бази поняття "валютного ре'
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гулювання" дозволило умовно сформулювати такі ос'
новні положення у розумінні валютного регулювання:

— у широкому розумінні валютне регулювання
розглядається як система, державна діяльність, що на'
правлена на забезпечення стабільності певних економ'
ічних процесів;

— у вузькому розумінні — валютне регулювання
подається як метод, інструмент, засіб забезпечення дер'
жавного регулювання валютних відносин.

Визначені положення доводять існуючу необ'
хідність уточнення категорії "валютне регулювання".

Так, валютне регулювання — це комплекс заходів
та інструментів регуляторного характеру, що викорис'
товуються державою для забезпечення і контролю ва'
лютних операцій, міжнародних розрахунків, правил во'
лодіння, користування і розпорядження валютними
цінностями, з метою дотримання стабільності національ'
ної грошової одиниці, платіжного балансу країни, фор'
мування і розвитку валютних відносин.

Валютне регулювання характеризується як склад'
ний процес з багаторівневою структурою, яка включає
в себе чітко визначені завдання, функції, принципи, ме'
тоди, форми, суб'єкт та об'єкт регулювання. Саме ці
особливості планується дослідити в наступній роботі.
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