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ФОРМИ ТА МЕТОДИ, А ТАКОЖ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ 
В УКРАЇНІ – ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
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Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого

У роботі здійснено детальний аналіз стану правового режиму, форм та методів валютного контролю в 
Україні. Авторами було доведено особливу роль валютного контролю для формування та розвитку бюд-
жету країни загалом. Проаналізовано дієвість та ефективність методів валютного контролю для збере-
ження фінансової самостійності країни, та з іншого боку розкрито позитивну рису валютного контролю, 
як режиму нормативного дотримання актів фінансового законодавства. Запропоновано механізми покра-
щення валютної політики країни через удосконалення регуляторів фінансового контролю.
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Постановка проблеми. Валютний контроль
є невід’ємною складовою та фундаментом 

для розвитку нормальної економіки європейської 
країни. Тому аналітичний та комплексний підхід 
до розгляду правового режиму валютного контр-
олю в Україні є запорукою до побудови нового 
креативного погляду на проблеми в валютній 
галузі, а в подальшому до застосування запро-
понованих інноваційних ідей в галузі фінансової 
політики держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мож-
на підкреслити, що серед вітчизняних та зарубіж-
них авторів, що досліджували даний напрямок, 
можна назвати таких вчених, як: Н.Я. Якимчук, 
О.М. Дегтярьова, Л.К. Воронова, Н.Ю. Пришва, 
Н.В. Божидарнік, С.І. Лучковська, В.В. Гераси-
менко, А.В. Гарбінська-Руденко, Є.О. Алісов, 
Ж.В. Завальна, C.М. Половко, Є.В. Карманов, 
О.А. Костюченко, М.В. Старинський, Л.М. Кравчен-
ко, А.М. Іскоростенський, О.Є. Северин, О.С. Шев-
чик, І.А. Андрєєва, В.Р. Берник та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Постійне реформування зако-
нодавства, і в тому числі валютного призводить 
до прогалин, та недоліків в ньому. Тому важли-
вим є на основі вивчення правового статусу ва-
лютного контролю запропонувати на науковому 
рівні поліпшення та покращення його дієвості 
та ефективності.

Мета статті. Повноцінний та креативний 
розгляд актуальної сфери фінансового права, 
а саме правового режиму, форм та методів ва-
лютного контролю в Україні. На основі аналізу 
з наукової точки зору запропонувати не стан-
дартні підходи до вирішення актуальних питань 
валютного регулювання.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
в Україні склалася система нормативних актів, ре-
гулюючих валютні відносини. Під такою системою 
треба розуміти узяту в єдності і взаємозв’язку 
сукупність юридичних норм, за допомогою яких 
держава та уповноважені нею органи здійснюють 
упорядкування суспільних відносин, що виника-
ють у процесі збору, акумуляції, розподілу і ви-
користання валютних фондів [3, с. 17].

Система валютного законодавства України є 
явищем складним як з конструкційної, так і з ди-
намічної точок зору. Конструкційно вона містить 
у своєму складі норми, які мають різну юридичну 

силу і прийняті відповідно різними державними 
й іншими уповноваженими органами. До складу 
цієї системи входять закони України, постанови 
Верховної Ради України, декрети КМУ, укази 
Президента України, різні інструктивні вказівки 
Національного банку України і інші нормативно-
правові акти.

Зазначимо, що ці нормативно-правові акти 
можна поділити на декілька груп. Серед них 
можна назвати нормативні акти, що містять за-
гальні питання валютного регулювання, порядок 
встановлення курсу національної валюти Укра-
їни до іноземних валют, порядок проведення 
операцій з іноземною валютою; порядок вико-
ристання іноземної валюти як засобу платежу 
на території України, порядок проведення опе-
рацій з готівковою іноземною валютою, питання 
валютних операцій іноземних інвесторів на тери-
торії України; питання кредитування в іноземній 
валюті, порядок використання іноземної валюти 
фізичними особами. Крім зазначених вище, до 
сфери валютного регулювання належать питан-
ня щодо розрахунків за експортно-імпортними 
операціями, діяльності пунктів обміну іноземної 
валюти, правового статусу валютних і майнових 
цінностей юридичних осіб України за кордоном, 
організації бухгалтерського обліку та звітності 
по валютних операціях.

Важливою складовою частиною правового ре-
гулювання валютних відносин є встановлений 
в Україні правовий режим їх здійснення. Він 
має відмінності від правового режиму держав-
ної валютної монополії, сутність якого полягає 
у винятковому праві держави й уповноважених 
органів на здійснення усередині країни операцій 
з іноземною валютою та іншими валютними цін-
ностями [6, с. 146].

Правовий режим валютних відносин в Україні 
можна визначити, як режим валютних обмежень, 
під яким необхідно розуміти сукупність заходів 
і нормативних правил, установлених у законо-
давчому або адміністративному порядку та на-
правлених на обмеження операцій з валютними 
цінностями.

Сутність такого режиму полягає в припиненні 
вільних операцій з валютними цінностями і вве-
дення певного порядку їх здійснення. В теорії 
держави та права такий режим прийнято іме-
нувати загально дозволенним, тобто при цьому 
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режимі встановлюється загальний дозвіл, в рам-
ках якого закон визначає обмеження в здійсненні 
і забороні здійснення конкретних дій. У відпо-
відності з вказаним загальним дозволом кожний 
конкретний суб’єкт має право бути власником 
валютних цінностей з повною правомочністю – 
володіння, користування і розпорядження. Але 
вказану правомочність власник може реалізува-
ти тільки способами, передбаченими законом.

Головною відмінністю таких суспільних явищ, 
як валютні обмеження і валютна монополія, є те, 
що в першому випадку має місце дозвіл недержав-
ним суб’єктам здійснювати операції з валютними 
цінностями, чого немає при валютній монополії, 
де, незважаючи на те, що центральний державний 
банк міг давати і давав доручення на здійснення 
під його контролем валютних операцій іншим орга-
нізаціям, але ці організації були державними.

Слід відзначити, що будь-який установлений 
державою правовий режим, у тому числі і режим 
валютних обмежень, тільки тоді буде дієвим, 
коли держава може забезпечити й закріпити 
його дотримання всіма розпорядчими засобами, 
які в неї є. Одним з найважливіших засобів за-
безпечення і дієвості встановленої державою мо-
делі взаємозв’язків валютних відносин з іншими 
соціальними об’єктами є контроль за їх дотри-
манням [5, с. 374].

Під формою валютного контролю слід розумі-
ти специфічний спосіб взаємодії органів і агентів 
валютного контролю в процесі здійснення контр-
ольних заходів щодо резидентів і нерезидентів 
на предмет дотримання ними валютного зако-
нодавства України, а також нормативних актів 
органів валютного регулювання і актів органів 
валютного контролю при здійсненні валютних 
операцій [2, с. 145].

У фінансово-правової теорії та практиці здій-
снення валютного контролю традиційно виділя-
ються наступні його форми: попередній, поточ-
ний і наступний.

Попередній валютний контроль проводить-
ся до здійснення валютних операцій в цілях їх 
санкціонування. Наприклад, до видачі дозволу 
на здійснення валютних операцій за контрактом 
(кредитним договором), а також на відкриття 
рахунку в банку-нерезиденті орган валютного 
контролю зобов’язаний перевірити достовірність 
поданої резидентом документації; до здійснення 
банківських операцій з обслуговування валютно-
го рахунку клієнта уповноважений банк повинен 
перевірити відповідність інформації, зазначеної 
резидентом в розрахунковому документі, відо-
мостям, що містяться в документах, що є підста-
вою для проведення валютних операцій, а також 
дотримання резидентом і нерезидентом порядку 
оформлення розрахункових документів відповід-
но до вимог, встановленими нормативними акта-
ми Національного банку України.

Попередня реалізація органами і агентами ва-
лютного контролю своїх функцій має велике зна-
чення для попередження валютних правопору-
шень і сприяє зміцненню фінансової дисципліни.

Результати попереднього валютного контролю 
зовні можуть бути оформлені у вигляді дозволів 
на здійснення валютних операцій, висновків про 
відповідність наданої документації чинному за-
конодавству і т.д.

Поточний валютний контроль проводиться під 
час здійснення будь-яких валютних операцій: ку-
півлі-продажу іноземної валюти та валютних цін-
ностей, відкритті резидентом валютного рахунку, 
здійсненні міжнародних розрахунків і т.д. Поточний 
валютний контроль реалізується в повсякденній 
діяльності органів та агентів валютного контролю. 
Наприклад, при перетині митного кордону Украї-
ни митні органи перевіряють правильність оформ-
лення декларації на вивезення готівкової валюти; 
під час здійснення розрахунків по валютному ра-
хунку уповноважений банк перевіряє відповідність 
інформації, зазначеної резидентом в довідці про 
валютні операції, відомостям, що містяться в доку-
ментах, що є підставою для проведення валютних 
операцій, а також дотримання резидентом поряд-
ку оформлення довідки про валютні операції, уста-
новленого Національним банком України.

Особливістю поточного валютного контролю є 
його проведення в ході реалізації господарських 
чи фінансових операцій, тому інакше його нази-
вають оперативним контролем. Він ґрунтується 
на документах та інформації, що надаються ре-
зидентами органам і агентам валютного контр-
олю, на даних бухгалтерського обліку, первинних 
документах, порядку ведення касових операцій, 
що дозволяє і контролюючим органам, і під-
контрольним суб’єктам швидко реагувати на змі-
ни у фінансовій діяльності, попереджати пору-
шення валютного законодавства.

Наступний фінансовий контроль проводить-
ся після завершення валютних операцій шляхом 
зіставлення документів та інформації, що під-
тверджують здійснення валютних операцій, ви-
конання зобов’язань за валютними контрактами, 
проведення перевірок повноти та достовірності 
обліку та звітності за валютними операціями ре-
зидентів і нерезидентів. 

Результатом подальшого валютного контролю 
є: видача органами валютного контролю припи-
сів, які зобов’язують учасників валютних право-
відносин усунути виявлені порушення валют-
ного законодавства та актів органів валютного 
регулювання; відмова уповноваженими банками 
своїм клієнтам у здійсненні валютних операцій, 
а також у відкритті рахунку у разі неподання 
встановлених документів або подання недосто-
вірних документів.

Головною метою подальшого валютного контр-
олю є попередження, виявлення і припинення 
валютних правопорушень.

Подальший контроль відрізняється погли-
бленим аналізом валютних операцій будь-якого 
суб’єкта за певний період і дозволяє визначити 
ступінь ефективності проведених раніше попере-
днього і поточного фінансового контролю [4, с. 112].

Практична реалізація валютного контролю 
здійснюється з використанням певних методів.

Метод валютного контролю – це специфічний 
прийом і спосіб його здійснення. Методи валют-
ного контролю можна поділити на основні, спеці-
алізовані та додаткові.

Основні методи валютного контролю – спо-
стереження (постійне ознайомлення з діяльністю 
підконтрольного об’єкта без використання склад-
них прийомів отримання та оцінки інформації) 
і перевірка (поглиблене вивчення діяльності під-
контрольного об’єкта) [2, с. 146]. 
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Результатом методу спостереження в багатьох 

випадках стає прийняття підзаконного НПА, що ре-
гулює нагальні питання предмету спостереження.

Перевірка являє собою один з основних ме-
тодів валютного контролю та передбачає дослі-
дження певного кола питань з метою виявлення 
та припинення порушень валютного законодав-
ства. У ході здійснення перевірки контролюючі 
органи аналізують правильність здійснення ва-
лютних операцій підконтрольного об’єкта, залуча-
ючи максимальну кількість документальних дже-
рел інформації. Об’єктом перевірки можуть бути 
будь-які валютні операції, вчинені резидентами 
або нерезидентами, а також операції, пов’язані 
з відкриттям і веденням рахунків [4, с. 112].

Спеціалізовані методи валютного контролю: 
обстеження – стосується конкретного питання 
і зачіпає широке коло підконтрольних об’єктів, 
і ревізія – всебічне вивчення фінансово-господар-
ської діяльності підконтрольного об’єкта шляхом 
зіставлення документальних та фактичних даних.

Додаткові методи валютного контролю: аналіз 
та запит. 

Аналіз передбачає обробку документальної 
інформації з використанням спеціальних аналі-
тичних прийомів [2, с. 147].

Запит передбачає витребування органом або 
агентом валютного контролю документів або ін-

формації, які містять відомості про валютні опе-
рації і рахунки, відкриті резидентами або нерези-
дентами відповідно до валютного законодавства. 
Цей метод контролю застосовується органами 
валютного контролю, які мають право вимагати 
від агентів валютного контролю, резидентів і не-
резидентів інформацію та документи, а також 
агентами валютного контролю, наділеними по-
вноваженнями витребувати у осіб, які вчиняють 
валютні операції, необхідні відомості [4, с. 113]. 

Висновки і пропозиції. Висвітлений у ході 
статті правовий режим, форми та методи валют-
ного контролю є невід’ємною частиною економі-
ки України. Оскільки для здійснення валютного 
контролю державні органи та банківські уста-
нови, як агенти валютного контролю, наділені 
контрольними повноваженнями, що зобов’язує 
їх обмінюватись інформацією, проводити пере-
вірки, вимагати необхідні дані та здійснювати 
інші правочини, закріплені та не заборонені за-
конодавством.

Валютний контроль буває в таких формах: 
попередній, поточний, оперативний, наступний.

Метод валютного контролю – це специфічний 
прийом і спосіб його здійснення. Методи валют-
ного контролю можна поділити на основні (спо-
стереження і перевірка), спеціалізовані (обсте-
ження і ревізія) та додаткові (аналіз та запит).
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ, А ТАКЖЕ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
В УКРАИНЕ – УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация
В работе осуществлен подробный анализ правового режима, форм и методов валютного контроля в 
Украине. Авторами было доказано особую роль валютного контроля для формирования и развития 
бюджета страны в целом. Проанализированы действенность и эффективность методов валютного кон-
троля для сохранения финансовой самостоятельности страны, и с другой стороны раскрыто положи-
тельное качество валютного контроля, как режима нормативного соблюдения актов налогового законо-
дательства. Предложены механизмы улучшения валютной политики страны через совершенствование 
регуляторов финансового контроля.
Ключевые слова: валютный контроль, правовой режим, правовые формы валютного контроля, методы 
валютного контроля, валютная политика.
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FORMS AND METHODS AND LEGAL REGIME OF FOREIGN EXCHANGE 
CONTROL IN UKRAINE – IMPROVING FINANCIAL POLICY

Summary
The paper made a detailed analysis of the legal regime forms and methods of monetary control in Ukraine. 
The authors proved the special role of exchange controls for the formation and development budget 
in general. Analyzed the efficiency and effectiveness of exchange control methods for preserving the 
financial independence of the country, and on the other hand revealed positive feature of currency control 
regime as regulatory compliance acts of financial legislation. The mechanisms of improved monetary policy 
of the country by improving the financial regulatory control.
Keywords: exchange controls, legal procedures, legal forms of exchange controls, methods of monetary 
control monetary policy.


