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важливими та пріоритетними завданнями української 
держави є забезпечення сталого функціонування 
економіки, ефективної дії елементів державного ме-

ханізму на ринкові процеси, впровадження стратегій наці-
ональної політики в різних сферах економічного, політич-
ного та соціального життя. Задля забезпечення добробуту 
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, взаємоузгодженості між собою 
та з системою державного регулювання економіки. при 
цьому важливим елементом системи валютного регулю-
вання та валютного контролю в україні є її інституціональ-
не забезпечення, що представлене системою державних 
органів, які забезпечують реалізацію покладених на них 
завдань у даній сфері. 

у роботах класиків фінансової науки та провідних 
зарубіжних дослідників проблеми розвитку валютних 
відносин н. артемова, Б. Баласса, Б. дорофеєва, Х. вол-
фа, р. коркера, л. красавіної, Е. куртіс, Ф. мишкіна, а. на-
говіцина, л.  окловски, і. платонової,  р. прингла та інших 
переконливо доведено обмеженість ринкових механіз-
мів вирішення фундаментальних стратегічних завдань 
суспільного соціально-економічного розвитку, зокрема 
в контексті реалізації валютної та грошово-кредитної 
політики держави, зроблено значний внесок у розвиток 
теоретико-методологічних засад ефективного функціо-
нування системи валютного регулювання та валютного 
контролю.

теоретичні та практичні аспекти інституційного за-
безпечення системи валютного регулювання та валютного 
контролю активно досліджуються і вітчизняними вчени-
ми, зокрема: о. Барановським, Ю. Бездітком, о. Берес-
лавською, с. Боринцем, а. гальчинським, о. дзюблюком,  
с. михайличенком, с. мочерним, в. міщенком, о. петри-
ком, в.  стельмахом,   в. Ющенком та іншими. 

високо оцінюючи наукові здобутки та накопичений 
практичний досвід з даної проблематики і не дивлячись 
та підвищення її актуальності в умовах світової фінансово-
економічної кризи, слід зауважити, що існує необхідність 
активізації комплексних і системних досліджень пробле-
матики інституційного забезпечення вітчизняної системи 
валютного регулювання та валютного контролю з ураху-
ванням об’єктивних передумов і наслідків глобалізації та 
лібералізації фінансових ринків. 

метою статті є розробка науково-методичних підходів 
і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективнос-
ті інституційного забезпечення системи валютного регулю-
вання та валютного контролю в україні. 

до системи органів, що фактично забезпечують ефек-
тивне функціонування системи валютного регулювання і 
валютного контролю в україні, передусім відносять верхо-
вну раду україни, кабінет міністрів україни, національний 
банк україни, окремі міністерства та відомства (міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі україни, міністер-
ство інфраструктури україни, міністерство фінансів, дер-
жавна митна служба, державна податкова адміністрація). 
при цьому, кабінет міністрів україни та національний банк 
україни є головними державними органами, на які покла-
дено завдання здійснення валютного регулювання. осно-
вними державними органами, відповідальними за здій-
снення валютного контролю, визначено: національний 
банк україни, уповноважені банки, державну податкову 
адміністрацію україни, міністерство інфраструктури украї-
ни та державну митну службу україни. 

слід зауважити, що функції, повноваження та деякі 
інші елементи правового статусу цих органів визначені 
в декреті кабінету міністрів україни «про систему ва-
лютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 
19.02.1993 р. [1]. аналіз основних положень цього декрету 
дає можливість зробити висновок про те, що він визначає 
переважно лише повноваження кабінету міністрів україни 
і національного банку україни.

так, відповідно до п. 2 ст. 11 вказаного декрету кабінет 
міністрів україни у сфері валютного регулювання виконує 
такі функції: 

визначає і подає на затвердження до верховної  �
ради україни ліміт зовнішнього державного боргу 
україни; 
бере участь у складанні платіжного балансу україни;  �
забезпечує виконання бюджетної та податкової по- �
літики в частині, що стосується руху валютних цін-
ностей; 
забезпечує формування і виступає розпорядником  �
державного валютного фонду україни; 
визначає порядок використання надходжень у між- �
народних розрахункових (клірингових) одиницях, 
які використовуються у торговельному обороті 
з іноземними державами, а також у неконвертова-
них іноземних валютах, які використовуються у не-
торговельному обороті з іноземними державами на 
підставі положень міжнародних договорів україни.

повноваження національного банку україни у сфері 
валютного регулювання згідно з декретом (ст. 11, п. 1) зво-
дяться до наступних функцій:

здійснення валютної політики, виходячи з принци- �
пів загальної економічної політики україни; 
складання разом з урядом платіжного балансу  �
україни; 
контроль дотримання затвердженого верховною  �
радою україни ліміту зовнішнього державного бор-
гу україни; 
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визначення у разі необхідності лімітів заборгова- �
ності в іноземній валюті уповноважених банків не-
резидентам; 
видання у межах, передбачених цим декретом,  �
обов’язкових для виконання нормативних актів щодо 
здійснення операцій на валютному ринку україни; 
нагромадження, зберігання і використання резер- �
вів валютних цінностей для здійснення державної 
валютної політики; 
видання ліцензії на здійснення валютних операцій  �
та прийняття рішень щодо їх скасування; 
встановлення способів визначення і використання  �
обмінних курсів іноземних валют, виражених у ва-
люті україни, курсів валютних цінностей, виражених 
в іноземній валюті або розрахункових (клірингових) 
одиницях; 
встановлення за погодженням з міністерством ста- �
тистики україни єдиних форм обліку, звітності та до-
кументації про валютні операції, порядку контролю 
за їх достовірністю та своєчасним поданням; 
забезпечення публікації банківських звітів про влас- �
ні операції та операції уповноважених банків.

крім того, повноваження національного банку украї-
ни у сфері валютного регулювання регламентуються Зако-
ном україни «про національний банк україни» № 679-XiV 
від 20.05.1999 р. [2].

Зокрема відповідно до п. 14 ст. 7 зазначеного Закону, 
національний банк україни здійснює валютне регулюван-
ня, визначає порядок здійснення операцій в іноземній ва-
люті, організовує і здійснює валютний контроль за банками 
та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію 
нБу на здійснення валютних операцій. нБу також забезпе-
чує накопичення та зберігання золотовалютних резервів 
та здійснення операцій з ними та банківськими металами. 

діяльність національного банку україни щодо опера-
цій з валютними цінностями регламентується розділом Viii 
Закону україни «про національний банк україни», у якому 
вказується, що національний банк україни діє як уповнова-
жена державна установа при застосуванні законодавства 
україни про валютне регулювання і валютний контроль.

до компетенції нБу у сфері валютного регулювання 
належить:

видання нормативно-правових актів щодо ведення  �
валютних операцій;
видача та відкликання ліцензій, здійснення контро- �
лю, у тому числі шляхом здійснення планових і поза-
планових перевірок, за діяльністю банків, юридич-
них та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), 
які отримали ліцензію національного банку на здій-
снення валютних операцій, в частині дотримання 
ними валютного законодавства;
встановлення лімітів відкритої валютної позиції для  �
банків та інших установ, що купують та продають 
іноземну валюту;
застосовування мір відповідальності до банків, юри- �
дичних та фізичних осіб (резидентів та нерезиден-

тів) за порушення правил валютного регулювання 
і  валютного контролю [2].

отже, нБу має всі правові підстави для здійснення пе-
ревірок будь-яких учасників валютних правовідносин. на 
практиці перевірки фізичних і юридичних осіб в частині 
дотримання ними валютного законодавства національним 
банком україни проводяться лише у випадках, коли за да-
ними, що були отримані в ході перевірки уповноваженого 
банку, виявлено порушення правил здійснення валютних 
операцій клієнтами банку, а також у випадку перевірки 
нБу дотримання банком ліцензійних умов на здійснення 
валютних операцій. однак, якщо порядок перевірок фізич-
них і юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) за фактом 
виявленого порушення можна здійснити за тією ж проце-
дурою, що і перевірку уповноваженого банку, то порядок 
проведення перевірок дотримання ліцензійних умов на 
здійснення валютних операцій фізичними і юридични-
ми особами (резидентами і нерезидентами) залишається 
взагалі не визначеним. крім того, виникає питання і щодо 
органів валютного контролю, які уповноважені провадити 
таку перевірку: чи це лише нБу, оскільки він видає ліцензію 
на здійснення такої діяльності, чи це і органи податкової 
служби, які здійснюють контроль за фінансовими операція-
ми фізичних і юридичних осіб (резидентів і  нерезидентів).

проаналізуємо повноваження державних органів 
у  сфері валютного контролю. відповідно до ст. 13 декрету 
кабінету міністрів україни «про систему валютного регулю-
вання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993 р. голо-
вним органом валютного контролю в україні є нБу, який:

здійснює контроль за виконанням правил регулю- �
вання валютних операцій на території україни з усіх 
питань, не віднесених цим декретом до компетенції 
інших державних органів;
забезпечує виконання уповноваженими банками  �
функцій щодо здійснення валютного контролю згід-
но з цим декретом та іншими актами валютного за-
конодавства україни [1].

крім того, як вже зазначалося вище, органами валютно-
го контролю є державна податкова адміністрація україни, 
державна митна служба україни, міністерство інфраструк-
тури україни. варто зауважити, що наявність системи валют-
ного контролю є загальновизнаною світовою практикою. 
Зокрема у великобританії функції валютного контролю здій-
снюють Банк англії, казначейство, митні та акцизні органи.

однак на особливу увагу заслуговує той факт, що функ-
ції та повноваження зазначених державних органів щодо 
валютного контролю закріплені різними нормативними 
актами, які практично не пов’язані один з одним і  не ство-
рюють єдиної правової бази для забезпечення їх ефек-
тивної діяльності. це є серйозним недоліком валютного 
законодавства, який вимагає детального дослідження та 
удосконалення. 

система митних органів держави, яку складають спе-
ціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади в галузі митної справи; регіональні митниці та мит-
ниці (ст. 12 митного кодексу україни), контролює валютні 
операції, що здійснюються резидентами та нерезидентами 
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у зв’язку з їх зовнішньоекономічною діяльністю. стаття 11 
митного кодексу україни визначає, що до завдань митних 
органів україни в сфері реалізації митної політики укра-
їни відноситься контроль за дотриманням правил пере-
міщення валютних цінностей через митний кордон украї-
ни. аналогічна норма щодо виконання функції валютного 
контролю митними органами міститься і у зазначеному 
вище декреті кабінету міністрів україни. Зокрема відповід-
но до п. 5 ст. 13 декрету, державна митна служба україни 
здійснює контроль за додержанням правил переміщення 
валютних цінностей. предметом валютного контролю мит-
них органів є лише ті валютні операції, які пов’язані з пе-
реміщенням грошових коштів або товарів через митний 
кордон україни, а саме: переміщення через митний кордон 
валютних цінностей (валюти україни, цінних паперів у ва-
люті україни, іноземної валюти, цінних паперів в іноземній 
валюті, банківських металів); здійснення валютних опера-
цій, що пов’язані з переміщенням через митний кордон 
україни товарів та транспортних засобів. 

якщо згрупувати напрямки здійснення валютного 
контролю митними органами, слід відзначити такі:

контроль за дотриманням правил переміщення че- �
рез кордон україни готівкової валюти та валютних 
цінностей; 
контроль за репатріацією експортної виручки рези- �
дентів за експортними договорами (контрактами); 
контроль за обґрунтованістю платежів на користь  �
нерезидентів при імпорті товарів. 

потрібно підкреслити, що контроль за репатріацією 
експортної виручки резидентів агенти валютного конт-
ролю митних органів здійснюють разом з уповноваженими 
банками.

основним методом валютного контролю, що засто-
совується митними органами, є перевірки, які проводяться 
за фактом переміщення через кордон валютних цінностей 
і товарів, або за ініціативою митних органів, тобто під час 
здійснення планових перевірок осіб зовнішньоекономіч-
ної діяльності. 

у той же час, для реалізації функцій валютного контр-
олю митні органи наділені правами щодо перевірки до-
кументів та відомостей, необхідних для такого контролю; 
проведення митного огляду, в тому числі особистого огля-
ду; здійснення обліку валюти та валютних цінностей, що 
переміщуються через митний кордон україни; проведення 
усного опитування громадян та посадових осіб підпри-
ємств; взаємодії з органами державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємствами та громадянами; залу-
чення для надання консультацій спеціалістів інших пра-
воохоронних органів та експертів (ст. 41 митного кодексу 
україни).

у межах своїх повноважень державна митна служба 
україни видає накази, листи та роз’яснення щодо порядку 
переміщення валюти україни, іноземної валюти, цінних па-
перів, чекових книжок та інших валютних цінностей через 
митний кордон україни та здійснення митними органами 
валютного контролю.

Що стосується повноважень державної податкової 
адміністрації україни у сфері валютного контролю, то у  де-
креті зазначено, що державна податкова адміністрація 
україни здійснює фінансовий контроль за валютними опе-
раціями резидентів і нерезидентів на території україни. 
в той же час, у Законі україни «про державну податкову 
службу в україні» від 24 грудня 1993 р. визначено такі по-
вноваження органів державної податкової служби у сфері 
валютного контролю: здійснюють у межах своїх повнова-
жень контроль за законністю валютних операцій; в межах 
своїх повноважень розглядають звернення громадян, під-
приємств, установ і організацій з питань валютного конт-
ролю. 

слід також зауважити, що відповідно до податково-
го кодексу україни від 2 грудня 2010 р. № 2755-Vi органи 
державної податкової служби мають право одержувати 
безоплатно від платників податків, а також від установ на-
ціонального банку україни, комерційних банків та інших 
фінансових установ довідки у порядку, встановленому 
Законом україни «про банки і банківську діяльність» та 
даним кодексом, довідки та/або копії документів про на-
явність банківських рахунків, а на підставі рішення суду – 
інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому 
числі про ненадходження у встановлені терміни валютної 
виручки від суб’єктів підприємницької діяльності; вимага-
ти від платників податків, що визначаються в ході переві-
рок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-
матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залиш-
ків товарно-матеріальних цінностей, готівки. 

пункт 3 статті 73 податкового кодексу україни окре-
мо наголошує на тому, що органи державної податкової 
служби мають право звернутися до платників податків та 
інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим за-
питом про подання інформації, необхідної для виконання 
покладених на органи державної податкової служби функ-
цій, завдань, та її документального підтвердження за умови 
виявлення фактів, які свідчать про порушення платником 
податків валютного законодавства. відповідно до статті  94 
податкового кодексу україни зазначається, що органа-
ми державної податкової служби може застосовуватися 
арешт майна до товарів, у тому числі валютних цінностей, 
які продаються з порушенням порядку, визначеного зако-
нодавством, якщо їх власника не встановлено. 

варто відзначити, що прийняття податкового кодексу 
україни обумовило внесення змін у частині валютного за-
конодавства в діючі нормативно-правові акти. так, у Законі 
україни «про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-iii 
визначено, що несанкціоноване розголошення будь-яких 
відомостей, матеріалів, документів, що відносяться до про-
фесійної таємниці, тягне відповідальність відповідно до 
законів, крім випадків, коли таке розголошення необхідне 
для запобігання легалізації грошей, набутих злочинним 
шляхом, або контролюючим органам для забезпечення 
контролю за додержанням платниками податків податко-
вого та валютного законодавства.
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Щодо міністерства транспорту та зв’язку україни (мі-
ністерство інфраструктури україни), то відповідно до стат-
ті 13 декрету кабінету міністрів україни задачами даного 
державного органу є здійснення контролю за додержан-
ням правил поштових переказів та пересилання валютних 
цінностей через митний кордон україни. 

постановою кабінету міністрів україни і національ-
ного банку україни «про заходи щодо забезпечення конт-
ролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного 
контролю» від 26 грудня 1995 року № 1044 визначено, що 
державний комітет зв’язку та інформатизації (зараз – дер-
жавна служба зв’язку україни, відповідно до указу прези-
дента україни «про оптимізацію системи центральних ор-
ганів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010) 
повинен надавати інформацію з питань забезпечення 
валютного контролю (а саме, інформацію, що стосується 
сум міжнародних поштових переказів, надходжень валюти 
для здійснення взаєморозрахунків за послуги поштового 
і  електронного зв’язку). 

важливим органом валютного контролю є також мі-
ністерство економіки україни. Згідно з положенням «про 
міністерство економіки україни» (зараз – міністерство 
економічного розвитку і торгівлі україни, відповідно до 
указу президента україни «про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010  р. 
№ 1085/2010), затвердженого постановою кабінету міні-
стрів україни від 26 травня 2007 р. № 777, на нього покла-
дено завдання проведення аналізу застосування інстру-
ментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики 
в  реальному секторі економіки та аналізу впливу валютно-
го ринку на економічний розвиток держави. в той же час, 
міністерство економіки україни має право робити запити 
і одержувати в установленому порядку від органів та аген-
тів валютного контролю інформацію, документи і матеріа-
ли, необхідні для виконання покладених на нього завдань 
і функцій, зокрема інформацію, документи і матеріали, 
пов’язані із здійсненням міністерством повноважень дер-
жавного органу з питань банкрутства. 

Згідно з постановою кабінету міністрів україни «про 
заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоеконо-
мічною діяльністю та валютного контролю» від 26 грудня 
1995  року № 1044, міністерство економіки україни уза-
гальнює та аналізує інформацію про стан розрахунків за 
зовнішньоекономічними операціями резидентів та що-
квартально інформує кабінет міністрів україни.

враховуючи вищевикладену інформацію, потрібно ак-
центувати увагу на необхідності прийняття Закону україни 
«про систему валютного регулювання і валютного конт-
ролю», в якому слід акумулювати всю існуючу інформацію 
щодо діючих органів валютного регулювання і валютного 

контролю, до яких  слід віднести національний банк укра-
їни, державну податкову адміністрацію україни, державну 
митну службу україни, міністерство економічного розви-
тку і торгівлі україни та міністерство інфраструктури укра-
їни (рис. 1.)

Висновки. таким чином, на підставі проведеного ана-
лізу інституційного забезпечення системи валютного ре-
гулювання та валютного контролю в україні, дослідження 
завдань і повноважень державних органів валютного ре-
гулювання та валютного контролю в україні, обґрунтова-
но відсутність єдиної правової бази, що забезпечувала б 
ефективну та злагоджену діяльність органів валютного 
контролю та розроблено систему повноважень органів ва-
лютного контролю, в україні в рамках Закону україни «про 
систему валютного регулювання і валютного контролю». 
при цьому, на наш погляд, прийняття Закону україни «про 
систему валютного регулювання і валютного контролю» 
з  урахуванням наданих пропозицій дозволить врегулюва-
ти механізм проведення перевірок суб’єктів валютних пра-
вовідносин з приводу дотримання останніми норм валют-
ного законодавства і уникнути зловживань з боку органів 
валютного контролю під час здійснення ними перевірок. 
також цей Закон встановить чіткий перелік повноважень 
кожного з органів валютного контролю, що сприятиме 
створенню прозорої системи застосування заходів відпо-
відальності за порушення валютного законодавства.
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Рис. 1. Система повноважень державних органів валютного регулювання та валютного контролю в Україні 
 (розроблено автором)

 видача обов’язкових для виконання нормативно-правових 
актів у сфері валютного регулювання та контролю;
 забезпечення виконання суб’єктами валютного регулю-

вання та контролю своїх функцій в даній сфері;
 накладання санкцій за порушення валютного законодавства;
 перевірка дотримання вимог валютного законодавства 

України;
 здійснення обліку, обробка та узагальнення інформації, 

отриманої від агентів валютного контролю;
 надання роз’яснень щодо порядку застосування норма-

тивно-правових актів Національного банку України з пи-
тань валютного регулювання та валютного контролю та ін.
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 контроль за додержанням правил переміщення валютних 
цінностей через митний кордон України;
 передача уповноваженим банкам інформації стосовно мит-

ного оформлення товарів, що переміщуються через митний 
кордон України за експортом та/або імпортом товарів, робіт 
та послуг резидентів та нерезидентів

Державна 
митна служба 

України

 надавання висновку на продовження строку завершення 
експорту та/або імпорту, товарів, робіт та послуг;
 застосування до резидентів чи нерезидентів індивідуального 

режиму ліцензування або тимчасового зупинення 
зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних 
подань щодо порушень строку розрахунків в іноземній 
валюті за експортом та/або імпортом, товарів, робіт і послуг
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 контроль за додержанням правил поштових переказів та 
пересилання валютних цінностей через митний кордон 
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 контроль за валютними операціями, що проводяться рези-
дентами та нерезидентами на території України, а також ре-
зидентами за її межами;
 контроль за дотриманням строків одержання резидентами 

виручки та/або товарів за експортом та/або імпортом това-
рів, робіт та послуг;
 застосування санкцій за порушення валютного законо-

давства;
 передача правоохоронним органам матеріалів про факти 

правопорушень валютного законодавства;
 перевірка дотримання вимог валютного законодавства 

України;
 видача за погодженням з Національним банком України 

нормативно-правових актів щодо здійснення валютного 
контролю;
 введення податків і зборів при здійсненні ЗЕД 
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