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Проаналізовано проблему статусу контролюючих 
суб’єктiв валютного контролю. На основі аналізу наукових 
джерел і нормативно-правових актів досліджено повноваження 
та функції контролюючих органів у цій сфері. Висловлено 
пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства. 
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ажливою складовою валютних правовідносин є валютний 
контроль. На думку H. А. Саттарової, аналіз відповідних 

статей валютного законодавства засвідчує, що валютному 
контролю підлягають усі валютні операції незалежно від того, 
здійснюються вони вільно чи стосовно них установлено валютні 
обмеження [1, с. 52]. Дослідниця пояснює це тим, що навіть 
вільне здійснення валютних операцій пов’язане з дотриманням 
низки формальностей, які є заходами пасивного контролю 
(наприклад, надання статистичних даних, складання паспорта 
угоди тощо), що надає можливість органам валютного контролю 
спостерігати за проведенням валютних операцій, отримувати 
інформацію про рух валютних потоків, а отже, коригувати 
валютну політику держави. Оскільки валютний контроль є 
частиною фінансового контролю, то можна дійти висновку,  
що система валютного контролю ґрунтується на правомочності 
спеціальних органів, які виконують відповідні функції. 

Проблематиці правового регулювання організації валютного 
контролю в юридичній літературі присвячено праці таких 
науковців, як М. М. Артьомов, В. Ф. Ебке, О. В. Ємелiн, 
А. Ю. Iоффе, С. Т. Кадькаленко, Є. В. Карманов, О. М. Козирiн, 
В. Л. Кротюк, Л. М. Кравченко, Г. А. Тосунян та iн. Проте питання 

В
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статусу суб’єктiв валютного контролю, попри їх ключову роль у 
цій сфері, висвітлено недостатньо. 

Важливою складовою правового механізму валютного 
контролю є його суб’єкти. Специфіка контрольного 
правовiдношення полягає в тому, що правовий статус його 
суб’єктiв різниться. Таку особливість констатує чимало авторів. 
Наприклад, О. М. Козирiн, розглядаючи суб’єктну складову 
механізму валютного контролю, зауважує, що всі учасники 
правовiдносин цього типу можуть бути подiленi на контролюючих 
суб’єктiв та осiб, дiяльнiсть яких є об’єктом контролю [2, с. 35]. 
Найбiльш вдалою диференцiацiєю суб’єктного складу є та, яку 
запропонувала О. Ю. Грачова, дослiджуючи контрольне 
правовiдношення стосовно лiдируючих та ординарних учасників 
процесу [3, с. 140]. Адже зазначене правовiдношення має 
публiчно-правовий характер, передбачає взаємозв’язок учасникiв 
за вертикалю та означене вiдсутнiстю юридичної рiвностi сторiн. 

Із фiлософської позиції суб’єкт є активною дiяльною iстотою, 
яка здiйснює перетворення дiйсностi [4, с. 178]. Отже, юридичнi 
та фiзичнi особи – це реальнi учасники вiдносин у сферi 
валютного контролю, тобто суб’єкти валютного контролю, 
правовий статус яких визначається їхнiми правами й 
обов’язками в цій сферi. Водночас змiст прав та обов’язкiв 
рiзниться залежно вiд категорiї суб’єкта. З огляду на змiст  
й обсяг прав та обов’язкiв, можна виокремити дві категорії 
суб’єктiв валютного контролю:  

1) контролюючi суб’єкти, тобто спецiальнi органи й агенти 
валютного контролю, наділені вiдповiдною компетенцiєю в 
зазначеній сферi. Склад i функцiї цих суб’єктiв залежать вiд 
побудови системи валютного контролю, форм та методiв його 
здійснення, а також валютної полiтики держави загалом;  

2) пiдконтрольнi суб’єкти (дiяльнiсть яких пiдлягає валютному 
контролю).  

У ст. 13 Декрету «Про систему валютного регулювання i 
валютного контролю» [5] закрiплено певні функцiї державних 
органiв та банкiвської системи України у сферi валютного контролю. 

1. Нацiональний банк України є головним органом 
валютного контролю, що контролює дотримання правил 
регулювання валютних операцiй на територiї України з усiх 
питань, не зарахованих цим Декретом до компетенцiї iнших 
державних органів і забезпечує виконання уповноваженими 
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банками функцiй щодо здiйснення валютного контролю, згiдно з 
цим Декретом та iншими актами валютного законодавства 
України. Окрiм функцiй прямого контролю, вiн також: провадить 
державну валютну полiтику, ураховуючи принципи загальної 
економiчної полiтики України; спільно з Кабiнетом Мiнiстрiв 
України складає платiжний баланс України; здійснює контроль за 
забороною затвердженого Верховною Радою України лiмiту 
зовнiшнього державного боргу України; визначає лiмiти 
заборгованостi в iноземнiй валютi уповноважених банкiв 
нерезидентам; видає в межах своєї компетенцiї обов’язкові для 
виконання нормативні акти щодо здiйснення операцiй на 
валютному ринку України; накопичує, зберігає та використовує 
резерви валютних цiнностей для провадження державної 
валютної полiтики; видає лiцензiї на здiйснення валютних 
операцiй та ухвалює рiшення про їх вiдмiну; визначає способи 
використання валютних (обмiнних) курсiв iноземних валют, 
виражених у валютi України, курсiв валютних цiнностей, 
виражених в iноземнiй валютi або розрахункових (клiрингових) 
одиницях, тощо. 

2. Уповноваженi банки, фiнансовi установи та нацiональний 
оператор поштового зв’язку, якi отримали вiд Нацiонального 
банку України генеральнi лiцензiї на здiйснення валютних 
операцiй, виконують функції щодо контролю за валютними 
операцiями, які провадять резиденти й нерезиденти. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що визначає 
державну податкову й митну полiтику, здiйснює фiнансовий 
контроль за валютними операцiями, які реалізують резиденти й 
нерезиденти на територiї України. На сьогодні органом влади, на 
який покладено завдання щодо забезпечення формування єдиної 
державної податкової й митної політики, є Міністерство  
фінансів України (пп. 3 п. 3 Положення «Про Міністерство фінансів 
України»). Реалізація державної податкової політики, відповідно 
до пп. 3 п. 1 Положення «Про Державну фіскальну службу 
України», належить до основних завдань Державної фіскальної 
служби. Цей орган було створено відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 160 шляхом 
реорганізації Міністерства доходів і зборів України.  

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує 
державну полiтику у сферi надання послуг поштового зв’язку, 
здiйснює контроль за додержанням правил поштових переказiв і 
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пересилання валютних цiнностей через митний кордон України. 
Відповідно до ч. 1 п. 3 Положення «Про Міністерство 
інфраструктури», одним із головних завдань Міністерства 
інфраструктури України є формування й забезпечення реалізації 
державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку. 
Відповідно до Декрету «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю», на цей орган покладено функцію 
контролю за дотриманням правил поштових переказів і 
пересилання валютних цінностей через митний кордон України. 

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, 
здiйснює контроль за додержанням правил перемiщення 
валютних цiнностей через митний кордон України. Відповідно до 
пп. 3 п. 1 Положення «Про Державну фіскальну службу України», 
до основних завдань Державної фіскальної служби належить 
реалізація державної податкової політики та політики у сфері 
державної митної справи. Отже, саме цей орган має здійснювати 
контроль за дотриманням правил переміщення валютних 
цінностей через митний кордон України. Безпосередньо 
вказаний контроль здійснюють митні органи, що є складовою 
Державної фіскальної служби України. 

З огляду на компетенцiю вищезазначених органiв, формами 
здiйснення валютного контролю є: проведення перевiрок; 
аналiзування фiнансової, бухгалтерської та статистичної 
звiтностi валютних операцiй резидентiв і нерезидентiв; 
реєстрацiя та облiк валютних операцiй; надання Національним 
банком України валютних ліцензій, дозволiв та їх вiдкликання в 
передбачених законом випадках; подання агентами валютного 
контролю iнформацiї про факти порушень валютного 
законодавства; застосування органами валютного контролю 
санкцiй у разі порушення валютного законодавства. 

Отже, у Декреті передбачено чотири владнi суб’єкти, які 
належать до органiв влади та за якими закрiплено контрольнi 
функцiї у валютнiй сферi. Уповноваженi банки, фiнансовi установи 
й нацiональний оператор поштового зв’язку, якi отримали вiд 
Нацiонального банку України генеральнi лiцензiї на здiйснення 
валютних операцiй i контролюють валютні операцiї, що проводять 
резиденти й нерезиденти через цi установи, не є органами влади, 
а лише виконують функцiї агентiв валютного контролю. 
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Повноваження агентiв різняться з огляду на сфери їх 
діяльності, проте Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про 
систему валютного регулювання i валютного контролю» 
встановлює єдиний правовий статус усiх агентiв валютного 
контролю. На вiдмiну вiд органiв валютного контролю, 
уповноваженi банки як агенти валютного контролю не мають 
права видавати нормативно-правові акти, не застосовують 
санкцiї за порушення валютного законодавства України. Їхню 
компетенцiю визначено повноваженнями щодо здiйснення 
контролю за валютними операцiями. Змiст дiяльностi зазначених 
банкiв полягає в запобiганні проведенню незаконних валютних 
операцiй та/або своєчасному iнформуванні вiдповiдних органiв 
державної влади про порушення резидентами й нерезидентами 
валютного законодавства та дотримання ними актiв органiв 
валютного контролю. 

Уповноваженим, на думку Є. О. Алісова, можуть визнати й 
небанкiвську установу (за умови отримання лiцензiї 
Нацiонального банку України на право здійснювати валютні 
операції) [6, с. 178]. Уповноважені банки відіграють ключову роль 
суб’єктiв, на яких покладено здійснення суто попереднього або 
поточного контролю. Водночас реалізація контрольних функцiй 
iншими суб’єктами вiдбувається в межах подальшого контролю. 
Уповноваженi банки – це єдинi суб’єкти в системi валютного 
контролю, специфiка дiяльностi й можливостi яких дають змогу 
попереджати правопорушення у сфері валютного законодавства. 
У своїй дiяльностi щодо валютного контролю уповноваженi 
банки керуються Законом України «Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть», Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України «Про систему 
валютного регулювання i валютного контролю», постановами 
Правлiння Нацiонального банку України (наприклад, «Про 
затвердження Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i 
закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах», «Про 
затвердження Положення про порядок валютного регулювання та 
валютного контролю в особливий перiод», «Про затвердження 
Положення про валютний контроль»). 

У Положеннi про валютний контроль встановлено 
вiдповiдальнiсть за порушення валютного законодавства, 
порядок застосування санкцiй до пiдконтрольних суб’єктiв і 
можливiсть їх оскарження в судовому порядку [7]. Згідно з цим 
документом, порушникiв валютного законодавства карають 
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накладенням штрафу або позбавленням лiцензiї на здiйснення 
валютних операцiй. 

Варто також розглянути особливості діяльності 
нацiонального оператора поштового зв’язку. Вiдповiдно до 
Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України «Про систему валютного 
регулювання i валютного контролю», він належить до агентiв 
валютного контролю в умовах сучасної валютної полiтики 
України. З огляду на зміст п. 65 Правил надання послуг 
поштового зв’язку, нацiональний оператор поштового зв’язку має 
право здiйснювати мiжнародний переказ грошей (поштовий 
переказ) в iноземнiй або нацiональнiй валютi в установленому 
законодавством порядку. 

До пiдконтрольних суб’єктiв валютного контролю належать 
як резиденти, так i нерезиденти – учасники валютних 
правовiдносин. Вiдповiдно до ст. 1 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв 
України «Про систему валютного регулювання та валютного 
контролю», резидентами є: фiзичнi особи (громадяни України, 
iноземцi, особи без громадянства), якi мають постiйне мiсце 
проживання на територiї України, зокрема тi, що тимчасово 
перебувають за кордоном; юридичнi особи, суб’єкти 
пiдприємницької дiяльностi, які не мають статусу юридичної 
особи (фiлiї, представництва тощо), з мiсцезнаходженням на 
територiї України, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi 
законодавства України; дипломатичнi, консульськi, торговельнi 
та iншi офiцiйнi представництва України за кордоном, якi мають 
iмунiтет i дипломатичнi привiлеї, а також фiлiї та представництва 
пiдприємств i органiзацiй України за кордоном, що не здiйснюють 
пiдприємницьку діяльність.  

Нерезидентами є: фiзичнi особи (iноземці, громадяни 
України, особи без громадянства), якi мають постiйне мiсце 
проживання за межами України, зокрема тi, що тимчасово 
перебувають на територiї України; юридичнi особи, суб’єкти 
пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної 
особи (фiлiї, представництва тощо), з мiсцезнаходженням за 
межами України, якi створенi й дiють вiдповiдно до 
законодавства iноземної держави, зокрема юридичнi особи та 
iншi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi з участю юридичних 
осiб та iнших суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi України; 
розташованi на територiї України iноземнi дипломатичнi, 
консульськi, торговельнi та iншi офiцiйнi представництва, 
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мiжнароднi органiзацiї та їх фiлiї, що мають iмунiтет i 
дипломатичнi привiлеї, а також представництва iнших 
органiзацiй i фiрм, якi не здiйснюють пiдприємницьку дiяльність 
на пiдставi законiв України.  

Для того, щоб здiйснювати валютнi угоди, резиденти i 
нерезиденти повиннi мати правосуб’єктнiсть. У загальнiй теорiї 
права поняття правосуб’єктностi розроблено на достатньому рівні. 
Воно містить три складові – правоздатнiсть, дiєздатнiсть i 
делiктоздатнiсть. Таким чином, валютна правосуб’єктнiсть має три 
елементи – валютну правоздатнiсть, валютну дiєздатнiсть  
i валютну делiктоздатнiсть. Практична реалiзацiя валютної 
правосуб’єктностi резидентiв i нерезидентiв передбачає 
укладання валютних угод. 

Контрольними функцiями наділені не лише органи 
виконавчої влади й агенти валютного контролю. Судова влада 
також здiйснює контроль у сферi валютно-правового 
регулювання та iнших валютно-правових вiдносин. Науковцi 
стверджують, що суди реалізовують не лише функцiю зi 
здiйснення правосуддя, а й контролюють дiяльнiсть органiв 
виконавчої влади стосовно громадян й iнших суб’єктiв 
правовiдносин, що виникають у процесi виконавчо-розпорядчої 
дiяльностi цих органiв. Отже, суди здiйснюють контроль у сферi 
валютних правовiдносин. Причому цей контроль спрямовано на 
перевiрку законностi нормативно-правових актiв органiв 
валютного регулювання й контролю, а також на перевiрку 
законностi рiшень i дiй цих органiв та їх посадових осiб щодо 
iнших учасникiв валютно-правових вiдносин. З огляду на 
зазначене, вважаємо виправданим зарахування судiв до органiв 
валютного контролю загальної компетенції. Водночас 
спецiальними органами валютного контролю є органи, 
безпосередньо вказані в Декреті Кабiнету Мiнiстрiв України «Про 
систему валютного регулювання i валютного контролю». 

Валютний контроль може відбуватися також на 
господарському рiвнi. Його здійснюють менеджери, власники 
пiдприємств, яких передусім цiкавить питання ефективностi, 
економiчної доцiльностi, прибутковостi валютних операцiй. 

Специфiчну групу суб’єктiв у системi валютного контролю 
становлять правоохороннi органи. Вони посiдають особливе 
мiсце в системi валютного контролю, оскiльки, здiйснюючи 
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фактично вiдповiднi контрольнi заходи щодо дотримання 
законностi та правопорядку у сферi обiгу валютних цiнностей, 
вони не є нi органами, нi агентами валютного контролю. Причому 
ці органи виконують завдання щодо пiдтримання законностi та 
правопорядку в рiзних сферах дiяльностi, зокрема у сферi обiгу 
валютних цiнностей. Сукупнiсть конкретних способiв i засобiв 
органiзацiї здiйснення контрольних дiй суб’єктiв валютних 
правовiдносин полягає у виокремленнi певних видових форм 
валютного контролю, а система способiв (прийомiв), якi 
застосовують контролюючі суб’єкти з метою виконання завдань і 
функцiй валютного контролю, виражається в застосуваннi 
конкретного методу валютного контролю [8, с. 107]. 

Таким чином, вищезазначене засвідчує розосередження 
контрольних функцiй у сфері регулювання валютних вiдносин мiж 
рiзними державними органами влади, що заважає змiцненню 
нацiональної валюти. На це вказують численні факти незаконного 
переведення й пересилання валютних цiнностей за межi України, 
приховування законно здобутих валютних коштів вiд обов’язкового 
продажу, порушення вимог щодо обов’язкового декларування 
(наприклад, під час перетину державного кордону), проведення 
незаконних валютних операцiй, пов’язаних iз тiньовим обігом 
валюти всупереч вимогам чинного законодавства. На нашу думку, 
доцільно створити єдиний державний орган, який би безпосередньо 
виконував функцiї валютного контролю та валютного регулювання, 
а також координував би дiї iнших державних органiв, 
господарюючих суб’єктiв, кредитно-фiнансових установ (незалежно 
вiд форми власностi та пiдпорядкування). Створення такого органу 
державної влади сприятиме пiдвищенню ефективності державного 
валютного контролю, а також персонiфiкації вiдповiдальності 
державних службовцiв, які здiйснюють контролюючi функцiї. 
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Characteristics of the Subjects of Financial  
and Legal Regulation of Currency Control in Ukraine 

The author points out that the foreign exchange control is part of 
the Financial controls, and it may be stated that the system of 
currency control is the system of the powers of the special authorities 
which perform a function of the government monetary controls. 

Also, notes that the competence of the public authorities and the 
banking system of Ukraine in the sphere of currency control include: 
inspections; analysis of financial, accounting and statistical reporting of 
currency transactions-residents and non-residents; registration and 
accounting of foreign exchange transactions; provision of National 
Bank of Ukraine exchange licenses, permits and their revocation in 
cases stipulated by law; viewing  information about the facts of the 
violations of the currency legislation by the currency control agents; 
the application of currency control authorities, sanctions to offenders in 
cases of violations of the currency legislation. 

The control functions include not only executive bodies and 
currency control agents – the judiciary also exercises control in the 
area of currency regulation and other foreign legal relations. 

The article also notes that foreign exchange control could also 
be i at a hardware level. However, this type of monitoring is 
conducted by managers, the owners of the enterprises, which are 
primarily interested in the question of effectiveness, economic 
feasibility, profitability of foreign exchange transactions. 

A specific group of supervisory subjects as well as law 
enforcement authorities make up  the system of currency control. 

Specific proposals for improving the legislation in the sphere of 
currency control in the final part of the article. 

Keywords: supervisory subjects, currency control, authority 
subjects, currency control authorities, currency control authorities 
agents. 


