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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проведені в Україні в останні десятиліття
політичні, економічні та соціальні реформи докорінно змінили фінансові
взаємовідносин як всередині держави, так і на міжнародному рівні.
Фундаментальні зміни, що відбулися, знайшли відображення в скасуванні
бар’єрів на шляху вільного руху грошей та капіталів в економічній сфері.
Держава практично відмовилась від адміністративно-командних засобів
впливу на економіку. Внаслідок зміни пріоритетів розвитку та функціонування
України у фінансовій сфері з’явились якісно нові відносини, від розвитку
яких залежить становлення держави як незалежної та економічно міцної.
Зазначене також стосується відносин, пов’язаних з обігом валюти та валютних
цінностей.

Як свідчить історія фінансів, валютні відносини відігравали
надзвичайно важливу роль в економічному розвитку всіх сучасних держав.
На сучасному етапі їх розвиток та ефективне регулювання є важливими
складовими забезпечення національної безпеки, утвердження соціальної та
фінансової стабільності України, інтенсифікації надходження іноземних
інвестицій та розбудови незалежної, демократичної та фінансово стабільної
держави. Тому організація валютних відносин та їх належне правове
регулювання є вагомим фактором стабільного розвитку нашої держави.

Проте,  як свідчить аналіз чинного законодавства,  що регулює валютні
відносини, в цій сфері є велика кількість невирішених проблем. Зокрема,
продовжують діяти нормативні акти, що були прийняті в екстреному порядку
на етапі становлення України; незважаючи на процеси фінансової лібералізації,
в певних випадках продовжується використання механізмів регулювання,
що базуються на адміністративно-командному підході до вирішення питань у
сфері валютних відносин; приймаються нормативно-правові акти, які не лише
не узгоджені між собою, а навіть мають положення, що суперечить Конституції
України.

Також, при надзвичайній важливості для розвитку України, теоретичні
засади та питання правового регулювання валютних відносин в українській
юридичній науці залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема,
залишаються поза увагою наукові проблеми з’ясування особливостей природи
цих відносин, фундаментальних засад їх регулювання, чинників, що впливають
на ефективність їх правового регулювання, та інші.

Зазначене свідчить про те, що правове регулювання валютних відносин
в Україні має велику кількість проблем, головною з яких, на нашу думку, є
проблема недостатності розробки чітких наукових понять та категорій, що
розкривають суть та зміст валютних відносин, а також механізми їх
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регулювання. Це, у свою чергу, ставить перед юридичною наукою важливе
завдання – розробити концептуальні засади правового регулювання валютних
відносин та на цій основі запропонувати науково обґрунтовані рекомендації
щодо вдосконалення їх правового регулювання.

З огляду на вищезазначене та з урахуванням особливостей розвитку
України в сучасний період потребують вдосконалення та деталізації такі
загальноприйняті в науковому обігу поняття,  як:  валюта,  валютні цінності,
валютні правовідносини. Також потребують подальшого опрацювання питання
пов’язані з дослідженням суб’єктного складу валютних правовідносин та
визначенням його особливостей. Особливої актуальності в сучасних умовах
набувають питання, пов’язані з дослідженням принципів та методів правового
регулювання валютних відносин.

Також з метою створення належної теоретичної бази для вдосконалення
законодавства, що регулює валютні відносини, є актуальними питання,
пов’язані з виявленням та аналізом факторів впливу на правове регулювання
валютних відносин.

Тому дослідження особливостей валютних відносин, фундаментальних
засад їх правового регулювання, а також факторів, що впливають на цей
процес, є актуальним та необхідним.

Науково-теоретичну базу дослідження становлять наукові праці
вітчизняних та зарубіжних вчених, що здійснювали аналіз питань валютних
відносин та особливості їх регулювання.

В процесі виконання дисертаційного дослідження автор використовував
наукові праці відомих вчених у галузі юридичної та інших наук. Теоретичною
основою дисертаційного дослідження стали наукові праці відомих зарубіжних
та вітчизняних теоретиків права, зокрема таких як: С. С. Алексєєв,
С. Н. Братусь, А. Б. Венгеров, М. В. Вітрук, О. С. Йоффе, Д. А. Керімов,
М. М. Коркунов, А. М. Колодій, В. М. Корецький, В. В. Лазарев,
Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, С. П. Погребняк, А. В. Поляков,
Я. М. Магазінер, М. М. Марченко, Г. В. Мальцев, П. О. Недбайло,
В. С. Нерсесянц, Р. А. Ромашова, В. М. Сирих, О. Ф. Скакун,
Ю. В. Тихонравов, Ю. К. Толстой, Р. О. Халфіна, Л. С. Явич.

Значний вплив на позицію автора також мали наукові висновки, що
були сформовані в роботах таких вітчизняних вчених-адміністративістів:
В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, Г. Н. Бондаренко,
А. С. Васильева, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна , Р. А. Калюжного,
С. В. Ківалова, Л. В. Коваля, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова,
А. Т. Комзюка, Є. Б. Кубка, О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янця, В. Л. Наумова,
А. А. Нечай, О. П. Рябченко, В. Ф. Сіренко, А. О. Селіванова,
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В. С. Стефанюка, С. Г. Стеценко, В. В. Цвєткова, Н. В. Хорощак,
Ю. С. Шемшученка, М. К. Якимчука та інших.

Теоретичною основою дослідження також є роботи представників
фінансової юридичної науки, зокрема: Е. А. Алісова, М. М. Артьомова,
Л. К. Воронової, О. М. Горбунової , О. Ю. Грачевої, О. О. Дмитрик,
Ж. В. Завальної, С. В. Запольського, М. В. Карасьової, М. П. Кучерявенко,
О. П. Музика-Стефанчук, А. А. Нечай, О. П. Орлюк, М. О. Перепелиці,
Н. Ю. Пришви І. В. Рукавишникової, Л. А. Савченко, Н. В. Сапожникова,
О. О. Семчик, Е. Д. Соколової, Н. І. Хімічової.

Також у процесі роботи над дослідженням автором були використані
висновки, що сформульовані в роботах таких представників економічної
науки, як: Е. Ф. Авдокушин, А. С. Гальчинський, А. І. Басов, С. В. Боринець,
В. М. Крашенінникова, М. І. Диба, О. Ф. Журавка, В. Д. Лагутін,
Ф. Ю. Симонов, В. І. Суровцев, В. І. Міщенко, В. А. Ющенко та інших.

Крім вітчизняних вчених та вчених близького зарубіжжя, теоретичну
базу дослідження склали праці таких вчених та фахівців: Фридриха Августа
фон Хайєка, Джозефа Стігліца, Мюррейа Ротбарда, Рона Пола, Адама
Фергюсона, Джефрі Фрідмена, Володимира Крауса, Менкура Олсона,
Джорджа Сороса та інших.

Аналіз наукових праць зазначених вчених, а також аналіз та узагальнення
практики функціонування валютних відносин в Україні та їх правового
регулювання дозволили визначити найбільш актуальні проблеми правового
регулювання валютних відносин в Україні та запропонувати низку
концептуальних засад та практичних рекомендацій для їх вирішення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження обумовлене Загальною програмою адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженою Законом України від  18 березня 2014 року № 1629-IV.
Дослідження виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи відділу
державного управління та адміністративного права Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України «Адміністративно-правові проблеми
оптимізації державного управління в Україні» (номер державної реєстрації
0111U006524) і «Проблеми адміністративно-правового регулювання відносин
органів публічної адміністрації з громадянами в Україні» (номер державної
реєстрації 0113U007856).

Мета і задачі дослідження . Метою дослідження є розробка
концептуальних засад ефективного правового регулювання відносин, що
виникають в процесі обігу валюти та валютних цінностей, а також
формулювання рекомендацій щодо вдосконалення чинного валютного
законодавства з урахуванням сучасних тенденцій.
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Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі:
- проаналізувати сучасний стан регулювання валютних відносин та

з’ясувати необхідний методологічний інструментарій для їх дослідження;
- проаналізувати наукові підходи щодо визначення поняття та уточнити

види і особливості валютних правовідносин;
- визначити особливості суб’єктного складу валютних правовідносин

та здійснити його характеристику;
- з’ясувати поняття та виділити види об’єктів валютних правовідносин;
- охарактеризувати правовий режим об’єктів валютних правовідносин

з урахуванням їх особливостей;
- виокремити принципи правового регулювання валютних відносин в

Україні та надати їх характеристику;
- проаналізувати методи правового регулювання валютних відносин

та визначити їх особливості;
- охарактеризувати адміністративні та економічні методи правового

регулювання валютних відносин та їх співвідношення;
- з’ясувати фактори впливу на правове регулювання валютних відносин

в Україні;
- визначити основні напрямки вдосконалення правового регулювання

валютних відносин в України.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі

обігу валюти та валютних цінностей.
Предметом дослідження є сутність та зміст валютних правовідносин,

основоположні теоретико-методологічні засади, на яких вони базуються, та
способи їх регулювання в Україні, а також фактори, що впливають на цей
процес.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає
сукупність філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів
та спеціально-наукових методів пізнання правових явищ, використання яких
дало змогу отримати науково-обґрунтовані результати. Філософсько-
світоглядною основою дослідження є положення діалектики, на основі яких
всебічно досліджені валютні правовідносини та зроблені висновки про їх
сутність, особливості, методи та принципи їх регулювання. Дисертаційне
дослідження здійснювалось виходячи з принципів історизму, всебічності,
об’єктивності та обґрунтованості, що сприяло отриманню різноаспектних
характеристик валютних правовідносин, а також використовувались
положення та висновки, отримані в інших галузях наукового знання.

В роботі використані такі наукові методи та підходи: логіко-
семантичний та герменевтичний – для аналізу понятєвого апарату та його
вдосконалення (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1); системно-структурний та
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системно-функціональний – для дослідження системи принципів
регулювання валютних правовідносин (підрозділи 2.2, 2.3, 2.4) та аналізу
факторів впливу на правове регулювання валютних відносин
(підрозділи 4.2, 4.3); класифікації та групування – для здійснення класифікації
принципів та методів правового регулювання валютних відносин
(підрозділи 2.1, 3.1); історико-правовий – для вивчення історичних аспектів
становлення і розвитку правового регулювання валютних відносин в Україні,
наукових поглядів в історичній ретроспективі на валютні правовідносини і
особливості їх регулювання (підрозділи 1.1, 1.2); порівняльно-правовий
метод – для вивчення зарубіжного досвіду регулювання валютних відносин
(підрозділ 2.3); метод аналізу і синтезу – для з’ясування факторів впливу
на правове регулювання валютних відносин (підрозділ 4.1); формально-
юридичний – для виявлення існуючих проблем правового
регулювання валютних відносин та вироблення пропозицій стосовно його
вдосконалення.

Використання зазначених методів обумовлено поставленою метою та
завданням дисертаційної роботи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним
дослідженням теоретико-методологічних засад регулювання валютних
правовідносин в Україні. У дослідженні обґрунтовано низку нових з погляду
теорії права та важливих для практики понять і положень, зокрема:

вперше:
- на засадах діалектичного, герменевтичного, системного, логічного

методологічних підходів визначено, що запровадження більш ефективних
механізмів регулювання валютних відносин ґрунтується на визнанні того,
що: а) валютні правовідносини можуть виникати без участі держави, але під
її контролем ; б) сферою виникнення, зміни та припинення валютних
правовідносин є не лише публічна, а й приватна сфера; в) ліквідність є
основним критерієм віднесення об’єктів матеріального світу до категорії
валютних цінностей;

- сформульовано авторське визначення поняття «валютні
правовідносини» як урегульовані нормами права суспільні відносини між
правосуб’єктними особами щодо обігу валюти і валютних цінностей,
реалізація яких забезпечується силою державного примусу, який виражається
у спеціальному правовому режимі;

- виокремлено такі ознаки валютних правовідносин: а) виникають у
процесі введення в обіг, функціонування та припинення обігу валюти і
валютних цінностей; б) визначають спеціальний правовий режим об’єкта;
в) мають особливий суб’єктний склад – крім фізичних та юридичних осіб, в
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них прямо чи опосередковано присутній Національний банк України;
г) опосередковують валютну політику держави;

- доведено, що система принципів правового регулювання валютних
відносин складається з трьох основних, структурно взаємопов’язаних груп,
до яких належать: загальні принципи правового регулювання валютних
відносин, які поєднують принципи права та принципи правового регулювання
валютних відносин; організаційні принципи правового регулювання валютних
відносин, які є основою побудови національної системи уповноважених
органів та визначення їх компетенції у сфері валютних відносин; функціональні
принципи правового регулювання валютних відносин, на базі яких має
здійснюватися правове регулювання обігу валюти та валютних цінностей на
території держави;

- надано характеристику загальних принципів правового регулювання
валютних відносин, а саме: принцип системності правового регулювання
валютних відносин; принцип захисту національного інтересу в регулюванні
валютних відносин; принцип гармонізації інтересів суб’єктів-учасників при
правовому регулюванні валютних відносин;

- виокремлено та охарактеризовано функціональні принципи
правового регулювання валютних відносин, такі як: принцип поєднання
адміністративних і економічних методів регулювання валютних відносин;
принцип єдності внутрішньої та зовнішньої валютної політики держави;
принцип контрольованого використання іноземної валюти у внутрішньому
господарському обігу;

- визначено організаційні принципи правового регулювання та надана
характеристика їх реалізації, зокрема такі як: зосередження повноважень щодо
регулювання валютних відносин в компетенції єдиного органу; визначення
компетенції уповноважених органів у сфері регулювання валютних відносин
винятково на законодавчому рівні; заборона отримання доходу уповноваженим
державним органом при здійсненні регулювання валютних відносин;

- виділено та надано характеристику адміністративним методам
регулювання валютних правовідносин, а саме: методу адміністративного
правовизнання, методу адміністративного дозволу, методу адміністративного
примусу;

- виокремлено особливості застосування при регулюванні валютних
правовідносин таких економічних методів, як: валютна інтервенція, девальвація
і ревальвація національної грошової одиниці, управління обліковою ставкою
(дисконтна (облікова) політика), диверсифікація валютних резервів
(управління валютними резервами);

- на підставі аналізу практики регулювання валютних правовідносин
обґрунтовано, що серед факторів, які впливають на правове регулювання
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валютних відносин, основними зовнішніми факторами впливу в Україні є:
глобалізація і діяльність світових фінансово-кредитних установ, а основними
внутрішніми факторами – політика держави та рівень розвитку економіки
держави;

- доведено, що на сучасному етапі поглиблення світової економічної
співпраці між державами та створення спільних міжнародних інституцій,
визначальним зовнішнім фактором, який впливає на розробку та
впровадження механізмів правового регулювання валютних відносин
на території України, є діяльність міжнародних фінансово-кредитних
установ;

- розроблено проект Основних засад реформування правового
регулювання валютних відносин як програмного документа, на базі якого
може бути здійснене вдосконалення правового регулювання валютних
відносин в Україні;

удосконалено:
- визначення поняття «принципи правового регулювання валютних

відносин» як засновані на панівний системі економічних пріоритетів у державі
основні ідеї, що відображають закономірності і зв’язки розвитку валютних
відносин, які визначають сутність, соціальне призначення та особливості дії
права в процесі обігу валюти і валютних цінностей на території конкретної
держави;

- визначення поняття «валюта» в частині введення в дефініцію такої
ознаки, як законний засіб платежу на території держави-емітента, також
визначено валюту як загальний еквівалент вартості товарів, робіт та послуг,
що поставляються на ринок суб’єктами економічних відносин, який є законним
засобом платежу на території держави-емітента;

- класифікацію валютних правовідносин за критерієм характеру
взаємозв’язку між суб’єктами валютних правовідносин та виділено валютні
правовідносин, що виникають на принципах рівності та співробітництва, і
валютні правовідносини, в яких один суб’єкт підпорядкований іншому;

дістали подальшого розвитку:
- характеристика та склад об’єкта валютних правовідносин, зокрема

визначено, що критерієм, який дає можливість визначити певні матеріальні
цінності як об’єкт валютних правовідносин, є така їх особливість, як
ліквідність, що надало можливість віднести до об’єктів валютних
правовідносин: а) іноземну валюту; б) національну валюту (грошову одиницю
держави-емітента); в) резервну позицію в МВФ; г) спеціальні права
запозичення (СПЗ); д) монетарне золото та метали платино-іридієвої групи;
е) будь-який інший міжнародновизнаний резервний актив за умови
забезпечення його надійності;
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- визначення та характеристика суб’єктного складу валютних
правовідносин, зокрема з урахуванням таких їх ознак як: наявність валютної
правосуб’єктності, індивідуалізація та наявність інтересу;

- положення факторів впливу на правове регулювання валютних
відносин у зв’язку з глобалізацією економічних процесів, зокрема виділені
та охарактеризовані такі прояви впливу, як: а) трансформація методів
правового регулювання валютних відносин в частині збільшення використання
диспозитивних механізмів регулювання валютних відносин; б) зміна системи
джерел правового регулювання валютних відносин та їх юридичної ваги на
території України в частині інтенсифікації використання таких нехарактерних
для української правової системи джерел, як судовий прецедент.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у
дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: у науково-
дослідній роботі – для подальшого вивчення валютних відносин та
особливостей їх правового регулювання; у процесі правотворчості – для
внесення змін у чинне законодавство України з метою його вдосконалення;
у правозастосуванні – для вдосконалення практики реалізації норм валютного
законодавства. Також отримані результати можуть бути використані в
навчальному процесі для викладання таких дисциплін, як «Адміністративне
право України», «Фінансове право України», «Банківське право України»,
«Валютне право України». Результати дисертаційного дослідження були
використані при розробці нормативно-правових актів Національного банку
України.

Практична цінність результатів дисертаційного дослідження для
правотворчої діяльності підтверджена Департаментом цивільного,
фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин
Міністерства юстиції України (Акт про впровадження від 20 листопада 2015 р.
№ 82-44/405).

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний
процес Української академії банківської справи (Акт про впровадження
результатів дисертаційного дослідження від 17 листопада 2015 р.
№ 20-005/1940).

Особистий внесок здобувача . Дисертаційне дослідження є
самостійною науковою роботою. Основні теоретичні положення та розробки,
які характеризують наукову новизну дослідження, теоретичне і практичне
значення його результатів одержані дисертантом особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження
доповідались та обговорювались на міжнародних та всеукраїнських науково-
практичних конференціях та круглих столах, зокрема: на Всеукраїнській
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науково-практичної конференції «Господарсько-правове, цивільно-правове
та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України»
(м. Донецьк, 26 листопада 2010 р. ; тези опубліковано); Міжнародній
науково-практичній конференції «Системоутворюючі категорії в
фінансовому праві: стан та перспективи трансформації» (м. Харків,
15-16 квітня 2010 р.; тези опубліковано); Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-
кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи
її вдосконалення» (м. Суми, 04-05 червня 2010 р.; тези опубліковано);
Міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право: проблеми
становлення і стратегія розвитку» (м. Суми, 15-16 травня 2010 р.; тези
опубліковано); Міжнародній науково-практичній конференції  «Актуальні
проблеми цивільного права» (м. Харків, 13-14 травня 2011 р.; тези
опубліковано); IV Міжнародній науково-практичній конференції,
присвяченій 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування
інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 р., тези
опубліковано); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансове
право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи» (м. Ірпінь, 04-07 жовтня
2011 р.; тези опубліковано); V Міжнародній науково-практичній конференції
«Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Суми,
19-20 травня 2012 р., тези опубліковано); XV Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської
системи України» (м. Суми, 08-09 листопада 2012 р., тези опубліковано);
Круглому столі «Адміністративне право України: сучасність та перспективи
розвитку» (м. Київ, 07 травня 2012 р., тези опубліковано); VІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Держава і право: проблеми становлення і
стратегія розвитку» (м. Суми, 18-19 травня 2013 р., тези опубліковано).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано
37 наукових праць, у тому числі 2 одноосібні монографії, розділ у колективній
монографії, 18 статей – у фахових виданнях України, 4 – у виданнях іноземних
держав, 11 тез доповідей – у матеріалах науково-практичних конференцій.

Структура та обсяг роботи. Структура дисертації обумовлена метою
та завданням дослідження. Робота складається із вступу, чотирьох розділів,
в яких об’єднано 13 підрозділів, висновків, списку використаних джерел
(488 найменувань на 34 сторінках) та додатків. Загальний обсяг дисертації
становить 441 сторінка, з них 385 – основний текст, 46 – список використаних
джерел (481 найменування), 10 – додатки.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження,  зв’язок з
науковими програмами, планами та темами; визначено мету і завдання, об’єкт
і предмет дослідження, його методи; розкрито наукову новизну одержаних
результатів, їх практичне значення, наводяться дані про апробацію результатів
дослідження, його структуру та обсяг.

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади валютних
правовідносин» складається з чотирьох підрозділів і присвячений
характеристиці та визначенню методологічних засад аналізу валютних
правовідносин в сучасних умовах, характеристиці суті валютних
правовідносин, їх об’єкту та суб’єктному складу.

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан та методологія дослідження
валютних правовідносин у сучасних умовах» на підставі аналізу наукової
літератури надається характеристика сучасного стану розвитку валютних
відносин, визначені основні проблеми їх правового регулювання. Робиться
висновок, що тривалий час, незважаючи на надзвичайну важливість
дослідження валютних правовідносин, в науковій літературі цьому питанню
не приділялось належної уваги. Доводиться, що сучасний стан правового
регулювання валютних відносин має велику кількість проблем, що є
результатом відсутності науково обґрунтованої державної політики у цій сфері,
а також відсутності сприйняття суті, змісту та природи валютних відносин,
які б відображали сучасний стан їх розвитку. Звертається увага на те, що
сучасний стан регулювання валютних правовідносин базується на
методологічних підходах, які є характерними для адміністративно-командної
економіки. Як наслідок, проблема теоретико-методологічних засад валютних
правовідносин на сучасному етапі розвитку нашої держави потребує нового
методологічного обґрунтування з урахуванням набутого протягом останніх
десятиліть досвіду.

Методологічною основою дисертації є комплекс дослідницьких
принципів, підходів та методів наукового пізнання, спрямованих на
забезпечення об’єктивного та всебічного аналізу валютних правовідносин,
їх зв’язку з іншими елементами суспільного буття. Цей комплекс складається
з філософсько-світоглядних принципів та підходів, а також загальнонаукових
та спеціально-наукових методів дослідження. Звертається увага на те, що
дослідження валютних відносин та особливостей їх правового регулювання
має ґрунтуватись на принципах обґрунтованості, об’єктивності, історизму,
всебічності та враховувати етапність розвитку нашого суспільства. Зазначені
принципи і підходи під час дослідження валютних правовідносин
доповнюються використанням низки загальнонаукових та спеціально-
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наукових методів, а саме: логіко-семантичного, системного, системно-
функціонального, структурного, порівняльного, історико-правового,
формально-юридичного.

Обґрунтовується позиція, що в сучасних умовах розвитку нашої
держави основними методологічними підходами до впровадження ефективних
механізмів правового регулювання валютних відносин має стати визнання
того, що: валютні правовідносини можуть виникати без участі держави, але
під її контролем; сферою виникнення, зміни та припинення валютних
правовідносин є не лише публічна, а й приватна сфера; наслідком сучасного
розвитку світової економічної глобалізації є необхідність сприйняття на рівні
національного законодавства таких категорій, як валюта і національна валюта,
як близьких але не тотожних; а основним критерієм віднесення тих чи інших
об’єктів матеріального світу до категорії валютних цінностей має стати така
їх властивість, як ліквідність.

Також надається характеристика вказаних підходів та звертається увага
на те, що саме вони дають можливість з’ясувати сутнісні характеристики
валютних правовідносин на сучасному етапі розвитку нашої держави.

У підрозділі 1.2 «Поняття та особливості валютних правовідносин»
здійснюється аналіз існуючих у науці поглядів на поняття, особливості та
зміст валютних правовідносин, а також, враховуючи запропоновані автором
концептуальні засади правового регулювання валютних відносин,
обґрунтовується визначення валютних правовідносин як урегульованих
нормами права суспільних відносин між правосуб’єктними особами з
приводу обігу валюти і валютних цінностей, що забезпечується силою
державного примусу, який виражається у спеціальному правовому режимі.

Виокремлено ознаки валютних правовідносин, які полягають в тому,
що вони: а) виникають у процесі введення в обіг, функціонування та
припинення обігу валюти і валютних цінностей; б) мають спеціальний правовий
режим об’єкта; в) крім загальних суб’єктів – фізичних та юридичних осіб, в
них бере участь суб’єкт з особливим правовим статусом, який завжди є
присутній прямо чи опосередковано, – Національний банк України;
г) опосередковують валютну політику держави.

Крім того, визначено види валютних правовідносин. Зокрема, уточнено
класифікацію валютних правовідносин залежно від: основних функцій
права, змісту правовідносин, території виникнення, суб’єктного складу,
характеру зав’язків між суб’єктами валютних правовідносин.

У підрозділі 1.3 «Особливості правового режиму об’єктів валютних
правовідносин» зазначається, що об’єкт валютних правовідносин є
визначальною їх ознакою, надається характеристика існуючих в сучасній
юридичній науці підходів до визначення об’єктів валютних правовідносин.
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Автором пропонується в ролі критерію, який дає можливість відносити
ті чи інші матеріальні цінності до об’єктів валютних правовідносин,
використовувати таку їх характеристику, як ліквідність.

Застосовуючи критерій ліквідності, пропонується до об’єктів валютних
правовідносин відносити: іноземну валюту, національну валюту (грошову
одиницю держави-емітента), резервну позицію Міжнародного валютного
фонду, спеціальні права запозичення, монетарне золото, будь-який інший
міжнародновизнаний резервний актив за умови забезпечення його надійності.

Досліджуючи правовий режим валюти як об’єкта валютних
правовідносин, пропонується вважати валютою загальний еквівалент вартості
товарів, робіт, послуг, які постачаються суб’єктами ринкової взаємодії на
ринок, визначений як грошовий знак, який є законним засобом платежу на
території держави-емітента.

За ступенем зовнішньої конвертації існують такі валюти: а) вільно
конвертована; б) частково конвертована; в) не конвертована валюта. За
ступенем внутрішньої конвертації існують такі види валют: а) внутрішньо
конвертована; б) внутрішньо обмежено конвертована; в) внутрішньо не
конвертована валюта. З огляду на використання валюти в ролі світового
резерву існують: а) резервна валюта; б) валюта з звичайним статусом. Залежно
від стабільності курсу (купівельної спроможності) існують: а) тверда валюта;
б) м’яка валюта.

При з’ясуванні правого режиму резервної позиції Міжнародного
валютного фонду виявлено, що поняття «квота» та «резервна позиція МВФ»
необґрунтовано ототожнюються. Встановлено, що під терміном «квота» слід
розуміти частку держави-члена в сукупному власному капіталі Міжнародного
валютного фонду, сплачену відповідно до умов Статуту МВФ, виражену в
міжнародних розрахункових одиницях та обчислену відповідно до спеціально
встановленої формули; а терміном «резервна позиція» слід позначати
складову золотовалютних резервів держави, що дорівнює чверті її квоти в
сукупному власному капіталі МВФ, сплачену в СПЗ чи іншій резервній валюті.

Ознаками резервної позиції Міжнародного валютного фонду є те, що
вона: становить собою складову частину золотовалютних резервів, яка
розміщена як частка в сукупному власному капіталі Міжнародного валютного
фонду, вноситься і виражається в міжнародних розрахункових одиницях,
обчислюється відповідно до спеціально встановленої формули, закріплює за
державою-членом право вимоги на отримання від Міжнародного валютного
фонду автоматичної фінансової допомоги.

Існування резервної позиції обумовлюється функціями та цілями
Міжнародного валютного фонду. Резервна позиція становить собою особливу
форму активів Міжнародного валютного фонду, що закріплює за країною-
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членом право на автоматичне отримання від нього коштів в іноземній валюті,
без додаткових обмежень чи попередньої згоди з боку Фонду,  у межах 25  %
її квоти.  Резервна позиція України в МВФ формується та визначається
відповідно до міжнародних нормативних актів, які ратифікувала Україна і які
відповідно до ст. 9 Конституції України визнаються частиною національного
законодавства.

Охарактеризовано спеціальні права запозичення як об’єкт валютних
правовідносин. Встановлено, що вони, як міжнародні резервні кошти, були
введені другою поправкою до Статей Угоди про Міжнародний валютний фонд
28 липня 1969 р. На початковому етапі свого існування спеціальні права
запозичення використовувались як умовна розрахункова одиниця і
сприймались як прості кредитні кошти, обіг яких був значно обмежений
порівняно з вільноконвертованою валютою. Під спеціальними правами
запозичення варто розуміти міжнародні кредитні резервні та платіжні кошти,
вартість яких обраховується відповідно до «кошику» чотирьох валют, які
випущені в безготівковій формі Міжнародним валютним фондом та розподілені
між країнами-членами пропорційно до їхніх квот. До ознак спеціальних прав
запозичення як об’єктів валютних правовідносин можна віднести те, що вони:
є складовою міжнародного резервного активу і створюються для доповнення
існуючих міжнародних резервів; мають природу кредитних відносин; існують
лише у безготівковій формі; можуть бути використані лише як міжнародні
платіжні засоби; їх емітентом є Міжнародний Валютний Фонд; розподіляються
емітентом між країнами – членами Міжнародного валютного фонду
пропорційно до їхніх квот; становлять собою «кошик» із чотирьох валют,
склад яких переглядається кожні п’ять років.

При дослідженні правового режиму золота як об’єкта валютних
правовідносин зосереджено увагу на основних його характеристиках. До
них відносять те, що золото: а) є позанаціональним активом і його цінність і
ліквідність не залежать від валютної політики жодної держави,  заходів їх
валютного контролю, а також обмежень політичного характеру; б) є важливим
засобом диверсифікації офіційних резервів центральних банків; в) не
обтяжене жодними міжнародними кредитними зобов’язаннями, які
виражають певні зобов’язання їх емітентів – держав; г) є важливим страховим
резервом на випадок надзвичайних подій і непередбачуваних обставин;
г) є важливим елементом забезпечення стабільності національної грошової
одиниці; д) є загальновизнаним ліквідним товаром.

Чинне законодавство розрізняє золото як дорогоцінний метал, що є
одним з видів корисних копалин, та як монетарне золото. Обґрунтовано, що
лише монетарне золото слід вважати валютною цінністю . Статус
«монетарного» золото набуває в процесі його афінації, тобто доведення
його хімічних властивостей до міжнародних стандартів та сертифікації.
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Монетарне золото є однією зі складових частин золотовалютних
резервів України і, відповідно, об’єктом валютних правовідносин. Йому
притаманні такі ознаки, як те, що воно є: дорогоцінним металом; валютною
цінністю; банківським металом; міжнародним резервним активом; має
передбачену законом форму, що набувається ним у процесі афінації та
сертифікації; йому притаманний спеціальний правовий режим.

Монетарне золото є особливим об’єктом валютних правовідносин,
оскільки включається до основних складових золотовалютних резервів
Національного банку України. Встановлено, що формування золотовалютних
резервів та поповнення їх монетарним золотом здійснюються шляхом :
а) купівлі лому, золотих монет і золота в іншому вигляді, з метою їх
подальшого афінажу і переплавлення в зливки стандартної якості; б) купівлі
монетарного золота; в) отримання доходів від операцій з монетарним золотом.
Використання монетарного золота здійснються лише з дозволу Голови
Правління Національного банку України або його заступника.

У підрозділі 1.4 «Характеристика суб`єктного складу валютних
правовідносин» розглядається склад та особливості суб`єктів, що можуть
брати участь у валютних правовідносинах . У підрозділі здійснено
характеристику таких субєктів: а) фізичні особи; б) юридичні особи;
в) держава; г) уповноважені державою органи.

Учасниками – фізичними особами валютних правовідносинах є:
громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які на
підставі чинного законодавства можуть вчиняти дії, пов’язані з обігом валюти
чи валютних цінностей. У валютних правовідносинах їх характеризують такі
ознаки, як індивідуалізація, наявність інтересу та наявність правосуб’єктності.

У валютних правовідносинах індивідуалізуючими ознаками фізичних
осіб є: а) прізвище, ім’я, по-батькові  (використання псевдоніма не
допускається); б) дата народження; в) серія і номер паспорта (або іншого
документа,  що посвідчує особу),  дата видачі та орган,  що його видав;
г) відомості про місце проживання або місце перебування; д) індивідуальний
податковий номер. Інтерес, як ознака і підстава участі фізичних осіб у
валютних правовідносинах має економічний характери і спрямований на
забезпечення власних потреб фізичної особи у ліквідних засобах розрахунку,
або на збереження купівельної спроможності, або на задоволення власних
індивідуальних естетичних чи інших потреб. Реалізувати власний інтерес через
участь у валютних правовідносинах фізична особа може лише при наявності
валютної правосуб’єктності.

Учасниками – юридичними особами валютних правовідносин є
підприємства, установи, організації, що зареєстровані у встановленому чинним
законодавством порядку і отримали ліцензію Національного банку України
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на право здійснення операцій з валютою чи валютними цінностями, володіють
ознаками індивідуалізації та реалізують свої законні інтереси.

Особливістю юридичних осіб – суб’єктів валютних правовідносин є
наявність у них розширеної правосуб’єктності, яка набувається шляхом
проходження процедури ліцензування, результатом якої є отримання ліцензії
на право здійснення операцій з валютою та валютними цінностями.

Обґрунтовується, що держава є повноцінним учасником валютних
правовідносин як у публічній, так і приватній сферах. Участь держави у
валютних правовідносинах має на меті досягнення цілей, які поставлені нею
при запровадженні грошово-кредитної та валютної політики на власній
території. Найважливішими уповноваженими державними органами у
валютних правовідносинах є: Національний банк України, Кабінет Міністрів
України, уповноважені банки, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
надання послуг поштового зв’язку.

Розділ 2 «Принципи правового регулювання валютних відносин
як фундаментальні засади їх врегулювання» складається з чотирьох
підрозділів, у яких надається характеристика принципам правового
регулювання валютних відносин.

У підрозділі 2.1 «Поняття та характеристика принципів правового
регулювання валютних відносин» визначено принципи правового
регулювання валютних відносин як засновані на пріоритетах економічної
політики в державі основні ідеї, що відображають закономірності і зв’язки
розвитку валютних відносин та визначають сутність, соціальне призначення і
особливості дії права в процесі обігу валюти і валютних цінностей на території
конкретної держави. Виділено їх характерні ознаки та доведено те, що вони:
а) втілюють засновані на панівній системі економічних цінностей у державі
ідеї розвитку; б) відображають закономірності розвитку валютних відносин
у державі; в) визначають сутність, соціальне призначення та особливості дії
права в процесі обігу валюти і валютних цінностей на території держави.

Принципи правового регулювання валютних відносин у процесі їх
реалізації впливають на структуру валютного ринку конкретної держави та
створюють її валютну систему із властивими тільки їй особливостями.

Доведено, що вся система принципів правового регулювання валютних
відносин як система взаємопов’язаних основних ідей, що відображають
закономірності і зв’язки розвитку валютних відносин, складається з трьох
основних, структурно взаємопов’язаних груп принципів. Такими групами є
загальні принципи правового регулювання валютних відносин, що
відображають зв’язок між принципами права та принципами правового
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регулювання валютних відносин; організаційні принципи правового
регулювання валютних відносин, що відображають основні засади побудови
національної системи уповноважених органів у сфері валютних відносин;
функціональні принципи правового регулювання валютних відносин, на базі
яких має здійснюватись правове регулювання обігу валюти та валютних
цінностей на території держави.

У підрозділі 2.2 «Загальні принципи правового регулювання валютних
відносин в Україні» надається характеристика принципів, на основі яких
має будуватись система правового регулювання валютних відносин. Доведено,
що найбільш важливими в аспекті розвитку економіки нашої держави є
такі загальні принципи, як: принцип системності правового регулювання
валютних відносин, принцип захисту національного інтересу в регулюванні
валютних відносин, принцип гармонізації інтересів суб’єктів при правовому
регулюванні валютних відносин.

В контексті реалізації принципу системності правового регулювання
валютних відносин доводиться необхідність впровадження в практику
регулювання валютних відносин таких його напрямків: узгодження між собою
всіх норм, що регулюють валютні відносини; ліквідація прогалин у
законодавстві та врегулювання всіх видів валютних відносин; використання
єдиного підходу до розробки та застосування правових категорій у сфері
валютних відносин; урахування характеру та змісту різних видів валютних
відносин; поєднання диференційованого та інтегрованого правового
регулювання валютних відносин; відповідності мети та завдань, що ставляться
при прийнятті того чи іншого закону, інтересам суспільства та держави.

Характеризуючи принцип захисту національних інтересів при
регулюванні валютних відносин, доводиться, що його реалізація пов’язана з
найбільш повним забезпеченням національного економічного інтересу
держави у сфері валютних відносин, які визначаються об’єктивними
мотивами дій державно-організованого суспільства у сфері валютних
відносин, що зумовлені матеріальною зацікавленістю в розвитку та
вдосконаленні діяльності, пов’язаної з обігом валюти та валютних цінностей
на території держави. Обґрунтовується положення про те, що прийняття всіх
нормативно-правових актів, які регулюють валютні відносини, мають сприяти
становленню умов для сталого економічного зростання, підвищення
конкурентоспроможності національної економіки, оздоровлення фінансово-
кредитної сфери та припинення відпливу капіталу за кордон. Доводиться, що
реалізація цієї мети може бути досягнута шляхом врахування при розробці та
прийняття нормативно-правових актів, особливостей становлення та розвитку
національної моделі економіки та стану розвитку валютних відносин в
державі.
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В процесі дослідження принципу гармонізації інтересів суб’єктів при
правовому регулюванні валютних відносин доводиться, що він є тісно
пов’язаним з попереднім принципом і вимагає при правовому регулюванні
валютних відносин враховувати інтереси всіх суб’єктів. При цьому
зазначається, що інтереси, які мають бути гармонізовані, мають економічний
характер. Їх реалізація тісно пов’язана як з державними економічними
інтересами, так і з економічними інтересами приватних суб’єктів. Виходячи з
цього, обґрунтовується теза про те, що при правовому регулюванні валютних
відносин державним органам, що реалізують державні економічні інтереси в
тій ситуації, розвиток якої не загрожує існуванню держави та її становленню
як економічно могутньої та самостійної, варто керуватись принципом захисту
національних інтересів. А в ситуації, коли досягнення державних інтересів є
під загрозою і може призвести до фактичного зникнення держави чи втрати
нею свого суверенітету, можливо застосовувати всі наявні засоби впливу на
розвиток валютних відносин.

У підрозділі 2.3 «Організаційні принципи правового регулювання
валютних відносин» досліджуються принципи, на основі яких має бути
організована система державних органів у сфері регулювання валютних
відносин.

В роботі організаційні принципи правового регулювання валютних
відносин пропонується розглядати як засновані на панівній в державі системі
економічних цінностей основні ідеї побудови системи уповноважених
державою органів, що, реалізуючи свої повноваження, здійснюють державне
регулювання валютних відносин на території конкретної держави. Виділено
такі основні функціональні принципи, як: а) зосередження повноважень щодо
регулювання валютних відносин в компетенції єдиного органу; б) визначення
компетенції уповноважених органів у сфері регулювання валютних відносин
виключно на законодавчому рівні; в) заборони отримання доходу
уповноваженим державним органом при здійсненні регулювання валютних
відносин.

Доводиться, що реалізація принципу зосередження повноважень щодо
регулювання валютних відносин в компетенції єдиного органу потребує від
держави запровадити на власній території модель уповноважених державою
органів у сфері регулювання валютних відносин, відповідно до якої в державі
на законодавчому рівні визначений єдиний орган у сфері регулювання
валютних відносин, який діє в рамках чинних нормативних актів, в яких
визначена його компетенція і які прийняті законодавчим органом. Разом з
тим такий орган наділений правом видавати обов’язкові нормативні акти у
сфері регулювання валютних відносин, що мають підзаконний характер.

Обґрунтовується, що реалізація принципу визначення компетенції
уповноважених органів у сфері регулювання валютних відносин виключно
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на законодавчому рівні має об’єктивовуватись у прийнятті нормативного акту
на рівні закону, в якому були б закріплені всі особливості обігу валюти та
валютних цінностей, а також діяльності уповноважених державою органів у
сфері регулювання обігу валюти та валютних цінностей.

Принцип заборони отримання доходу уповноваженим державним
органом у сфері валютного регулювання виявляється в тому, що один і той
самий орган не може поєднувати нормотворчу, правозастосовну, контрольну
та наглядову функції, а також повноваження, реалізація яких передбачає
можливість отримання прибутку. Реалізація цього принципу в моделі
уповноважених державою органів дасть можливість уникнути ситуацій
зловживання владними повноваженнями з метою отримання певної вигоди.

У підрозділі 2.4 «Функціональні принципи правового регулювання
валютних відносин» досліджуються принципи, на основі яких має
функціонувати вся система обігу валюти і валютних цінностей, і пропонується
визначити їх як засновані на панівній системі економічних цінностей в державі
основні ідеї, що відображають закономірності і зв’язки розвитку валютних
відносин, що виникають, змінюються і припиняються в процесі обігу валюти
і валютних цінностей.

На підставі аналізу досвіду регулювання валютних відносин в
зарубіжних державах виділяються такі головні функціональні принципи:
а) принцип поєднання адміністративних та економічних методів регулювання
валютних відносин; б) принцип єдності внутрішньої та зовнішньої валютної
політики держави; в) принцип контрольованого використання іноземної
валюти у внутрішньому господарському обігу.

При характеристиці принципу поєднання адміністративних та
економічних методів регулювання валютних відносин обґрунтовується теза
про те, що реалізація цього принципу при регулюванні валютних відносин
дає можливість запроваджувати найбільш дієві механізми регулювання.
Доводиться, що досягнення максимального управлінського ефекту при
регулюванні валютних відносин є можливим лише при використанні
всіх наявних адміністративних та економічних методів регулювання в їх
поєднанні.

Діяльність держави у сфері регулювання валютних відносин визнається
державною валютною політикою. Реалізується валютна політика держави на
двох основних рівнях, а саме на рівні держави та на міждержавному рівні,
як внутрішня валютна політика та зовнішня валютна політика. Вона має свої
стратегічні і тактичні цілі і завдання. До основних стратегічних цілей валютної
політики належать: а) забезпечення стійкого економічного зростання
(збільшення обсягів виробництва товарів і надання послуг); б) підтримання
низького рівня інфляції; в) сприяння високому рівню зайнятості населення;
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г) забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги, що передбачає підтримання
рівноваги платіжного балансу держави; д) забезпечення стабільності
національної грошової одиниці; е) підтримання макроекономічної рівноваги
шляхом досягнення фінансової стабільності та оптимальної галузевої і
регіональної структури господарства. До основних тактичних цілей валютної
політики належать: а) створення механізму оптимального управління обмінним
курсом відповідно до цільових орієнтирів грошово-кредитної політики
держави з метою підтримання стабільності внутрішнього грошового обігу;
б) оперативне регулювання валютного ринку держави для підтримання
стабільності валютних відносин і недопущення спекулятивного тиску та
фінансових криз; в) сприяння оптимальній організації грошового обігу в
державі з метою забезпечення ефективного товарообміну в
зовнішньоекономічній діяльності; г) оперативне регулювання сальдо
платіжного балансу держави для своєчасного погашення зовнішньої
заборгованості та контролю за потенціалом розвитку економіки держави;
д) контроль за діяльністю суб’єктів господарювання на валютному ринку
держави шляхом встановлення певних обмежень; е) регламентація порядку
та умов здійснення зовнішньоекономічних розрахунків. Конкретизуються
зазначені цілі у валютному законодавстві, а об’єктивуються у діяльності
уповноважених державою органів.

Досягнення всіх цілей та завдань валютної політики держави можливе
лише в разі послідовних дій уповноважених державою органів, які здійснюють
регулювання валютних відносин. При цьому констатується те, що реалізація
принципу єдності внутрішньої та зовнішньої валютної політики в регулюванні
валютних відносин забезпечує цю послідовність, яка виникає на рівні
національного регулювання валютних відносин і виходить на рівень
міждержавних валютних відносин.

Впровадження принципу контрольованого використання іноземної
валюти у внутрішньому господарському обігу передбачає законодавче
обмеження використання іноземної валюти та валютних цінностей у
господарському обігу, а також, в разі необхідності, можливість застосування
уповноваженими органами валютних обмежень, перелік, форми та умови
застосування яких мають бути чітко закріплені на рівні законів України.

Основними цілями валютних обмежень є вирівнювання платіжного
балансу шляхом зменшення відпливу капіталу за кордон, підтримання
валютного курсу, концентрація валютних цінностей у держави для
оперативного вирішення поточних і стратегічних завдань. Основними цілями
валютних обмежень є поточні операції платіжного балансу (торгівля та
послуги) та фінансові операції (рух капіталу та кредитів, переведення
прибутків, податкових та інших платежів).
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Розділ 3 «Методи правового регулювання валютних відносин як
основоположні способи правового впливу» складається з трьох підрозділів,
у яких обґрунтовується поняття методів правового регулювання валютних
відносин та надається їх характеристика.

У підрозділі 3.1 «Поняття та характеристика методів правового
регулювання валютних відносин» досліджуються поняття та особливості
методів регулювання валютних відносин. Виокремлено та охарактеризовано
особливості валютного регулювання та підкреслено, що валютне регулювання
є необхідним елементом ефективного розвитку будь-якої держави.

Валютне регулювання становить собою комплекс економічних та
правових заходів у сфері валютних відносин, спрямованих на впорядкування
руху валюти і валютних цінностей на внутрішньому ринку держави, і є однею
із форм державного впливу на учасників валютних відносин за допомогою
різних методів, що мають адміністративну та економічну природу. Валютне
регулювання визначається як діяльність держави в особі уповноважених нею
органів щодо застосування адміністративних та економічних методів впливу
на учасників валютних правовідносин у процесі реалізації ними валютної
політики держави.

На підставі аналізу валютного регулювання як виду державного
регулювання обґрунтовується поняття методів регулювання валютних
правовідносин як сукупності способів і засобів впливу на валютні відносини
уповноваженими державою органами, що використовуються ними на підставі
чинного законодавства для реалізації валютної політики держави.

З огляду на потреби побудови ефективної системи правового
регулювання запропоновано класифікацію методів регулювання валютних
правовідносин залежно від форми впливу на них та поділено їх на
адміністративні та економічні методи регулювання валютних правовідносин.

Підрозділ 3.2 «Адміністративні методи регулювання валютних
відносин: характеристика та особливості застосування» присвячений
дослідженню адміністративних методів правового регулювання валютних
відносин.

Звертається увага на те, що основним завданням уповноважених
державою органів у сфері регулювання валютних відносин є ефективне
використання фінансових ресурсів. Досягнення цього завдання є можливим
в разі застосування ефективних адміністративних методів регулювання
валютних відносин. Ефективність адміністративних методів регулювання
валютних відносин визначається тим , що вони прямо впливають на
керований об’єкт і передбачають однозначне вирішення відповідної ситуації.

В роботі виділяються такі адміністративні методи регулювання
валютних відносин, як: методи адміністративного правовизнання; методи
адміністративного дозволу; метод адміністративного примусу.
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Методи адміністративного правовизнання впроваджуються шляхом
а) затвердження (посвідчення) публічно-значущих станів та б) підтвердження
законності реалізації прав та обов’язків. Метод посвідчення публічно-
значущих станів є одним з найбільш «м’яких» проявів виконавчо-розпорядчої
діяльності уповноважених державою органів. До його основних форм
належать: а) підтвердження юридичного статусу суб’єкта або його державна
реєстрація; б) повідомлення уповноваженого органу про юридично
значущі дії.

Для оцінки здатності особи здійснювати ту чи іншу діяльність з
дотриманням законних прав та інтересів громадян, організацій, суспільства,
а також економічних інтересів держави використовуються методи
адміністративного дозволу. Доводиться, що результатом застосування методу
адміністративного дозволу є запровадження дозвільної системи у сфері обігу
валюти і валютних цінностей. Основними причинами запровадження дозвільної
системи у сфері валютних відносин є: а) необхідність формування режимних
елементів; б) реалізація вимог встановлених стандартів для ефективного
використання ресурсів; в) недопущення некваліфікованого виконання
діяльності. Звертається увага на те, що результатом запровадження дозвільної
системи у сфері обігу валюти і валютних цінностей є здійснення діяльності
на підставі виданих уповноваженими державою органами відповідних
дозволів.

На підставі аналізу практики застосування методу адміністративного
дозволу доведено, що залежно від юридичних наслідків дії дозвільних актів
ними можуть  бути: а) надана спеціальна правоздатність, що дозволяє
здійснювати певну діяльність; б) надані спеціальні права. При цьому в одному
випадку дозвільні акти скасовують загальну заборону; в другому випадку
дозвільні акти скасовують загальний обов’язок. І третій варіант проявляється
в наданні дозволу, що наділяє суб’єкта певними правами-пільгами. В
практичному плані використання методу адміністративного дозволу при
регулюванні валютних відносин може об’єктивуватись у наданні спеціального
дозволу, ліцензії, свідоцтва, акту акредитації, кваліфікаційного атестату,
посвідчення.

В процесі дослідження адміністративного примусу як методу
регулювання валютних відносин доводиться, що у сфері обігу валюти і
валютних цінностей слід виділяти адміністративно-запобіжні методи, методи
адміністративного припинення, адміністративні стягнення за порушення
валютного законодавства. У своїй сукупності зазначені методи забезпечують
дію механізму валютного контролю, який є невід’ємною складовою
державного регулювання обігу валюти і валютних цінностей на території
держави.
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У підрозділі 3.3 «Зміст, види та особливості застосування
економічних методів регулювання валютних відносин» досліджено
економічні методи регулювання валютних правовідносин. Запропоновано
визначити їх як сукупність прийомів і способів впливу на умови здійснення
економічної діяльності керованих суб’єктів, у результаті якого здійснюється
коригування їх поведінки. При цьому особливістю економічних методів
регулювання валютних відносин є вплив на економічні інтереси керованих
суб’єктів.

Доведено, що можливість впливу економічних методів регулювання
валютних відносин пов’язана з наявністю в діяльності суб’єктів валютних
відносин таких елементів, як економічний інтерес, зацікавленість у його
реалізації (економічна зацікавленість), практична реалізація економічного
інтересу. Саме з’ясування та вплив уповноваженими органами на зазначені
елементи дають їм можливість регулювати поведінку суб’єктів валютних
відносин.

Виділено такі особливості економічних методів регулювання валютних
відносин: управлінський вплив на керовані об’єкти здійснюється з
урахуванням їх матеріальних інтересів, шляхом створення ситуацій, що
зацікавлюють у необхідній поведінці виконавців; акти суб’єктів управління
уповноважують на визначені дії; керовані суб’єкти мають можливість вибору
одного з декількох або багатьох варіантів поведінки; на підконтрольних
суб’єктів у процесі використання економічних методів регулювання впливають
механізми економічних законів; при застосуванні економічних методів
регулювання валютних відносин залучаються механізми саморегуляції
суб’єктів економічної діяльності, які зумовлюються особливістю ринкових
відносин.

Виокремлено та надано характеристику як змісту, так і особливостей
застосування таких економічних методів регулювання валютних відносин,
як: валютна інтервенція; девальвація і ревальвація національної грошової
одиниці; управління обліковою ставкою (дисконтна (облікова) політика);
диверсифікація валютних резервів (управління валютними резервами).

Валютна інтервенція як економічний метод регулювання валютних
відносин становить собою пряму участь центрального банку в операціях на
валютному ринку з метою регулювання курсу національної валюти шляхом
здійснення операцій з купівлі-продажу іноземних валют. Механізм впливу
валютної інтервенції пов’язаний з використанням економічного закону попиту
і пропозиції. Вплив на попит чи пропозицію іноземної валюти дає можливість
уповноваженому державою органу здійснювати коригування курсу
національної грошової одиниці і досягати цілей валютної політики, яка ним
визначена.
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Девальвація і ревальвація як економічні методи регулювання валютних
відносин використовуються центральним банком в разі виникнення
економічних тенденцій коливання офіційного валютного курсу порівняно з
реальною купівельною спроможністю національної грошової одиниці. В
практичному плані девальвація і ревальвація національної грошової одиниці
здійснюються шляхом прийняття уповноваженим державою органом
відповідного нормативного акту, в якому фіксується курс. Саме цей
нормативний акт є основою, на базі якої виникають бажані для державних
органів, що здійснюють регулювання валютних відносин, наслідки.

Управління обліковою ставкою як економічний метод регулювання
валютних відносин є коригування залежно від потреб реалізації валютної
політики центральним банком офіційної облікової ставки за кредитами, що
надаються комерційним банкам, із метою впливу на динаміку валютного
курсу, стан платіжного балансу і рух капіталів, а також динаміку кредитних
вкладень, грошової маси і цін.

Диверсифікація валютних резервів як економічний метод регулювання
валютних відносин виявляється в діяльності центрального банку, що полягає
у виборі оптимального співвідношення іноземних валют та інших
міжнародновизнаних платіжних інструментів у структурі офіційних валютних
резервів держави, які використовуються в процесі регулювання валютних
відносин.

Застосування економічних методів регулювання валютних відносин
здійснюється на основі прийнятих нормативних актів центрального банку в
рамках реалізації ним валютної політики. Саме ці нормативні акти є правовою
основою застосування економічних методів регулювання валютних відносин.

Розділ 4 «Фактори впливу на правове регулювання валютних
відносин в Україні» складається з трьох підрозділів, в яких досліджено
сукупність та особливості факторів, що здійснюють вплив на правове
регулювання валютних відносин на території України.

У підрозділі 4.1 «Поняття та види факторів впливу на правове
регулювання валютних відносин» досліджується поняття «фактори впливу
на правове регулювання валютних відносин», надається його характеристика,
а також здійснюється класифікація факторів впливу на правове регулювання
валютних відносин в Україні.

З урахуванням змістовної множинності поняття «фактор» доводиться,
що факторами впливу на правове регулювання валютних відносин слід
вважати будь-які чинники, що спонукають суб’єкта правотворчості до
прийняття правових норм.

За характером впливу на правове регулювання валютних відносин
визначають: а) фактори прямої дії; б) фактори непрямої дії. За територіальною
ознакою виділяють: а) світові (глобальні); б) регіональні; в) національні
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(локальні) фактори. За результатами (наслідками) впливу виділяють:
а) позитивні фактори впливу; б) негативні фактори впливу. За ступенем
впливу на характер і зміст правового регулювання фактори поділяють на:
а) основні; б) другорядні. За джерелом виникнення та можливістю
контролювати – на: а) зовнішні; б) внутрішні. Основна увага приділена
факторам, виділеним за критерієм джерела виникнення та можливість
контролювати, оскільки вони є найбільш дієвими.

Зовнішні фактори впливу на правове регулювання валютних відносин
є такими, наявність яких зумовлена діяльністю міжнародних фінансово-
кредитних інституцій. На відміну від зовнішніх факторів, внутрішні фактори
є результатом функціонування суб’єкта правотворення – держави і є
відображенням особливостей її функціонування. До зовнішніх факторів, що
здійснюють найбільш інтенсивний вплив на правове регулювання валютних
відносин в Україні, належить глобалізація і діяльність світових фінансово-
кредитних установ. До внутрішніх факторів, які впливають на правове
регулювання валютних відносин, належить державна фінансова політика, яку
проводить держава на своїй території, та рівень розвитку економіки держави.

Підрозділ 4.2 «Характеристика зовнішніх факторів впливу на правове
регулювання валютних відносин в Україні» присвячений дослідженню таких
факторів, як глобалізація та діяльність світових фінансово-кредитних установ.

На сучасному етапі розвитку світового співтовариства глобалізація як
фактор впливу на правове регулювання валютних відносин об’єктивується в
економічну глобалізацію. Економічна глобалізація є результатом еволюційного
розвитку сучасного світу. Вона обумовлює докорінні зміни в економічних
взаємовідносинах, при цьому призводить до наслідків, що можуть бути
охарактеризовані і як позитивні, і як негативні. Разом з тим вона впливає на
трансформацію відносин не лише в економічній, а й у соціально-політичній
сфері, що неминуче тягне за собою необхідність її врахування при виробленні
стратегії розвитку будь-якої держави

У результаті дослідження впливу глобалізації на суспільні відносин в
державі виявлено та охарактеризовано такі основні аспекти впливу
глобалізації на правове регулювання валютних відносин, як: а) трансформація
методів правового регулювання валютних відносин, що проявляється у більш
інтенсивному використанні диспозитивних методів регулювання валютних
відносин; б) зміна системи джерел правового регулювання валютних відносин
на території України, яка проявилась у посиленні ролі в регулюванні валютних
відносин джерел правового регулювання, що є нехарактерними для вітчизняної
правової системи, а саме правових позицій судів.

Досліджено діяльність міжнародних фінансово-кредитних установ як
фактор впливу на правове регулювання валютних відносин на території
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України на прикладі діяльності Міжнародного валютного фонду, основні
засади діяльності якого покладені в основу функціонування переважної
більшості міжнародних фінансово-кредитних установ.

На підставі аналізу функціонування Міжнародного валютного фонду
звертається увага на те, що він, з одного боку, надає фінансову допомогу
державам-членам, а з іншого – вимагає від держав-членів дотримуватись
певних вимог та виконувати певні зобов’язання. Такий режим його
функціонування забезпечує значний вплив на розвиток світової фінансової
системи та діяльності держав-членів у сфері фінансових відносин загалом та
у сфері валютних відносин зокрема. Обґрунтовується, що, стаючи членом
Міжнародного валютного фонду, держава отримує певні стандарти своєї
діяльності, бере на себе певні зобов’язання, аналіз яких свідчить про те, що
їх виконання пов’язане з додержанням встановлених Міжнародним валютним
фондом умов. Доводиться , що установчі документи Міжнародного
валютного фонду, якими є Статті угоди про Міжнародний валютний фонд, є
за своєю суттю одним з джерел у сфері регулювання валютних відносин на
території держави-члена, у тому числі і України.

У підрозділі 4.3 «Характеристика основних суб’єктивних факторів
впливу на правове регулювання валютних відносин в України» надається
характеристика таких основних суб’єктивних факторів впливу на правове
регулювання валютних відносин, як політика та розвиненість економіки.

Доведено, що політика має значний вплив на правове регулювання
валютних відносин в державі. На підставі аналізу виділених проявів впливу
політики на право доводиться, що основними тенденціями в правовому
регулюванні валютних відносин на сучасному етапі розвитку України є:
а) виникнення та розвиток відокремлених управлінських груп у сфері
регулювання фінансовою діяльністю загалом та діяльністю, пов’язаною з
обігом валюти і валютних цінностей; б) застосування переважно репресивних
засобів реалізації валютної політики; в) недосконалість засобів комунікації
між уповноваженими державою органами у сфері регулювання валютних
відносин та іншими суб’єктами.

Для відокремлених управлінських груп характерним є те, що вони:
а) відокремлені від суспільства та практично не підконтрольні; б) мають певну
владу над суспільством, джерелом якої є характер управлінської групи та
об’єкт управління; в) у процесі функціонування створюють зручні для них
механізми управління та правила поведінки; г) дані управлінські групи не
мають чітких меж.

Відносини між управлінськими групами та державою і суспільством
характеризуються тим, що: а) в суспільстві відсутній контроль за діяльністю
управлінських груп; б) відсутня відповідальність управлінських груп перед
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суспільством за вчинені дії; в) автономність управлінських груп проявляється
в їх відносній незалежності від тих умов суспільного життя, в яких знаходяться
більшість членів суспільства.

Наслідком функціонування відокремлених управлінських груп та
недосконалої системи комунікації між уповноваженими державою органами
у сфері регулювання валютних відносин і іншими суб’єктами є збільшення
застосування переважно адміністративних (прямих) методів регулювання,
що мають репресивний характер.

Акцентовано увагу на тому, що фактором впливу на правове
регулювання валютних відносин на території держави є сфера їх виникнення,
зміни та припинення. Доводиться, що таким середовищем є рівень розвитку
економіки держави, який є відображенням її історичного становлення в
економічному плані. При цьому зроблено висновок про те, що лише
врахування особливостей економічного розвитку України та його стану дає
можливість виявити та застосовувати найбільш ефективні методо правового
регулювання валютних відносин.

ВИСНОВКИ

У дисертації сформульовані найсуттєвіші результати дослідження,
отримані при вирішені наукової проблеми, пов’язаної з дослідженням
теоретико-методологічних засад правового регулювання валютних відносин.
Зокрема, у дисертації запропоновано нові методологічні підходи до правового
регулювання валютних відносин, які було втілено в: дослідженні сутності та
змісту валютних правовідносин, об’єктів та суб’єктного складу валютних
правовідносин; виділенні та характеристиці принципів та методів правового
регулювання валютних відносин; дослідженні факторів впливу на правове
регулювання валютних відносин.

До найголовніших з отриманих висновків можна віднести наступні:
1. Методологія дослідження валютних правовідносин має

фундаментальне значення для формування концептуальних засад їх правового
регулювання. Методологічною основою дисертації є комплекс дослідницьких
підходів , принципів та методів наукового пізнання, спрямованих на
забезпечення об’єктивного та всебічного аналізу валютних правовідносин,
їх зв’язку з іншими елементами суспільного буття. Цей комплекс складається
з філософсько-світоглядних принципів та підходів, а також загальнонаукових
та спеціально-наукових методів дослідження.

Основними методологічними підходами до правового регулювання
валютних відносин є визнання того, що: а) валютні правовідносини можуть
виникати без участі держави, але під її контролем; б) сферою виникнення,
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зміни та припинення валютних правовідносин є не лише публічна, а й приватна
сфера; в) ліквідність є основним критерієм віднесення об’єктів матеріального
світу до категорії валютних цінностей.

2. Валютні правовідносини – це урегульовані нормами права суспільні
відносини між правосуб’єктними особами щодо обігу валюти і валютних
цінностей, реалізація яких забезпечується силою державного примусу, який
виражається у спеціальному правовому режимі. Для них притаманні такі
ознаки: а) виникають у процесі введення в обіг, функціонування та припинення
обігу валюти і валютних цінностей; б) мають спеціальний правовий режим
об’єкта; в) крім загальних суб’єктів – фізичних та юридичних осіб, в них
бере участь суб’єкт з особливим правовим статусом, який завжди присутній
прямо чи опосередковано – Національний банк України; г) опосередковують
валютну політику держави.

3. Критерієм, який дає можливість визначити певні матеріальні цінності
як об’єкти валютних правовідносин, є їх особливість, що виражається в
ліквідності. Використовуючи вказаний критерій, до об’єктів валютних
правовідносин віднесено: а) іноземну валюту; б) національну валюту (грошова
одиниця держави-емітента); в) резервну позицію в Міжнародному валютному
фонді; г) спеціальні права запозичення; д) монетарне золото та метали
платино-іридієвої групи; е) будь-який інший міжнародновизнаний
резервний актив за умови забезпечення його надійності . Здійснено
характеристику виділених об’єктів валютних правовідносин та їх правового
режиму.

4. Принципи правового регулювання валютних відносин – це засновані
на пріоритетах економічної політики в державі основні ідеї, що відображають
закономірності і зв’язки розвитку валютних відносин і визначають сутність,
соціальне призначення та особливості дії права в процесі обігу валюти і
валютних цінностей на території конкретної держави.

Принципи правового регулювання валютних відносин можна
охарактеризувати як такі, що: а) втілюють засновані на пріоритетах економічної
політики в державі ідеї її розвитку; б) відображають закономірності розвитку
валютних відносин в державі; в) визначають сутність, соціальне призначення
та особливості дії права в процесі обігу валюти і валютних цінностей на
території держави.

5. Система принципів правового регулювання валютних відносин
складається з трьох основних, структурно взаємопов’язаних груп принципів.
Такими групами є загальні принципи правового регулювання валютних
відносин, що відображають зв’язок між принципами права та принципами
правового регулювання валютних відносин; організаційні принципи правового
регулювання валютних відносин, що відображають основні засади побудови
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національної системи уповноважених органів та визначення їх компетенції
у сфері валютних відносин; функціональні принципи правового регулювання
валютних відносин, на базі яких має здійснюватися правове регулювання
обігу валюти та валютних цінностей на території держави.

6. Серед загальних принципів правового регулювання валютних
відносин виокремлено та охарактеризовано такі, як: принцип системності
правового регулювання валютних відносин; принцип захисту національного
інтересу в регулюванні валютних відносин; принцип гармонізації інтересів
суб’єктів при правовому регулюванні валютних відносин.

7. Організаційні принципи правового регулювання валютних відносин
– це засновані на панівній в державі системі економічних цінностей основні
ідеї побудови системи уповноважених державою органів, що, реалізуючи
свої повноваження, здійснюють державне регулювання валютних відносин
на території конкретної держави. Основними організаційними принципами
правового регулювання валютних відносин слід вважати: а) зосередження
повноважень щодо регулювання валютних відносин в компетенції єдиного
органу; б) визначення компетенції уповноважених органів у сфері
регулювання валютних відносин виключно на законодавчому рівні;
в) заборони отримання прибутку уповноваженим державним органом при
здійсненні регулювання валютних відносин.

8. Функціональні принципи правового регулювання валютних відносин
– це засновані на пріоритетах економічної політики в державі основні ідеї,
що відображають закономірності і зв’язки розвитку валютних відносин, що
виникають, змінюються і припиняються в процесі обігу валюти і валютних
цінностей. До функціональних принципів правового регулювання валютних
відносин слід віднести: принцип поєднання прямих та опосередкованих
методів регулювання валютних відносин; принцип єдності внутрішньої та
зовнішньої валютної політики держави; принцип контрольованого
використання іноземної валюти у внутрішньому господарському обігу.

9. Методи правового регулювання валютних відносин – це сукупність
способів і засобів впливу на валютні відносини уповноваженими державою
органами, які використовуються ними для реалізації валютної політики
держави. Залежно від форми впливу на валютні відносини методи правового
регулювання поділені на адміністративні та економічні.

10. До основних адміністративних методів регулювання валютних
відносин належать такі, як: методи адміністративного правовизнання; методи
адміністративного дозволу; метод адміністративного примусу.

Методи адміністративного правовизнання об’єктивуються шляхом:
а) затвердження (посвідчення) публічно-значущих станів та б) підтвердження
законності реалізації прав та обов’язків.
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Методи адміністративного правовизнання впроваджуються
шляхом: а) затвердження (посвідчення) публічно-значущих станів та
б) підтвердження законності реалізації прав та обов’язків. Метод посвідчення
публічно-значущих станів є одним з найбільш «м’яких» проявів виконавчо-
розпорядчої діяльності уповноважених державою органів. До його основних
форм належать: а) підтвердження юридичного статусу суб’єкта або його
державна реєстрація; б) повідомлення уповноваженого органу про юридично
значущі дії.

Для оцінки здатності особи здійснювати ту чи іншу діяльність з
дотриманням законних прав та інтересів громадян, організацій, суспільства,
а також економічних інтересів держави використовуються методи
адміністративного дозволу. Результатом застосування методу
адміністративного дозволу є запровадження дозвільної системи у сфері обігу
валюти і валютних цінностей. Результатом запровадження дозвільної системи
у сфері обігу валюти і валютних цінностей є здійснення діяльності на підставі
виданих уповноваженими державою органами відповідних дозвільних актів,
які залежно від юридичних наслідків їх дії можуть надавати спеціальну
правоздатність, що дозволяє здійснювати певну діяльність, або спеціальні
права, які змінюють загальну спрямованість певного адміністративно-
правового режиму. При цьому в одному випадку дозвільні акти скасовують
дію загальної заборони; в другому – дозвільні акти скасовують дію загального
обов’язку; в третьому – здійснюється надання дозволу, що наділяє суб’єкта
спеціальними правами-пільгами.

Методи адміністративного примусу у сфері валютних відносин
поділяються на адміністративно-запобіжні методи, методи адміністративного
припинення, адміністративні стягнення за порушення валютного
законодавства. У своїй сукупності зазначені методи забезпечують дію
механізму валютного контролю, який є невід’ємною складовою державного
регулювання обігу валюти і валютних цінностей на території держави.

11. Економічні методи регулювання суспільних відносин – це сукупність
прийомів і способів впливу на економічні умови функціонування
керованих суб’єктів, результатом застосування яких є коригування поведінки
останніх. Особливістю цих методів є вплив на економічні інтереси суб’єктів
відносин.

Можливість впливу економічних методів регулювання валютних
відносин пов’язана з наявністю в діяльності суб’єктів валютних відносин
таких елементів, як економічний інтерес, зацікавленість у його реалізації
(економічна зацікавленість), практична реалізація економічного інтересу.
Вплив уповноважених органів на зазначені елементи дає їм можливість
регулювати поведінку суб’єктів валютних відносин.
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Особливостями економічних методів регулювання валютних відносин
є те, що: управлінський вплив на керовані об’єкти здійснюється з урахуванням
їх матеріальних інтересів, шляхом створення ситуацій, що зацікавлюють у
необхідній поведінці виконавців; акти суб’єктів управління уповноважують
на визначені дії; у керованих суб’єктів існує можливість вибору одного з
декількох або багатьох варіантів поведінки; на підконтрольних суб’єктів у
процесі використання економічних методів регулювання діють механізми
економічних законів; при застосуванні економічних методів регулювання
валютних відносин залучаються механізми саморегуляції суб’єктів економічної
діяльності, які зумовлюються особливістю ринкових відносин. Застосування
економічних методів регулювання валютних відносин здійснюється в рамках
реалізації грошово-кредитної та валютної політики держави.

До основних економічних методів регулювання валютних відносин
належать такі, як: валютна інтервенція; девальвація і ревальвація національної
грошової одиниці; управління обліковою ставкою (дисконтна (облікова)
політика); диверсифікація валютних резервів (управління валютними
резервами).

12. Залежно від джерела виникнення та можливості контролю фактори
впливу на правове регулювання валютних відносин поділяються на дві групи:
зовнішні і внутрішні.

Зовнішні фактори впливу на правове регулювання валютних
відносин є факторами, наявність яких зумовлена діяльністю міжнародних
фінансово-кредитних інституцій, на відміну від зовнішніх, внутрішні фактори
є результатом функціонування суб’єкта правотворення – держави і є
відображенням особливостей її функціонування. До зовнішніх факторів, що
здійснюють найбільш інтенсивний вплив на правове регулювання валютних
відносин в Україні, віднесено глобалізацію і діяльність світових фінансово-
кредитних установ. До внутрішніх факторів, які впливають на правове
регулювання валютних відносин, віднесено політику, яку проводить держава
на власній території, та рівень розвитку її економіки.

13. На сучасному етапі розвитку світового співтовариства глобалізація
як фактор впливу на правове регулювання валютних відносин
об’єктивується в економічну глобалізацію. Економічна глобалізація є
результатом еволюційного розвитку сучасного світу. У своїй основі вона
обумовлює докорінні зміни в економічних взаємовідносинах, при цьому
призводить до наслідків, що можуть бути охарактеризовані і як позитивні, і
як негативні.

Вияв глобалізації як зовнішнього фактора впливу на правове
регулювання валютних відносин на території держави має такі аспекти, як:
а) трансформація методів правового регулювання валютних відносин, яка
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проявляється у більш інтенсивному використанні диспозитивних методів
регулювання валютних відносин; б) зміна системи джерел правового
регулювання валютних відносин на території України, яка знаходить вияв у
посиленні ролі в регулюванні валютних відносин джерел правового
регулювання, що є нехарактерними для вітчизняної правової системи, а саме
правових позицій.

14. Міжнародні фінансово-кредитні організації відіграють провідну роль
у регулюванні світових фінансових відносин загалом та валютних зокрема.
Їхніми головними завданнями є розвиток світової фінансової системи, а також
підтримання її стабільного розвитку та надання фінансової допомоги
державам. При цьому необхідно зазначити, що міжнародні фінансово-
кредитні організації надають допомогу переважно своїм державам-членам.
Встановлено, що сьогодні у світі функціонує близько десяти міжнародних
фінансово-кредитних установ. Провідною світовою фінансово-кредитною
організацією серед згаданих, в аспекті її впливу та масштабу діяльності, є
Міжнародний валютний фонд. Аналіз його впливу на функціонування
держави-члена, а також дослідження діяльності інших світових фінансово-
кредитних установ свідчить про те, що їх діяльність базується на загальних
засадах, які можна проілюструвати на прикладі діяльності Міжнародного
валютного фонду. Також Міжнародний валютний фонд є провідною
міжнародною організацією, яка здійснює регулювання світових валютних
відносин.

Діяльність Міжнародного валютного фонду дістала неоднозначні оцінки
у світі. З одного боку, він надає фінансову допомогу державам-членам, з
іншого – вимагає від держав-членів дотримуватись ряду вимог та виконувати
ряд зобов’язань. Саме такий режим його функціонування забезпечує йому
значний вплив на розвиток світової фінансової системи та діяльність держав-
членів у сфері фінансових відносин. Стаючи членом Міжнародного валютного
фонду, держава отримує певні стандарти своєї діяльності та бере на себе
певні зобов’язання, аналіз яких свідчить про те, що їх виконання пов’язане з
додержанням встановлених Міжнародним валютним фондом умов.
Встановлено, що установчі документи Міжнародного валютного фонду, якими
є Статті угоди про Міжнародний валютний фонд, за своєю суттю є одним з
джерел регулювання валютних відносин на території держави-члена.

15. Аналіз політики як внутрішнього фактора впливу на правове
регулювання валютних відносин та її реалізації на сучасному етапі розвитку
України дає можливість виділити наступні тенденції в правовому регулюванні
валютних відносин: а) виникнення та розвиток відокремлених управлінських
груп у сфері регулювання фінансовою діяльністю загалом та діяльністю,
пов’язаною з обігом валюти і валютних цінностей; б) застосування переважно
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репресивних засобів реалізації валютної політики; в) відсутність легальних
та легітимних засобів комунікації між уповноваженими державою органами
у сфері регулювання валютних відносин та іншими суб’єктами.

16. Визначальним фактором впливу на правове регулювання валютних
відносин на території держави є передумови їх виникнення та функціонування.
Таким передумовами є становлення економіки та рівень її розвитку,  що є
відображенням історичного становлення держави в економічному плані.
Доведено, що у сфері валютних відносин найбільш ефективними методами
їх правового регулювання будуть лише ті, що відповідають рівню економічного
розвитку держави.
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Старинський М . В. Валютні правовідносини: теоретико-
методологічний аспект. –  На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, Київ, 2016.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням теоретико-
методологічних аспектів валютних правовідносин, в процесі здійснення якого
було визначено наукові поняття та категорії за темою дослідження ,
охарактеризовані валютні правовідносини з врахуванням сучасного розвитку
України та запропонована концепція реформування системи правового
регулювання валютних відносин в Україні.

В дисертації проаналізовані наукові підходи до сприйняття валютних
правовідносин та сформульоване їх визначення з урахування сучасного стану
їх розвитку. Також виділені та досліджені особливості валютних
правовідносин, надана характеристика їх основних елементів. Досліджено
правовий режим об’єктів валютних правовідносин та їх суб’єктний склад.

Значна увага в роботі приділена дослідженню принципів правового
регулювання валютних відносин. Автором виділена система принципів, яка
складається з трьох основних груп принципів, а саме: загальні принципи
правового регулювання валютних відносин, організаційні та функціональні
принципи правового регулювання валютних відносин. Обґрунтовується, що
система правового регулювання валютних відносин в Україні для підвищення
ефективності її функціонування має базуватись саме на виділених принципах.
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Також в роботі зосереджена увага на дослідженні факторів впливу на
правове регулювання валютних відносин. Виділені основні зовнішні та
внутрішні фактори, а також виявлені тенденції їх впливу на правове
регулювання валютних відносин на території України.

Ключові слова: валюта, валютні цінності, валютні правовідносини,
принципи правового регулювання валютних правовідносин, методи правового
регулювання валютних відносин, фактори впливу на правове регулювання
валютних відносин.

Старинский Н. В. Валютные правоотношения: теоретико-
методологический аспект. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое
право; информационное право. – Институт государства и права
им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016.

Диссертация является комплексным научным исследованием
теоретико-методологических аспектов валютных правоотношений, в процессе
осуществления которого были определены научные понятия и категории по
теме исследования, осуществлена характеристика валютных правоотношений
с учетом современного развития Украины и предложена концепция
реформирования системы правового регулирования валютных отношений в
Украине.

В диссертации проанализированы научные подходы к восприятию
валютных правоотношений и сформулировано их определение с учетом
современного состояния их развития. Также выделены и исследованы
особенности валютных правоотношений, осуществлена характеристика их
основных элементов. Исследованы правовой режим объектов валютных
правоотношений и их субъектный состав.

Значительное внимание в работе уделено исследованию принципов
правового регулирования валютных отношений. Автором выделена система
принципов, которая состоит из таких трех основных групп принципов, как:
общие принципы правового регулирования валютных отношений,
организационные и функциональные принципы правового регулирования
валютных отношений. Обосновывается, что система правового регулирования
валютных отношений в Украине для повышения эффективности ее
функционирования должна быть основана на выделенных принципах.

Также в работе сосредоточено внимание на исследовании факторов
влияния на правовое регулирование валютных отношений. Выделены
основные внешние и внутренние факторы, а также выявлены тенденции их
влияния на правовое регулирование валютных отношений в Украине.
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Ключевые слова: валюта, валютные ценности, валютные
правоотношения, принципы правового регулирования валютных отношений,
методы правового регулирования валютных отношений, факторы влияния
на правовое регулирование валютных отношений.

Starynsky M.V. Monetary Legal Relations: theoretical and
methodological aspect. – Manuscript.

Thesis for Doctor Degree in Law, speciality 12.00.07 – administrative
law and litigation; financial law; information law. – Institute of State and Law
named after Koretsky V.M. of the NAS, Kyiv, 2016.

The thesis is a complex scientific research of the theoretical and
methodological aspects of the monetary legal relations, in the course of which it
was defined scientific concepts and categories on the topic of the research, it
was characterized the monetary legal relations with regard to the contemporary
development of Ukraine and it was proposed the concept of the reforming the
regulation system of the monetary legal relations in Ukraine.

It was analyzed the scientific approaches to the perception of the monetary
legal relations and formulated their definition with regard to the contemporary
state of their development. It was singled out and studied the peculiarities of the
monetary legal relations, notably: a) they arise in the process of the issuing,
operation and termination of the currency circulation and currency values;
b) special legal regime of the object; c) special subject composition – they represent
the National Bank of Ukraine directly or indirectly besides physical and legal
subjects, d) they mediate the monetary policy of the state. It was investigated the
legal regime of the objects of the monetary legal relations. Using the liquidity
criterion the author proposed to reckon to the objects of the monetary legal
relations the following: foreign currency, national currency (monetary unit of the
state-issuer), reserve position of the International Monetary Fund, special rights
of loan, monetary gold, any other internationally recognized reserve asset, provided
that it is reliable.

Significant attention is paid to the investigation of the principles of the
legal regulation of monetary relations. It was determined the principles of the
legal regulation of monetary relations which based on the priorities of the economic
policy in the state, basic ideas that reflect the regularities and connections of the
monetary relations development and determine the nature, purpose and social
features of the law in the course of the circulation of currency and currency
values on the territory of the specific state. It was highlighted their characteristics
and proved that they: a) embody the development ideas based on the economic
values in the state; b) reflect the development regularities of the monetary relations
in the state; c) determine the nature, social purpose and peculiarities of the law in
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the circulation process of currency and currency values on the territory of the
state. It was proved that the whole system of the principles of the legal regulation
of monetary relations consists of three structurally interrelated groups of
principles. These groups are the general principles of the legal regulation of
monetary relations that reflect the relationship between the principles of law and
the principles of the legal regulation of monetary relations; organizational principles
of the legal regulation of monetary relations that reflect the basic principles of the
national system construction of the authorized bodies in the sphere of the monetary
relations; functional principles of the legal regulation of monetary relations, on
the basis of which the legal regulation of currency and currency values should
be executed in the state.

The concept and peculiarities of the regulation methods of the monetary
relations are investigated. On the basis of the analysis of the monetary regulation
as a form of the government regulation it is substantiated the concept of regulation
methods of the monetary relations as a set of the ways and means of influence
on the monetary relations by the state authorized bodies, which are used on the
basis of the current legislation for the implementation of the state monetary
policy. The attention was paid to the classification of the regulation methods of
the monetary relations depending on the influence form of the monetary relations.
Administrative and economic methods of regulation of the monetary relations
were singled out and characterized.

It is given the description of the influence factors on the legal regulation
of the monetary relations, it is realized their grouping depending on the origin
source and control possibility, notably external and internal. Globalization and the
activity of the international financial and loan institutions are the external factors
that carry out the most intense impact on the legal regulation of the monetary
relations in Ukraine. The state financial policy, conducted by the government on
its territory, and the development level of the state economy belong to the internal
factors which influence on the legal regulation of the monetary relations. It was
identified and characterized the influence trends of the highlighted factors on the
legal regulation of the monetary relations on the territory of Ukraine.

Key words: currency, currency values, monetary legal relations, principles
of the legal regulation of monetary legal relations, methods of the legal regulation
of monetary relations, influence factors on the legal regulation of monetary
relations.
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