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Вдосконалення правового регулювання валютних відносин, на наш 

погляд, є болючою темою. Аналізуючи наукові джерела, присвячені інституту 

валютного регулювання, можна стверджувати, що незважаючи на надзвичайно 

важливу роль валютних відносин в економічному розвитку всіх сучасних 

держав, розвиток сучасного законодавства України у цій сфері відбувається без 

достатньої теоретико-правової наукової бази. У той же час, як вірно зазначає у 

своїй роботі Старинський М.В., організація валютних відносин та їх належне 

правове регулювання є вагомим фактором стабільного розвитку нашої держави. 

Тому актуальність теми дисертації, що розглядається, не викликає сумнівів.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. З аналізу змісту дисертаційного 

дослідження можна зробити висновок про те, що робота виконана на високому 

науковому рівні. Автор демонструє високий ступінь ерудиції, а також пропонує 

нові підходи дослідження правового регулювання валютних відносин.  

Матеріал дисертації викладено у логічній послідовності та чітко 

структуровано. Сформульовані автором наукові положення та отримані 

результати дослідження ретельно обґрунтовані і логічно викладені у вигляді 
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чітких теоретичних знань. Високий науковий рівень дисертаційної роботи є 

наслідком вірно обраної методології проведення наукового дослідження та 

використання належної джерельної бази. Тому авторський внесок у вирішення 

поставленого наукового завдання також не викликає сумніву.  

Автором чітко визначено об’єкт, предмет, мету і основні завдання 

дослідження, що вказує на високий методологічний рівень роботи. 

Обґрунтованість сформульованих у дисертації наукових положень, висновків і 

рекомендацій перевірялася автором шляхом апробацій результатів на науково-

практичних конференціях та опублікованих наукових статтях. Викладене 

дозволяє дійти висновку, що положення, висновки і рекомендації, які містяться у 

дисертації Старинського М.В., є достатньо аргументованими та  науково 

обґрунтованими.  

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації підтверджується значною теоретичною базою, 

нормативно-правовою та емпіричною основою, достатньою кількістю 

теоретичних висновків, сформульованих автором за результатами проведеного 

дослідження.  

Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, визначається найбільш вагомими новими 

науковими результатами даного дисертаційного дослідження. Зокрема, серед 

положень, які виносяться на захист, на нашу думку, заслуговують на 

підтримку:   

- аргументація автора, яка доводить, 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 (стор. 11 роботи);  
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- висновки автора про те, 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 

(стор. 13); 

- запропонований автором проект Основних засад реформування 

правового регулювання валютних відносин, як програмного документа, на базі 

якого може бути здійснене вдосконалення правового регулювання валютних 

відносин в Україні. 

Заслуговують на підтримку запропоновані автором удосконалення 

поняття «принципи правового регулювання валютних відносин» та 

виокремлені автором ознаки валютних правовідносин (стор. 14, 38-53). 

Цікавою, на наш погляд, та корисною на практиці є також пропозиція автора 

розглядати "ліквідність" матеріальних активів як критерій, який дає можливість 

відносити ті чи інші матеріальні цінності до об'єктів валютних правовідносин   

(стор. 60-64).  

Викликають значний пізнавальний інтерес та здаються корисними для 

використання у навчальному процесі розділи роботи та висновки автора, у 

яких: 

– з'ясовується правовий режим резервної позиції Міжнародного валютного 

фонду (стор. 69 - 83); 

- охарактеризовано спеціальні права запозичення як об'єкт валютних  

правовідносин (стор. 83 - 101); 

- проаналізовано правовий режим монетарного золота як об'єкта валютних 

правовідносин  (стор. 101 - 115). 

Особливо важливим, на нашу думку, є висновок автора про те, що держава 

є повноцінним учасником валютних правовідносин як у публічній, так і в 

приватних сферах (стор. 161). Корисним для подальшого вдосконалення 

правового регулювання валютних відносин є також розділ 2 дисертаційної 
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роботи "Принципи правового регулювання валютних відносин як 

фундаментальні засади їх врегулювання" (стор. 163 - 229).  

 Також ми цілком погоджуємося з аргументацією автора про необхідність 

імплементації в національному законодавстві міжнародного принципу заборони 

отримання прибутку уповноваженими державними органами при здійсненні 

регулювання валютних відносин. Цей принцип 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 

Україні дасть можливість уникнути ситуацій зловживання владними 

повноваженнями з метою отримання певної вигоди (стор.228).  

Розглядаючи у підрозділі 2.4 роботи питання щодо впровадження в 

Україні принципу контрольованого використання іноземної валюти у 

внутрішньому господарському обігу, автор слушно зауважує, що будь-які 

обмеження використання іноземної валюти та валютних цінностей у 

господарському обігу мають регулюватися та закріплюватися виключно на 

рівні законів України. При цьому, норми закону мають чітко визначати перелік, 

форми та умови застосування будь-яких валютних обмежень (стор. 229). 

Додамо тільки, що у іншому випадку, валютні обмеження, що запроваджуються 

підзаконними нормативними актами державних регуляторів, у тому числі 

Національним банком України, суперечитимуть статті 41 Конституції України, 

тобто будуть неконституційними і, як такі, підлягатимуть скасуванню.  

Отже, можна стверджувати, що проведене ґрунтовне, систематичне, 

всебічне дослідження правового регулювання валютних відносин в Україні та 

інших державах, дало змогу автору запропонувати нові концептуальні підходи, 

корисні для практики подальшого вдосконалення законодавства України у 

відповідній сфері. 

Можна констатувати, що завдяки узагальненню результатів проведеного 

теоретичного аналізу, вивченню широкого спектру наукових джерел, 
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нормативно-правової бази, а також застосуванню методів наукового пізнання, 

автором повністю досягнута поставлена мета дослідження. 

Структура дисертації Старинського В.М. визначається її метою та 

науковим завданням. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, в яких 

об’єднано 13 підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 441 сторінки, з них 385 – основний текст, 46 

– список використаних джерел (481 найменування), 10 – додатки. Робота 

оформлена відповідно до встановлених вимог. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено її зв’язок з 

науковими програмами й темами, мету й завдання, об’єкт і предмет, методологію 

дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; 

наводяться відомості про особистий внесок здобувача, апробацію та 

опублікування результатів дослідження, його структуру та обсяг (стор. 5-17 

дис.). Додаток 1 містить текст запропонованої автором концепції реформування 

системи правового регулювання валютних відносин в Україні (стор. 432 - 439). 

Отже, аналізуючи текст дисертаційного дослідження Старинського В.М., 

можна стверджувати, що висновки дослідження є достатньо обґрунтованими та 

достовірними, містять низку сформульованих понять, категорій, пропозицій і 

рекомендацій з метою вдосконалення теорії правового регулювання валютний 

відносин, а також практичного вдосконалення відповідних норм законодавства 

України.  

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях відповідає вимогам до 

такої форми оприлюднення результатів наукового пошуку. Так, основні 

результати дослідження відображено у 37 наукових працях, у тому числі двох  

одноособових монографіях, одному розділі у колективній монографії, 

18 статтях у фахових виданнях України, 4 статтях у виданнях іноземних 

держав, у 11 тезах доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. 
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Ознайомлення з авторефератом дисертації свідчить, що його 

оформлення структурно відповідає встановленим вимогам, а зміст достатньо 

розкриває основні положення дисертації. 

Таким чином, аналіз представленої дисертаційної роботи та автореферату 

дає можливість зробити висновок про те, що це є завершене наукове 

дослідження, яке вирішує конкретне наукове завдання, має наукове та 

практичне значення для удосконалення теорії правового регулювання валютних 

відносин та відповідного чинного законодавства в Україні.  

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження в цілому, слід вказати на 

деякі питання, що мають дискусійний характер або потребують 

аргументації: 

1. Розглядаючи принципи правового регулювання валютних відносин 

у розділі 2 дисертаційної роботи, автор виділяє три групи принципів, а саме: 

загальні, організаційні та функціональні принципи правового регулювання 

валютний відносин. Погоджуючись з доцільністю класифікації теоретичних 

принципів правового регулювання валютних відносин, ми, однак, вбачаємо 

певні протиріччя та підміни термінів та понять у аргументах, викладених 

автором щодо "організаційних" та "функціональних" принципів.  

Так, на стор. 197 роботи автор визначає "організаційні принципи правового 

регулювання валютних відносин" 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".  

 Виходячи з цього визначення, можна стверджувати про наявність підміни 

двох різних по своїй суті понять: принципи утворення системи  уповноважених 

державою органів (як категорія науки державного управління) та принципи 

правового регулювання валютних відносин (як категорія правової науки).  

Процес утворення системи будь-яких державних органів є адміністративно-

управлінським (а не правовим) процесом прийняття рішень уповноваженими 

органами держави щодо майбутньої системи органів, що здійснюватимуть 
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державне регулювання валютних відносин. На цьому етапі розробляється 

модель майбутньої системи уповноважених органів, визначаються їх 

повноваження та процес функціонування. Цей етап є первинним по 

відношенню до процесу подальшого правового регулювання валютних 

відносин.  

На другому етапі відбувається правове закріплення (тобто правове 

регулювання) розробленої моделі системи уповноважених органів та процесу їх 

функціонування. Таким чином, викладені на сторінках 197 - 198 роботи (та 

стор. 17 автореферату) "організаційні принципи" стосуються не правового 

регулювання як такого, а відносяться до категорій науки державного 

управління. Отже, у роботі доцільно було б вести мову про корисні 

адміністративно-управлінські принципи побудови системи уповноважених 

органів при створенні ефективних регуляторів у сфері валютних відносин, які 

повинні бути правильно відображені у правових нормах, якими ці системи 

запроваджуватимуться на практиці.  

Аналогічна підміна правових та не правових категорій і понять міститься у 

роботі в аргументах щодо "функціональних принципів правового регулювання 

валютних відносин", які наводяться у підрозділі 2.4 роботи (стор. 205-221 та 

стор. 18 автореферату).  

2. У підрозділі 2.3 роботи, автор веде мову про "принцип визначення 

компетенції уповноважених державою органів у сфері регулювання валютних 

відносин виключно на законодавчому рівні" (стор. 200-201 роботи та стор. 17 

автореферату, виділено нами). Далі, на стор. 200-201 роботи та стор 17-18 

автореферату автор доводить необхідність визначати компетенції 

уповноважених державою органів у сфері регулювання валютних відносин 

виключно на законодавчому рівні. Після цього на стор. 18 автореферату та 

стор. 202 роботи автор пише, що "саме на рівні закону мають бути встановлені 

чіткі завдання та мета функціонування такого органу, особливості взаємодії з 

іншими державними органами, відповідальність та гарантії, механізми захисту 

прав і законних інтересів інших суб’єктів". Ми повністю погоджуємося з 
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думкою про необхідність визначати компетенції уповноважених державою 

органів у сфері регулювання валютних відносин виключно на рівні закону. 

Але  складається враження, що автор ототожнює поняття "законодавчий 

рівень" та "рівень закону".  

Необхідно зазначити, що дискусія про існування чи відсутність тотожності 

зазначених понять дійсно велася вченими юристами в Україні та інших 

державах. В результаті цієї дискусії вчені України прийшли до висновку про 

недоцільність змішування та ототожнювання понять "рівень закону" та 

"законодавчий рівень". Такий висновок було зроблено через існування в 

Україні нормативно-правових актів різних рівнів і віднесенню до нормативно-

правових актів законодавства також і підзаконних правових актів, що 

приймаються органами виконавчої влади та правових актів, що приймаються 

органами місцевої влади. Тому на захисті хочемо почути роз'яснення позиції 

автора роботи з цього приводу.  

3. При характеристиці принципу "поєднання адміністративних та 

економічних методів регулювання валютних відносин"  (стор. 18-19 

автореферату та стор. 207-213 роботи) автором обґрунтовується теза про те, що 

досягнення максимального управлінського ефекту при регулюванні валютних 

відносин є можливим  лише при використанні всіх наявних адміністративних та 

економічних методів регулювання в їх поєднанні". Ми вважаємо цілком 

слушною пропозицією використовувати наявні адміністративні та економічні 

методи впливу на обіг валютних цінностей, але знову вбачаємо підміну 

правових та економічних категорій у аргументації автора.  

Так, сьогодні правова наука знає лише два основних методи правового 

регулювання, а саме: імперативний (що є притаманним публічним галузям 

права) та диспозитивний (що є притаманним приватним галузям права). 

Науковці-юристи також виділяють допоміжні методи правового регулювання, 

наприклад заохочувальний та рекомендаційний. Отже, коли автор роботи веде 

мову про адміністративні та економічні методи, то треба говорити про категорії 
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