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Актуальність теми дослідження. Соціально-політичні та економічні 

реформи, що відбувались на території України в останні двадцять років 

докорінно змінили фінансові взаємовідносини як в публічній так і в приватній 

сфері. Перед державою, враховуючи відмову від адміністративно-командного 

способу регулювання фінансових відносин, постало питання запровадження 

ефективних механізмів регулювання в тих сферах, які є важливими для її 

розвитку. Однією з таких сфер є сфера обігу валюти і валютних цінностей, 

оскільки лише ефективне її регулювання є запорукою розвитку України як 

незалежної та економічно стабільної держави. 

Разом з цим, не дивлячись на надзвичайну важливість для розвитку нашої 

держави, регулювання обігу валюти і валютних цінностей на території України 

здійснюється без врахування сучасних тенденцій соціально-політичного та 

економічного розвитку. 

Незважаючи на значну кількість наукових робіт, теоретичні засади та 

питання правового регулювання валютних відносин в українській юридичній 

науці залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, залишаються поза 

увагою наукові проблеми дослідження особливостей природи валютних 

відносин, принципи правового регулювання цих відносин, методи впливу на 
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валютні відносини та їх особливості, рівня ефективності правового 

регулювання валютних відносин, характеристики соціальних політичних та 

економічних факторів, що впливають на розвиток валютних відносин в державі 

та суспільстві та інші. В таких умовах надзвичайно нагальною є проблема 

підвищення ефективності регулювання валютних відносин та вдосконалення 

чинного валютного законодавства. Разом з цим вирішення зазначених проблем 

є неможливим без розробки нових, науково обґрунтованих підходів до 

регулювання валютних відносин. 

З урахуванням цього, вважаю, що тема дисертаційної роботи 

Старинського В.М. є актуальною та своєчасною, а сама робота має як наукову 

так і практичні цінність. 

Достовірність та об’єктивність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується опрацьованою 

джерельною базою дослідження, тобто використанням при обґрунтуванні 

наукових позицій праць вітчизняних та зарубіжних учених, які належать до 

різних наукових напрямів і шкіл, а також аналізом практики правового 

регулювання валютних відносин в зарубіжних країнах.  

Нормативним підґрунтям роботи є Конституція України, закони та 

підзаконні нормативно-правові акти України, рішення Конституційного Суду 

України, законодавство зарубіжних держав, норми якого регулюють валютні 

відносини.  

Інформаційну та емпіричну базу дослідження становлять практика 

застосування законодавства щодо діяльності суб’єктів у сфері валютного 

регулювання та контролю, а також дані Національного банку України, 

Верховного Суду України, Державної служби статистики та інших державних 

органів влади; аналіз політичної, правової, управлінської тощо публіцистики, 

довідкових видань, статистичних матеріалів, фактологічних матеріалів у сфері 

правового регулювання валютних відносин. 

 Також достовірність та об’єктивність наукових положень, висновків 

забезпечується застосуванням сучасних методів правових досліджень – 
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системою філософських, загальнонаукових, спеціальних та власних методів 

правознавства наукового пізнання, а саме: логіко-семантичного методу, 

діалектичного методу, системно-структурного та системно-функціонального 

історико-правовий та порівняльного методів, метод аналізу і синтезу та інші. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в 

дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці здійснено комплексне 

дослідження теоретико-методологічних засад правового регулювання валютних 

відносин в Україні. В дослідженні обґрунтовано низку нових з точки зору теорії 

права та важливих для практики  понять і положень, що дає можливість на 

новій основі здійснювати реформування існуючих та формування нових 

способів та методів правового регулювання валютних відносин в Україні.  

Результати дослідження з різним ступенем новизни містяться у кожному 

підрозділі дисертаційної роботи. 

Зміст дисертації у цілому характеризується високим теоретичним і 

науково-методологічним рівнями вирішення поставлених завдань. Чітко 

виражений теоретичний підхід, вдало розроблені дефініції, класифікації та 

критерії, етапи дозволили автору аргументовано визначити власну концепцію 

щодо регулювання валютних відносин в Україні. 

Заслуговує на увагу класифікація валютних відносин яка проведена за 

різними критеріями і виділені таки види валютних відносин як внутрішні та 

зовнішні, матеріальні та процесуальні, охоронні та регулятивні, вертикальні та 

горизонтальні (с. 50-53 дис.). Є доволі цікавою та корисною і з теоретичної і з 

практичної точки зору поділ валютних відносин на матеріальні та процесуальні 

де в перших реалізуються права та обов’язки суб’єктів валютного права з 

приводу володіння, користування та розпорядження валютою чи валютними 

цінностями; в процесуальних валютних правовідносинах виражається 

юридична форма, в якій здійснюється порядок надання дозволів та ліцензій на 

право здійснення операцій з валютою чи валютними цінностями, а також 

виражена процедура здійснення валютного регулювання та валютного 
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контролю уповноваженими суб’єктами валютного права. Також в 

процесуальних валютних правовідносинах (с. 53 дис.) 

Важливе практичне значення для подальшого удосконалення 

нормативно-правової бази у сфері  валютного регулювання є розмежування 

автором понять національної грошової одиниці та валюти (валютних 

цінностей). (с. 65-66) 

Серед важливих здобутків дисертації є дослідження об’єктів валютних 

відносин, а саме звертає на себе увагу аналіз правового регулювання видобутку, 

виробництва, використання, та організації обігу монетарного золота (с. 104-

107). Важливим є сформульоване положення щодо правового режиму 

монетарного золота, який автор справедливо вважає правовою формою, що 

характеризує процес правового регулювання  правовідносин у сфері  валютного 

регулювання з приводу формування і використання золотого запасу України і є 

комплексом правових засобів, якими забезпечується порядок динаміки 

правовідносин у часі й просторі та визначаються напрямки цього регулювання. 

Правовий режим монетарного золота складається із правового режиму 

формування і правового режиму використання. (с. 115 дис.) 

Обґрунтованим та вивіреним є висновок автора, що держава є 

повноцінним суб’єктом валютних правовідносин. Вона наділена 

правосуб’єктністю і на власній території володіє повним суверенітетом. 

Держава може бути учасником як приватноправових так і публічно-правових 

відносин. Участь держави у валютних правовідносинах має на меті досягнення 

цілей які поставлені нею при запровадженні грошово-кредитної та валютної 

політики на власній території. (с. 149-150 дис.) 

Цікавим є з наукової точки зору виділені автором три моделі системи 

органів та їх компетенції у сфері валютного регулювання та валютного 

контролю, а саме:  1) Головну роль відіграє Міністерство фінансів яке 

розробляє стратегічні напрямки валютного регулювання і контролю, а їх 

реалізація та практичне втілення покладається на центральний банк держави, 

уповноважені ним банки та митні органи; 2) Окремий державний орган 
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(інститут, бюро) яке монопольно володіє повноваженнями у сфері валютного 

регулювання та валютного контролю. Він наділений правом монопольно 

здійснювати валютні операції та розпоряджатись валютними ресурсами. 

Частиною своїх повноважень він наділяє уповноважених банків для проведення 

і контролю валютних операцій; 3) Головним органом валютного регулювання 

та контролю є центральний банк, який наділяє частиною своєї компетенції 

уповноважені ним банки.   (с. 153-154 дис.) 

Заслуговує на увагу пропозиція автора щодо застосування принципу 

контрольованого використання іноземної валюти у внутрішньому 

господарському обігу, який має передбачати, в разі необхідності, можливість 

застосування валютних обмежень уповноваженими органами, а також 

закріплення на рівні законів України чіткого переліку форм валютних 

обмежень та умов їх застосування (с. 218-222 дис.). 

Позитивним для теорії та практики правового регулювання валютних 

відносин є те, що автор, досліджуючи адміністративні методи впливу також 

розділив на адміністративно-запобіжні методи, методи адміністративного 

припинення, адміністративні стягнення за порушення валютного законодавства. 

У своїй сукупності зазначені методи становлять собою структурні частини 

валютного контролю, який є невід’ємною складовою державного регулювання 

в більшості держав світу. (с. 266 дис.) 

Цінним та оригінальним в даній роботі є виявлення взаємозв’язку 

правових та економічних явищ, їх креативне сполучення в характеристиці 

правових відносин та їх правового регулювання, а також виявлення юридичних 

аспектів в економічних явищах. Мова йде про такі поняття як: валютна 

інтервенція, девальвація, рефінансування, управління обліковою ставкою, 

диверсифікація валютних резервів тощо. (с. 276-288 дис.) Незважаючи на те, що 

ці поняття вважаються, якщо не суто економічними, то і не суто правовими, 

автор майстерно і граціозно підводить читача до логічно побудованого 

висновку про наявність та необхідність в правовому регулюванні застосування 

економічних методів впливу на валютні відносини. 
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Новітнім та своєчасним вважається погляд автора на необхідність 

відображення та характеристики взаємовпливу правового регулювання 

валютних відносин із соціальними, політичними та економічними процесами, 

які проходять в державі та суспільстві. Свої ідеї з цього приводу докторант 

відобразив у четвертому розділі дисертації де доволі повно та логічно було 

розглянуто основні фактори впливу на правове регулювання валютних 

відносин в Україні. 

Наукове та практичне значення рецензованої роботи полягає у тому, 

що сформульовані у ній пропозиції та висновки 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. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний 

процес Державного вищого навчального закладу «Української академії 

банківської справи». Практична цінність результатів дисертаційного 

дослідження для правотворчої діяльності підтверджена Департаментом 

цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних 

відносин Міністерства юстиції України.  

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні теоретичні положення і 

висновки дослідження відображено у тридцяти шести наукових роботах, серед 

яких дві одноосібні монографії, розділ у колективній монографії, вісімнадцять 

статей у фахових виданнях з юридичних наук, чотири з яких – у наукових 
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виданнях зарубіжних країн, тридцять одинадцять тез доповідей на науково-

практичних конференціях. Опубліковані матеріали повною мірою відображають 

зміст дисертації.  

Ознайомлення з текстом дисертації та опублікованими роботами здобувача, 

надає можливість констатувати, що логічно побудований зміст дисертаційної 

роботи дозволив автору послідовно та науково обґрунтовано досягти мети та 

вирішити завдання, які були поставлені на початку дослідження.  

Дисертаційну роботу та автореферат оформлено згідно встановлених 

чинним законодавством вимог. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Однак, необхідно 

звернути увагу на те, що репрезентована дисертація, як і інші подібні роботи, 

не позбавлена певних недоліків, особливо враховуючи комплексність та 

масштабність дослідження. Деякі із сформульованих висновків, пропозицій та 

рекомендацій є дискусійними, або такими, що потребують додаткового 

пояснення, зокрема: 

1. Розмежовуючи поняття національної грошової одиниці та валюти, а 

також визначаючи ознаки валюти як об’єкту валютних правовідносин автор 

користується таким економічним параметром як ліквідність. (с. 36, 60 дис.). 

Дана категорія є доволі незвичною для юриспруденції взагалі, та для правового 

регулювання валютних відносин, зокрема, і потребує додаткового 

обґрунтування щодо її введення в понятійний апарат валютного права. 

 2. На наш погляд є доволі спірним позиція автора щодо того, що 

Національний банк України є прямим чи опосередкованим учасником всіх 

валютних відносин. Виникає питання: що мається на увазі під 

опосередкованістю, та на скільки вона дає можливість впливу на валютні 

відносини конкретних суб’єктів.  

 3. Потребує додаткового обґрунтування вибір автором критеріїв 

розмежування методів правового регулювання валютних відносин. На нашу 

думку, виділення адміністративних та економічних методів є дещо логічно не 
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вивіреним, оскільки прийнято виділяти правову та економічну сфери діяльності 

і залежно від цього відповідних методів – економічних та правових. 

4. Здійснюючи аналіз функціонування як світової валютної системи, так і 

валютних систем окремих держав, автор наголошує на застосування загальних 

принципів правового регулювання серед яких основними для розвитку 

економіки держави вважає принцип захисту національного інтересу в 

регулюванні валютних відносин та принцип гармонізації інтересів суб’єктів 

при правовому регулюванні валютних відносин. Як співвідносяться між собою 

ці два, на наш погляд, протилежних принципи правового регулювання 

валютних відносин?  

5.  Потребує додаткового пояснення позиція автора відображена  

положенні на с. 275 дисертації якій дисертант стверджує, що «…застосування 

економічних методів здійснюється не лише в рамках компетенції 

уповноваженого органу, а й на підставі чинного законодавства». Вбачається, 

що компетенція і законодавство є нерозривними і виступають як підстава і 

результат, і навпаки, реалізація норм законодавства відповідними органами 

можлива тільки на основі законодавства. 

 6. При наданні характеристики факторів впливу на правове регулювання 

валютних відносин глобалізаційні процеси було визначено як такі, що несуть 

негативні наслідки для економіки держав та їх валютних систем. Виходячи із 

таких підходів, які негативні наслідки глобалізації є для правового регулювання 

валютних відносин в Україні? 

Висловлені зауваження, першочергово, визначають складність обраної 

автором теми та не мають істотного впливу на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи Старинського Миколи Володимировича, що має 

самостійний та творчий характер, наукову новизну й практичну цінність. 
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