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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сучасний етап 

розвитку нашої держави характеризується становленням засад ринкової 

економіки, інтенсивністю та динамічністю розвитку зовнішньоекономічних 

відносин. Формування ринкових механізмів управління та їх вплив на процеси 

руху публічних грошових фондів сприяло суттєвим змінам в регулюванні  

фінансових правовідносин. 

Ефективність функціонування країни в умовах ринкової економіки  

значною мірою залежить  від стану врегулювання валютних правовідносин, що  

в свою чергу об’єктивно зумовлює необхідність з’ясування сутності  валютних 

операцій, підстав та механізму їх ліцензування, здійснення валютного 

контролю, окреслення об’єкту валютних правовідносин,  з’ясування кола 

суб’єктів валютних правовідносин та обсягу їх повноважень в зазначеній сфері. 

Окремі питання, пов’язані із проблематикою валютного регулювання та  

валютних правовідносин, розглядались як вітчизняними, так і зарубіжними 

науковцями, зокрема, в працях Алісова Є.О., Кротюка В.Л., Кравченко Л.М., 

Артьомова М.М., Завальної Ж. В.  тощо. 

Однак слід констатувати, що на сьогодні теоретичні засади та питання 

правового регулювання валютних відносин в українській юридичній науці 

залишаються недостатньо дослідженими.    
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Нагальна необхідність вироблення та концептуального обґрунтування 

засад правового регулювання валютних відносин, вироблення науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання в 

зазначеній сфері, недостатня розробка даної проблематики, роблять тему 

дисертаційного дослідження Старинського М.В. особливо актуальною для 

вітчизняної правової теорії і практики.  

Не дивлячись на необхідність розкриття даної проблематики, 

дослідження Старинського М.В. фактично є однією з перших спроб розробити 

концептуальні засади ефективного  правового регулювання  валютних 

відносин. 

Актуальність обраного автором напрямку роботи підтверджується також 

тим, що він є складовою частиною дослідницької 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). 

Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Аналізуючи зміст роботи, можна дійти 

висновку, що проведене дослідження є самостійним, творчим, цілісним і 

актуальним.  

Дисертація М. В.Старинського характеризується системним підходом до 

предмету дослідження. Визначені в роботі завдання дослідження відповідають 

його загальній меті, яка полягає у розробці 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. 

Наукові положення, висновки і рекомендації автор отримав на основі 

теоретичного опрацьовування визначених в дослідженні завдань, вивчення 
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праць зарубіжних та вітчизняних науковців, аналізу чинного українського та 

зарубіжного законодавства.  

Теоретичною основою дослідження валютних правовідносин стали праці 

вчених юристів та економістів у сфері теорії та методології юридичної науки, 

теорії держави і права, фінансового права, адміністративного, цивільного та 

інших галузевих юридичних наук та представників економічної науки. 

Джерельну базу дисертації становять 481 наукові праці та нормативно-

правові акти. Нормативною основою роботи є  Конституція України, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють валютні 

правовідносини,  а також міжнародні нормативно-правові акти та 

законодавство зарубіжних країн. 

Поставлена мета та завдання були досягнуті за допомогою низки методів 

дослідження, серед яких поряд із традиційними, загальнонауковими 

використані спеціально-наукові методи і прийоми.  

Методологічну основу дослідження складають сукупність філософсько-

світоглядних, загальнонаукових підходів і принципів та спеціально-наукових 

методів пізнання правових явищ, використання яких дало змогу автору 

отримати науково-обґрунтовані результати.  

Філософсько-світоглядну основу дослідження складають  положення 

діалектики, на основі яких всебічно досліджені валютні правовідносини та 

зроблені висновки про їх сутність, особливості, методи та принципи їх 

регулювання. В дисертаційному дослідженні знайшли відображення принципи 

історизму, всебічності, об’єктивності та обґрунтованості, використовувались 

положення та висновки отримані в інших галузях наукового знання, що 

сприяло отриманню Старинським М. В. різноаспектних характеристик 

валютних правовідносин.  

В роботі було використано такі наукові методи і підходи: логіко-

семантичний; системно-структурний та системно-функціональний; класифікації 

та групування; історико-правовий та порівняльний; порівняльно-правовий 

метод; метод аналізу; формально-логічний.  Використання зазначених методів 

обумовлено поставленою метою та завданням дисертаційної роботи. 
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Структура роботи відповідає меті і завданням дисертаційного 

дослідження, характеризується логічністю та цілісністю.  

У першому розділі даної роботи розкрито теоретико-методологічні 

засади валютних правовідносин. Автор зупиняється на питаннях методології 

дослідження валютних правовідносин; характеризує етапи становлення 

валютних правовідносин, починаючи з ХІХ ст.. і до сьогодення (с.32-35); 

розкриває та співставляє поняття «валюта» та «гроші», досліджує поняття 

«валютні правовідносини» як правову категорію та дає авторське його 

визначення, виводить ознаки валютних правовідносин (с.48-50).  

За рядом критеріїв (в залежності від основних функцій права, від змісту 

правовідносин, від території, від суб’єктивного складу, від характеру зв’язків 

між суб’єктами) запропоновано класифікацію валютних правовідносин (с.50-

53). Зроблено висновок щодо складових об’єкту валютних правовідносин (с.63), 

надано характеристику суб’єктному складу правовідносин (с.115-158). 

Другий розділ дисертації розкриває принципи регулювання валютних 

відносин  як фундаментальних засад їх врегулювання. Визначено ознаки та 

виведено три основні групи принципів. А саме – загальні принципи 

(відображають зв'язок між принципами права та принципами правового 

регулювання валютних відносин), організаційні принципи (відображають 

основні засади побудови національної системи уповноважених органів у сфері 

валютних відносин) та функціональні принципи  правового регулювання 

валютних відносин (базі яких має здійснюватись правове регулювання обігу 

валюти та валютних цінностей на території держави). 

У третьому розділі розглянуто методи правового  регулювання валютних 

відносин як основоположні способи правового впливу. Методи поділено на  

адміністративні та економічні.  Серед адміністративних  виділено: методи 

адміністративного правовизнання;  методи адміністративного дозволу; метод 

адміністративного примусу. 

Серед економічних методів регулювання валютних правовідносин 

дисертант виділяє: валютну інтервенцію; девальвацію і ревальвацію 

національної грошової одиниці; управління обліковою ставкою (дисконтна 
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(облікова) політика); диверсифікацію валютних резервів (управління 

валютними резервами) (с.276-289). 

Четвертий розділ дисертації присвячений аналізу  факторів впливу на 

правове регулювання валютних відносин в Україні. 

 Факторами впливу на правове регулювання валютних правовідносин 

визначено будь-які чинники, що спонукають суб’єкта правотворчості до 

прийняття правових норм (с.297).   

 Залежно від джерела виникнення та можливості контролю фактори 

впливу на правове регулювання валютних відносин запропоновано поділяти на 

дві групи: зовнішні (глобалізація і діяльність світових фінансово-кредитних 

установ) і внутрішні (політика, яку проводить держава на власній території та 

рівень розвитку економіки держави) (с.299-301) . 

Зазначається, що зовнішні фактори впливу на правове регулювання 

валютних відносин є факторами, наявність яких зумовлена діяльністю 

міжнародних фінансово-кредитних інституційна відміну від зовнішніх 

факторів, внутрішні фактори є результатом функціонування суб’єкта 

правотворення – держави і є відображенням особливостей її функціонування.  

Розглянуті в роботі питання є всебічно обґрунтовані, а висновки є 

логічним завершенням проведених автором досліджень.  

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. Основні 

положення та висновки дисертації, що виносяться на захист, мають теоретичне 

і практичне значення для досягнення мети наукового завдання дослідження, а 

саме: обґрунтування теоретико-методологічних засад науки фінансового права, 

розкриття суспільно-політичних, структурно-організаційних та теоретико-

методологічних передумов її становлення та розвитку. 

У дисертації М.В. Старинського сформульовано та обґрунтовано ряд 

положень і висновків, які характеризуються новизною. Серед положень 

новизни:  

Заслуговує на увагу розроблене автором визначення поняття «валютні 

правовідносини» як урегульованих нормами права суспільних відносин між 

правосуб’єктними особами щодо обігу валюти і валютних цінностей, реалізація 
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яких забезпечується силою державного примусу, який виражається у 

спеціальному правовому режимі (с.43) 

Обґрунтовано доведено, що до ознак валютних правовідносин належать 

наступні положення: а) вони виникають у процесі введення в обіг, 

функціонування та припинення обігу валюти і валютних цінностей; б) мають 

спеціальний правовий режим об’єкта; в) мають особливий суб’єктний склад – 

де крім фізичних та юридичних осіб, в них прямо чи опосередковано присутній 

Національний банк України; г) опосередковують валютну політику держави 

(с.48-49). 

Дисертант  переконливо доводить, що валютні правовідносини можуть 

виникати без участі держави, але під її контролем;  сферою виникнення, зміни 

та припинення валютних правовідносин є не тільки публічна, а й приватна 

сфера;  наслідком  сучасного розвитку світової економічної глобалізації  є 

неможливість сприйняття на рівні національного законодавства таких категорій 

як валюта і національна валюта як близьких але не тотожних (с.27-28).   

Розкрито поняття принципів, як «заснованих на пріоритетах економічної 

політики в державі основних ідей, 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» (с.169).  

Визначено, 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 

(с. 170) 
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Серед авторських міркувань, що заслуговують на увагу, слід відзначити 

авторську позицію щодо характеристики адміністративних методів 

регулювання валютних правовідносин, а саме: методу адміністративного 

правовизнання, методу адміністративного дозволу, методу адміністративного 

примусу (с.230-268). 

Дисертант акцентує увагу, що  методи адміністративного правовизнання 

об’єктивуються шляхом затвердження (посвідчення) публічно-значущих станів 

та підтвердження законності реалізації прав та обов’язків (с.242-246). 

Методи адміністративного дозволу, як переконує автор, 

використовуються уповноваженими державою органами для оцінки здатності 

особи здійснювати ту чи іншу діяльність з дотриманням законних прав та 

інтересів громадян, організацій, суспільства, а також економічних інтересів 

держави (с.246-253). 

У сфері валютних відносин даний метод об’єктивується у встановленні 

валютних обмежень, серед яких дисертант виділяє: 1) валютні обмеження, які 

застосовуються щодо експортерів, та 2) валютні обмеження, які застосовуються 

щодо імпортерів у процесі їх діяльності.  Залежно від об’єкта впливу виділено 

валютні обмеження, які застосовуються щодо поточних торговельних операцій, 

та валютні обмеження, які застосовуються до фінансових операцій 

(встановлення обов’язкового продажу валютної виручки, обмеження продажу 

іноземної валюти для торговельної діяльності) (с.250-251). 

Доречним є виокремлення особливостей 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) (с. 269-288). 

Особливої уваги заслуговує розроблений дисертантом проект Концепції 

реформування системи правового регулювання валютних відносин в Україні, як 

програмного документа, на базі якого може бути здійснене вдосконалення 

правового регулювання валютних відносин в нашій державі (додаток №1 до 

дисертації, с.432-439). 
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Цікавим є підхід до удосконалення  визначення поняття «валюта» в 

частині введення в дефініцію такої ознаки як: законний засіб платежу на 

території держави-емітента, та визначено валюту як загальний еквівалент 

вартості товарів, робіт та послуг, які поставляються на ринок суб’єктами 

економічних відносин і який є законним засобом платежу на території держави-

емітента (с. 66).  

В роботі справедливо наголошується, що наслідком віднесення в Декреті 

Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та 

валютного контролю» національної валюти – гривні до валютних цінностей є 

неможливість відділити грошовий обіг від обігу іноземної валюти і валютних 

цінностей при тому, що регулювання грошового обігу на території країни 

кардинально відрізняється від регулювання обігу іноземної валюти  (с.35). 

Заслуговує на увагу характеристика та склад об’єкту валютних 

правовідносин. Визначено, що критерієм, який дає можливість визначити певні 

матеріальні цінності як об’єкт валютних правовідносин, є така їх особливість як 

ліквідність. Це надало автору можливість віднести до об’єктів валютних 

правовідносин: а) іноземну валюту; б) національну валюту (грошова одиниця 

держави-емітента); в) резервну позицію в МВФ; г) спеціальні права 

запозичення (СПЗ); д) монетарне золото та метали платино-іридієвої групи; 

е) будь-який інший міжнародно-визнаний резервний актив за умови 

забезпечення його надійності (с. 63) 

 Автором запропоновано визначення та характеристика суб’єктного 

складу валютних правовідносин, зокрема з урахуванням таких їх ознак як: 

наявність валютної правосуб’єктності, індивідуалізація та наявність інтересу 

тощо (с. 115-158) 

Підсумовуючи сказане вище, можна констатувати, що авторський підхід 

до вирішення наукового завдання щодо дослідження питань валютних 

правовідносин, розкриття їх змісту, з’ясування теоретико-методологічних засад  

цих правовідносин відзначається науковою новизною. 

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих працях. Основні положення та результати дослідження 
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знайшли відображення у 37 наукових працях, у тому числі: у двох 

одноособових  монографіях, розділі у колективній монографії, 18 статтях у 

наукових фахових виданнях, 4 наукових статей у виданнях іноземних держав, 

11– у тезах та матеріалах науково-практичних  конференцій.  

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна робота  

написана українською мовою, оформлена відповідно до існуючих норм і 

правил, які висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук, є цілісною та завершеною науково-дослідною роботою, 

виконаною на високому науково-теоретичному та практичному рівні.  

Автореферат дисертації за своєю структурою й технічним оформленням 

відповідає визначеним вимогам. Автореферат повністю відображає зміст, 

основні положення, висновки та рекомендації, що містяться у дисертаційному 

дослідженні. 

Наукова і практична цінність дисертації. Обґрунтовані в дисертації 

М.В.Старинського наукові результати, висновки і рекомендації мають наукове і 

прикладне значення.  

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.  

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 20.11.2015 р. № 82-44/405) 
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Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний 

процес Української академії банківської справи (Акт про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження від 17.11.2015 р. № 20-005/1940) 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційного дослідження. 

Розгляд даної дисертаційної роботи дає підстави стверджувати, що її автор, 

продемонструвавши високий рівень володіння матеріалом досліджуваної теми, 

в цілому виконав поставлені завдання. Разом із тим, необхідно також відмітити, 

що у дисертації є низка дискусійних моментів, які потребують додаткового 

обґрунтування: 

1. На с. 140-142 наведено перелік валютних операцій, які відповідно до 

статті 5  Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання та валютного контролю» потребують отримання індивідуальної 

ліцензії. На жаль дисертант лише перераховує ці операції, не зупиняючись на 

розкритті їх змісту та не розкриваючи особливостей отримання індивідуальної 

ліцензії по кожній з них. 

2. Називаючи органи, що здійснюють керівництво в сфері валютного 

регулювання, дисертант  на с.157 перераховує відповідні повноваження 

Кабінету Міністрів України. Однак, в роботі відсутні посилання   на 

нормативно-правові акти, в яких ці повноваження закріплено. 

На с.158 дисертант  зазначає, що «центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться 

резидентами і нерезидентами на території України», однак при цьому не 

конкретизує назву органу, який має на увазі.  

Окремо від цього органу вказується на існування ще одного «центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 

митної справи, здійснює контроль за додержанням правил переміщення 

валютних цінностей через митний кордон України» (с.158), і в цьому випадку  

автор також не конкретизує його назву. 

3. Потребує уточнення висновок дисертанта, в якому він стверджує, що 

«ми можемо констатувати факт того, що  малолітня особа самостійно не може 

бути визнана учасником валютних правовідносин. Разом з тим вона може бути 
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визнана як учасник валютних правовідносин у тому випадку, коли від її імені 

діють батьки (усиновлювачі) чи піклувальники» (с.129).  

В дані  відносини вступають законні представники малолітньої особи, а не 

сама малолітня особа. Виникає питання, чи мають статус учасника валютних 

правовідносин законні представники малолітньої особи?  

4. Дисертант неодноразово звертається в роботі до поняття «валютна 

правосуб’єктність» (с.127). На жаль визначення цього поняття не 

запропоновано. Із змісту роботи випливає, що автор розглядає це поняття як 

різновид цивільної правосуб’єктності. 

5. Дисертант оцінює заходи примусу, що можуть застосовуватись до 

порушника лише через призму адміністративного примусу. В зв’язку із 

зазначеним виникає питання, до якого різновиду заходів примусу дисертант 

відносить пеню, що застосовується  до суб’єктів зовнішньоекономічних 

відносин у випадку порушення ними строків повернення валютної виручки в 

Україну, визначених відповідно до Закону України «Про порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р. №185/94 – ВР. 

 Вбачається, що дисертанту при характеристиці методу 

адміністративного примусу доцільно було звернутись до висновків, викладених 

в Рішенні Конституційного Суду України від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 

(справа про відповідальність юридичних осіб). 

Проте наведені зауваження не зменшують загальної позитивної оцінки 

роботи та отриманих теоретичних і науково-практичних її результатів, а лише 

підкреслюють, що автор вирішує актуальне завдання. 

  

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

 

Дисертаційне дослідження Старинського Миколи Володимировича 

«Валютні правовідносини: теоретико-методологічний аспект» є самостійною, 

завершеною, кваліфікаційною науковою працею, яка вирішила наукове 

завдання розробки концептуальних засад ефективного правового регулювання 

відносин, що виникають в процесі обігу валюти та валютних цінностей. 

Дисертація відзначається науковою новизною, має теоретичне і практичне 
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