
211Випуск 3(9) том 3, 2015

© Д. В. Кібець, 2015

УДК 342.5 (477)

Д. В. Кібець
аспірант

Сумського державного університету

ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Постановка проблеми. Сьогодні можна кон-
статувати, що жодна економіка будь-якої з країн 
світу не є закритою, а тому їхній стан прямо зале-
жить від світових фінансово-економічних тенден-
цій. Україна у цьому плані не є винятком. А отже, 
особливого значення набуває валютне регулюван-
ня, адже саме за його допомогою вбачається мож-
ливим вплинути не лише на розвиток вітчизняної 
економіки, але й на зовнішньоекономічні відно-
сини України з іншими країнами. Однак сьогодні 
доводиться констатувати, що якість та ефектив-
ність валютного регулювання в нашій державі за-
лишає бажати кращого, що, у свою чергу, зумов-
лює необхідність удосконалення не лише чинного 
законодавства, але й всіх механізмів валютного 
регулювання. При цьому першочерговим завдан-
ням повинно стати вдосконалення відповідних те-
оретичних конструкцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі питання валютного регулювання розглядались 
у наукових працях багатьох вітчизняних і зару-
біжних науковців. Зокрема, цій проблемі приді-
ляли увагу такі вчені: Н.М. Артемов, Ю.П. Битяк, 
О.І. Береславська, Б.Ю. Дорофеєв, Ф.О. Журав-
ка, Н.Н. Земцов, Н.С. Карвацка, В.М. Ниж-
ник, А.О. Мельник, О.М. Музичук, В.І. Міщен-
ко, О.П. Орлюк, В.А. Пушин, В.С. Стельмах, 
Н.М. Тюріна, А.В. Суторміна, В.А. Ющенко та 
багато інших. Однак, незважаючи на велику 
кількість наукових пошуків, у сучасних умовах 
соціально-економічного розвитку проблема ви-
значення поняття, мети та завдань валютного ре-
гулювання набуває нової актуальності.

Метою статті є визначення поняття, мети та за-
вдань валютного регулювання в Україні.

Виклад основного матеріалу. Насамперед вар-
то зазначити, що валютне регулювання є невід’єм-
ною частиною валютної політики, а тому, перш за 
все, ми розглянемо, що являє собою термін «ва-
лютна політика». Валютна політика – це комп-
лекс економічних, організаційних, правових, ад-
міністративних та інших заходів, методів, форм, 
інструментів, які здійснюються державою у сфері 
валютно-фінансових і кредитних відносин відпо-
відно до поточних і стратегічних цілей загальної 
економічної політики країни [1, с. 9]. В аспекті 
практичної реалізації, як зазначає Ф.О. Журавка, 
«валютна політика – це сукупність економічних, 
правових та організаційних заходів, що здійсню-
ються державою щодо регулювання валютних 

відносин» [1, с. 9]. О.П. Орлюк зазначає, що «ва-
лютна політика – це сукупність заходів, що здій-
снюються у сфері міжнародних економічних від-
носин відповідно до поточних і стратегічних цілей 
економічної політики країни. Вона спрямована 
на вирішення головних завдань, а саме: забезпе-
чення стабільності економічного зростання, утри-
мування зростання безробіття та інфляції, під-
тримку рівноваги платіжного балансу [2, с. 303]. 
В.М. Нижник визначає валютну політику як 
сукупність економіко-правових та організацій-
них заходів і форм, які використовують держав-
ні установи, центральні банківські та фінансові 
установи, міжнародні валютно-кредитні органі-
зації у галузі валютних відносин. Вона виступає 
частиною економічної та зовнішньоекономічної 
політики держави [3]. Під валютною політикою 
А.М. Іскоростенський пропонує розуміти систему 
здійснюваних державними органами заходів, які 
відображаються в законодавстві, що регулює від-
носини, які виникають під час мобілізації, розпо-
ділу, контролю та використання валютних ресур-
сів із метою забезпечення економічної цілісності 
держави [4].

Отже, валютна політика є важливою частиною 
діяльності держави, від ефективності реалізації 
якої прямо залежить як внутрішнє благополуч-
чя країни, так і її зовнішньоекономічний статус. 
Як ми вже зазначали, одним із засобів реаліза-
ції валютної політики є валютне регулювання.  
В «Енциклопедії банківської справи України» 
визначено, що «валютне регулювання – це форма 
організації відносин суб’єктів господарсько-фі-
нансової діяльності, пов’язаних із використанням 
валютних цінностей, через регламентацію держа-
вою міжнародних розрахунків і порядку проведен-
ня валютних операцій, яка закріплюється націо-
нальним законодавством і міжнародними угодами 
[5, с. 122]. На думку М.П. Кучерявенка, валютне 
регулювання становить собою діяльність держави 
й уповноважених нею органів щодо організації та 
здійснення валютних операцій, встановлення ха-
рактеру відносин між державою і суб’єктами, на 
яких поширюється валютне регулювання, право-
вих форм їх здійснення, закріплення основ пра-
вового статусу суб’єктів валютного регулювання, 
характеру відносин між державою і резидентами 
та нерезидентами [6, с. 381]. Б.Ю. Дорофєєв роз-
глядає валютне регулювання як «видання дер-
жавою (союзом держав) правил (регламентації) 
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випуску в обіг (емісії), вилучення з обігу ( естрик-
ції) національної валюти, обміну валют, а також 
платежів нерезидентам і валютних надходжень 
від них» [7, с.12; 8]. У наступному викладенні 
своїх висновків про зміст й механізм валютного 
регулювання автор не спромігся чітко розмеж-
увати поняття «валютне регулювання» та «ва-
лютне управління». Поняття «валютне регулю-
вання» фактично зведено до поняття «загальний 
механізм валютного регулювання» [7, с. 26; 8]. 
На думку М.О. Головніна, валютне регулювання 
становить собою діяльність держави й уповнова-
жених нею органів щодо організації та здійснення 
валютних операцій, встановлення характеру від-
носин між державою і суб’єктами, на яких поши-
рюється валютне регулювання, правових форм їх 
здійснення, закріплення основ правового статусу 
суб’єктів валютного регулювання, характеру від-
носин між державою і резидентами та нерезиден-
тами [9, с. 11].

«Валютне регулювання, – зазначають 
А.П. Рум’янцев і Н.С. Рум’янцева, – це діяльність 
державних органів з управління обігом валюти, 
контролю за валютними операціями, впливу на 
валютний курс національної валюти, обмеження 
використання іноземної валюти» [10]. На пере-
конання вчених, валютне регулювання передба-
чає таке: регулювання курсу національної валю-
ти, організацію розрахунків в іноземній валюті, 
відкриття рахунку в іноземній валюті, купівлю 
іноземної валюти, розрахунки за експортно-ім-
портними операціями, здійснення резидентами 
іноземних інвестицій, операції купівлі-прода-
жу іноземної валюти готівкою, порядок перемі-
щення валютних цінностей через митний кордон 
України, правила переказу іноземної валюти [10].  
Російський вчений Н.М. Артемов розглядає ва-
лютне регулювання у широкому та вузькому зна-
ченні, а саме: у широкому розумінні валютне ре-
гулювання кваліфікується як один із найбільш 
дієвих механізмів, за допомогою якого держава 
має можливість впливати на об’єктивні економіч-
ні процеси; у вузькому розумінні валютне регу-
лювання – це спосіб реалізації валютної політики 
держави, режим державного регулювання поряд-
ку зовнішніх розрахунків, операцій з валютою на 
внутрішньому ринку, золотом та інших схожих 
процесів [11, с. 12].

В.В. Клименко також розглядає вказаний тер-
мін у широкому та вузькому розумінні. Напри-
клад, у вузькому значенні, на його переконання, 
«валютне регулювання – це сукупність норматив-
них документів, встановлених органами валют-
ного регулювання у законодавчому та адміністра-
тивному порядку, спрямованих на регулювання 
потоків капіталу в країну з країни, а також ва-
лютних операцій, що здійснюються в межах дер-
жави, з метою підтримання стабільного курсу на-

ціональної грошової одиниці, стабільного рівня 
валютних резервів і балансування міжнародних 
платежів. У більш широкому розумінні, – продов-
жує науковець, – валютне регулювання означає 
частину макроекономічної політики держави, яка 
стосується сфери валютно-фінансових зв’язків ре-
зидентів окремої держави, та саму державу [12]. 
Валютне регулювання полягає у діяльності дер-
жави та уповноважених нею органів, спрямова-
не на регламентацію міжнародних розрахунків і 
порядок здійснення операцій з валютними цінно-
стями. Тобто валютне регулювання є сукупністю 
нормативних документів, установлених органами 
валютного регулювання у законодавчому чи адмі-
ністративному порядку, що спрямовані на регу-
лювання потоків капіталу в країну та за її межі, а 
також валютних операцій, що здійснюються в ме-
жах держави, з метою підтримання стабільності 
курсу національної грошової одиниці, достатньо-
го рівня валютних резервів і збалансованості між-
народних платежів [13, с. 197].

Варто звернути увагу на думку О.І. Береслав-
ської, яка зазначає, що валютне регулювання 
має дві сторони прояву – зовнішню і внутрішню. 
Зовнішня сторона, що проявляється у вигляді 
організації руху валютних коштів між суб’єкта-
ми валютних відносин, є предметом практичної 
діяльності управління цим процесом. Внутріш-
ня – це конкретні економічні форми (планування 
доходів підприємствами зовнішньоекономічної 
діяльності, стимулювання, ціна валюти), які за-
звичай виступають як стимули зацікавленості 
суб’єктів валютних відносин [14, c. 61–62; 15]. 
Вчений підкреслює, що у зміст поняття «валютне 
регулювання» потрібно зараховувати таке: нор-
мативно-правові засоби, що утворюють систему 
правил регулювання поведінки суб’єктів валют-
них відносин; технічні засоби, які забезпечують 
контроль за рухом іноземної валюти всередині 
країни відповідно до поставлених цілей і зовніш-
ніх умов; організаційні умови, за допомогою яких 
реалізується процес обміну та розподілу валюти; 
умови економічної зацікавленості у процесі здійс-
нення операцій із валютними цінностями. Усі ці 
елементи повинні бути тісно пов’язані та підпо-
рядковані одній меті. Отже, валютне регулювання 
О.І. Береславська розглядає як: а) економічну ка-
тегорію; б) форму чи спосіб управління; в) систе-
му методів та інструментів регулювання динамі-
ки валютного курсу, оскільки під час здійснення 
операцій обміну національної валюти на іноземну 
встановлюється валютний курс, який є важливим 
макроекономічним показником [14, c. 62; 15].

Отож, узагальнюючи наведені вище позиції, 
можемо надати авторське визначення поняття 
«валютне регулювання», під яким необхідно ро-
зуміти сукупність законодавчо встановлених ін-
струментів, що повинні використовувати спеці-
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ально уповноважені органи державної влади для 
ефективної реалізації державної політики в за-
значеній сфері, а також для забезпечення стабіль-
ності національної валюти України та зростання 
вітчизняної економіки. Для того щоб більш пов-
но та всебічно розкрити зміст вказаної юридичної 
категорії, необхідно визначити ключову мету, 
завдання та функції такого регулювання.

Наприклад, у загальному розумінні мета – 
це той кінцевий результат, якого бажають до-
сягти суб’єкти під час здійснення відповідної 
діяльності. Мета – це детально відпрацьоване, 
узгоджене, лаконічне формулювання бачення 
майбутнього; коротке визначення того, який по-
зитивний результат буде отримано від реалізації 
проекту; основа тих завдань, на виконання яких 
буде спрямована діяльність організації; пози-
тивний кінцевий результат, який планується і 
буде здобутий після вирішення поставленої про-
блеми. Мета будується за такою схемою: «Що 
зробити для досягнення мети і як це зробити?»  
[16, с. 17; 17]. Л.Ф. Ільїчов та інші автори філософ-
ської енциклопедії у своїх міркуваннях із приводу 
розуміння мети спираються на те, що ця категорія 
є елементом поведінки і свідомої діяльності лю-
дини, що характеризує передбачення в мисленні 
результату діяльності та шляхів його реалізації за 
допомогою певних засобів. Автори підкреслюють, 
що мета виступає як спосіб інтеграції різних дій 
людини в певну послідовність або систему. Аналіз 
діяльності як цілеспрямованої передбачає вияв-
лення невідповідності між наявною життєвою си-
туацією і метою; здійснення мети є процесом подо-
лання цієї невідповідності [18, c. 762].

Отже, узагальнююче все вказане вище, вважає-
мо, що метою валютного регулювання в Україні є, 
перш за все, забезпечення стабільності національ-
ної економіки та зміцнення позицій нашої держа-
ви у міжнародних економічних правовідносинах. 
Загальновідомо, що для досягнення мети необхід-
ним є вирішення конкретних завдань, які станов-
лять своєрідні мікроцілі, послідовне та система-
тичне вирішення яких є необхідною умовою на 
шляху до досягнення конкретної мети. В етимоло-
гічному значенні завдання – це те, що вимагає ви-
конання, розв’язання [19, с. 165]. Варто вказати, 
що в юридичній літературі є багато підходів щодо 
визначення завдань валютного регулювання.

Наприклад, В.А. Ющенко та В.І. Міщенко вва-
жають основними завданнями валютного регулю-
вання такі: організацію системи валютного кур-
соутворення, захист і забезпечення необхідного 
ступеня конвертованості національної грошової 
одиниці; регулювання платіжної функції іно-
земної валюти та інших іноземних інструментів, 
регламентацію поточних операцій платіжного ба-
лансу; організацію внутрішнього валютного рин-
ку; регламентацію та регулювання банківської 

діяльності з валютними цінностями; регулюван-
ня процесів утворення та руху валютного капі-
талу, захист іноземних інвестицій; встановлен-
ня режиму та обмежень на вивезення і ввезення 
через кордон валютних цінностей; забезпечення 
стабільних джерел надходження іноземної валю-
ти на національний валютний ринок [20, с. 41].  
Основними завданнями здійснення валютного 
регулювання, на переконання А.В. Суторміної, є 
такі: 1) організація системи курсоутворення, за-
хист і забезпечення необхідного ступеня конвер-
тованості національної грошової одиниці; 2) ре-
гулювання платіжної функції іноземної валюти 
та інших іноземних інструментів, регламентація 
поточних операцій платіжного балансу; 3) орга-
нізація внутрішнього валютного ринку; 4) регла-
ментація та регулювання банківської діяльності 
з валютними цінностями; 5) регулювання проце-
сів утворення та руху валютного капіталу, захист 
іноземних інвестицій; 6) встановлення режиму та 
обмежень на вивезення і ввезення через кордон 
валютних цінностей; 7) забезпечення стабільних 
джерел надходження іноземної валюти на націо-
нальний валютний ринок [21, с. 18].

У своїй дисертації Л.М. Кравченко дійшла вис-
новку, що до складу основних завдань валютного 
регулювання, на нашу думку, можна зарахувати 
такі: а) розроблення та прийняття відповідними 
органами нормативно-правових актів, що визна-
чають принципи та порядок здійснення валютних 
операцій на території України, порядок ввезення 
та вивозу іноземної валюти, права та обов’язки 
суб’єктів валютних відносин, відповідальність за 
порушення валютного законодавства; б) визна-
чення основних засад внутрішньої та зовнішньої 
валютної політики держави; в) створення системи 
контролю за дотриманням валютного законодав-
ства України (валютний контроль); г) формування 
державного валютного резерву для забезпечення 
фінансових зобов’язань держави в іноземній ва-
люті [22, с. 14].

Ми зі свого боку, проаналізувавши науко-
ві позиції та положення чинного законодавства 
України, вважаємо, що завдання валютного ре-
гулювання можна поділити на дві великі гру-
пи: основні та додаткові (факультативні). Отже,  
до основних завдань, на нашу думку, необхідно 
зарахувати такі:

– забезпечення мінімального зовнішнього 
впливу на курс валют в Україні;

– створення відповідного статусу національної 
валюти, який би підвищив рівень довіри населен-
ня саме до вітчизняної грошової одиниці;

– формування державного валютного резерву;
– забезпечення належної регламентації поряд-

ку використання іноземної валюти суб’єктами 
валютного ринку країни, що визначає динаміку 
його кон’юнктури, а отже, стан обмінного курсу;
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– забезпечення дотримання умов валютного за-
конодавства всіма учасниками відповідних право-
відносин;

– створення стабільних зовнішніх економічних 
і політичних відносин з іншими країнами світу.

Висновки. Отже, валютне регулювання, безпе-
речно, є важливим напрямом діяльності держа-
ви, від ефективності якої прямо залежить фінан-
сово-економічне благополуччя всієї держави та 
кожного окремого громадянина зокрема. Прове-
дене нами дослідження дає змогу стверджувати, 
що ані в чинному законодавстві, ані серед науков-
ців до кінця не сформовано єдиного підходу щодо 
визначення мети та конкретних завдань валютно-
го регулювання, крім того, можна стверджувати 
про повну відсутність систематизації останніх.  
Зазначена прогалина, на нашу думку, потребує не-
гайного вирішення. Адже, враховуючи специфіку 
такого регулювання, воно може бути ефективним 
лише у разі повної визначеності та конкретно вста-
новлених мети, завдань, функцій і принципів.
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Анотація

Кібець Д. В. Поняття, мета та завдання валютного 
регулювання. – Стаття.

У статті на основі аналізу наукових поглядів уче-
них досліджено теоретичні підходи щодо тлумачен-
ня таких понять, як «валютна політика» та «валютне 
регулювання». Надано авторське визначення поняття 
«валютне регулювання». Визначено, що метою валют-
ного регулювання в Україні є, перш за все, забезпечен-
ня стабільності національної економіки та зміцнення 
позицій нашої держави у міжнародних економічних 
правовідносинах.

Ключові слова: валютна політика, валютне регулю-
вання, мета, завдання, економічна стабільність.

Аннотация

Кибец Д. В. Понятие, цели и задачи валютного ре-
гулирования. – Статья.

В статье на основе анализа научных взглядов уче-
ных исследованы теоретические подходы относитель-
но толкования таких понятий, как «валютная поли-
тика» и «валютное регулирование». Предоставлено 
авторское определение понятия «валютное регулиро-
вание». Определено, что целью валютного регулиро-
вания в Украине, прежде всего, является обеспечение 
стабильности национальной экономики и укрепление 
позиций нашего государства в международных эконо-
мических правоотношениях.
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Ключевые слова: валютная политика, валютное 
регулирование, цель, задачи, экономическая стабиль-
ность.

Summary

Kibets D. V. Concept, purpose and tasks of currency 
regulation. – Article.

In the article, based on the analysis of scientific views 
of scientists, theoretical approaches to the interpretation 

of such concepts as: “foreign exchange policy” and “cur-
rency regulation” are researched. Author’s definition of 
the concept of “currency regulation” is given. It is deter-
mined that the purpose of currency regulation in Ukraine 
is primarily to ensure the stability of the national econ-
omy and strengthen the position of our state in interna-
tional economic relations.

Key words: currency policy, currency regulation, pur-
pose, tasks, economic stability.


