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В процесі обігу валютних цінностей мо
жуть виникати, змінюватися та припинятися 
валютні правовідносини. Такі відносини ма
ють важливе значення для держави, оскільки 
забезпечують її економічну самостійність. Це 
обумовлено тим, що національна економіка 
кожної держави все більше стає залежною від 
економічного розвитку сусідніх країн, відбу
вається активний товарообмін, експорт та ім
порт послуг і т.п. Разом із тим, всі названі 
економічні відносини неможливі без опосере
дкування їх валютними цінностями. Як наслі
док, відбувається правове оформлення валю
тних відносин, підсилюється роль валютно-
правових норм у регулюванні внутрішньо-
національних валютних відносин. 

За допомогою норм права держава прагне 
врегулювати ці суспільні відносини, надає їм 
форми та змісту, забезпечує їх виконання 
примусовою силою. Внаслідок цього суспіль
ні відносини обумовлені обігом валютних 
цінностей та урегульовані нормами права 
стають валютними правовідносинами. 

Головною метою правового регулювання 
валютних відносин є створення ефективного 
правового механізму валютного регулювання 
шляхом нормативного закріплення статусу 
резидентів та нерезидентів, принципів прове
дення валютних операцій, повноважень і фу
нкцій органів валютного контролю, відпові
дальності за порушення валютного 
законодавства. Валютні правовідносини при 
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цьому виступають юридичною формою ви
раження та закріплення валютних відносин. 

Маємо відзначити, що в науковій літерату
рі відсутній єдиний підхід щодо з'ясування 
терміну «валютні правовідносини». Вищевка
зане висловлювання підтверджується певною 
кількістю наукових досліджень з даної про
блематики, зокрема працями як вітчизняних 
так і російських фахівців. При цьому, ми ма
ємо виділити праці М.М. Артьомова, 
Є.О. Алісова, Л.К. Воронової, Н.В. Воротіної, 
О.М. Горбунової, О.Ю. Грачевої, Л.А. Сав¬ 
ченко, І.Є. Криницького, М.П. Кучерявенка, 
О.М. Козиріна, O.A. Лукашева, Н.В. Сапожні-
кова, Н.І. Химічевої, Л.М. Кравченко тощо. 
Тому мета статті полягає у тому, щоб на підс
таві аналізу наукових праць та нормативно-
правових актів виокремити ознаки, які при
таманні валютним операціям, і тим самим за
пропонувати комплексне наукове уявлення 
про особливість валютних правовідносин як 
виду фінансових правовідносин. Новизна ро
боти полягає в самому фактові комплексного 
наукового дослідження особливості валютних 
правовідносин як виду фінансових правовід
носин, що, в свою чергу, через призму аналізу 
загальних та специфічних ознак валютних 
правовідносин та дослідження кожного зі 
структурних елементів валютних правовідно
син, дозволило надати авторське визначення 
валютних правовідносин. 

Так, ще І.П. Айзенберг у радянські часи 
визначав «валютні правовідносини» як пов'я
зані із здійсненням зовнішньоторговельних, 
зовнішньокредитних та неторговельних опе
рацій з іноземними державами [1, с.35]. Проте 
сучасні вчені, прагнучі вдосконалення, роз
шили це визначення, оскільки валютні право
відносини виникають не тільки при операціях 
з іноземними державами, але й у внутріш
ньому обороті держави. Так, Л.М. Кравченко 
під терміном «валютні правовідносини» ви
значала врегульовані нормами права суспіль
ні відносини, що виникають у фінансово-
кредитній сфері з приводу створення та вико
ристання валютних фондів держави, окремого 
підприємства чи громадянина, що носять 
комплексний та владно-майновий характер [2, 
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с.7]. На думку A.B. Емеліна [3], під валютни
ми правовідносинами слід розуміти урегульо
вані нормами права суспільні відносини, що 
виникають з приводу обігу на території конк
ретної держави іноземної валюти та інших 
валютних цінностей. Ю.А. Крохіна валютні 
правовідносини визначає як сукупність еко
номічних і фінансових відносин, що склада
ються в національній та світовій економіці 
при функціонуванні валюти і валютних цін
ностей [4, с.94]. На думку Ж.В. Завальної, 
М.В. Старшинського, до валютних правовід
носин слід відносити відносини у сфері обігу 
валюти та валютних цінностей та процесу 
функціонування уповноважених державою 
органів з приводу валютного регулювання та 
валютного контролю, метою яких є забезпе
чення прав та інтересів фізичних, юридичних 
осіб і /або держави [5]. 

Відсутність єдиного підходу щодо визна
чення терміну «валютні правовідносини» пі
дштовхує до аналізу загальної характеристи
ки валютних правовідносин. При вирішенні 
питання визначення місця валютних право
відносин, на нашу думку доречно згадати ви
слів Т.М. Ямненко: «всі відносини, що скла
дають зміст фінансової діяльності держави і 
органів місцевого самоврядування, поділя
ються виходячи із критерію фінансово-
правового регулювання по фінансово-право
вим інститутам на: а) бюджетні, б) при фор
муванні і виконанні бюджетів; к) відноси
ни стосовно валютного регулювання» [6, 
с.27]. На думку Є.А. Анісова, норми, які регу
люють суспільні відносини в галузі здійснен
ня керівництва грошовим обігом та валютни
ми цінностями, є окремим інститутом 
фінансового права [7, с.56]. 

Узагальнюючи погляди науковців, ми під
тримуємо точку зору, що валютні правовід
носини є специфічним видом фінансових 
правовідносин, і регулюють, з однієї сторони, 
здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності операцій на міжнародному валют
ному ринку, а з іншої - діяльність держави та 
її уповноважених органів по створенню та 
використанню валютних фондів. Крім того, 
слід зазначити, що валютні відносини мають 

владний характер, тобто держава наділяє од
ного із учасників цих відносин владними по
вноваженнями щодо інших учасників, таким 
чином, держава або сама виступає однією із 
сторін у правовідносинах або ж уповноважує 
відповідний державний орган. Валютні пра
вовідносини виникають у сфері фінансової 
діяльності держави, внаслідок якої утворю
ються валютні фонди. Отже, валютним відно
синам притаманні риси фінансового права, 
що дозволяє стверджувати, що ці відносини у 
своїй сукупності утворюють один з інститутів 
фінансового права і входять до предмету фі
нансового права. 

Для більш ретельного дослідження загаль
ної характеристики валютних правовідносин, 
на нашу думку, доречно окреслити загальні та 
специфічні ознаки, що притаманні їм. Так, як 
зазначає О.О. Дмитрик, до ознак, що прита
манні будь-яким правовідносинам, у тому чи
слі й валютним правовідносинам, слід відно
сити наступні: а) вони виникають на основі 
норм права, які закріплюють ту модель пове
дінки для сторін правовідносин, яку згодом 
буде реалізовано в правовідносинах; б) харак
теризуються наявністю суб'єктивних юриди
чних прав і обов'язків [8, с.25]. При цьому, 
валютні правовідносини, як і будь-які право
відносини в механізмі правового впливу на 
процес обігу валютних цінностей, виконують 
три основні функції: а) вказують на коло осіб, 
на яких у конкретний час розповсюджується 
дія правової норми; б) закріплюють конкрет
ну поведінку учасників правовідносин, якої 
вони повинні дотримуватись; в) є умовою для 
можливості приведення в дію юридичних за
собів забезпечення суб'єктивних прав і 
обов'язків учасників правовідносин [9, с.70]. 

При виділенні специфічних ознак валют
них правовідносин, на нашу думку, доречно 
згадати позицію М.П. Кучерявенко, який за
значав, що утворюючи взаємопов'язану сис
тему, кожен вид відносин являє собою склад
ну підсистему, явище, що відображає зміст 
окремої сторони суспільної організації, і в 
цьому механізмі певна роль і місце належать 
правовідносинам [10, с.92]. Валютні право
відносини при цьому відображають окрему, 
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специфічну сторону суспільної організації -
сферу обігу валютних цінностей і процесу 
функціонування уповноважених державою 
органів з приводу валютного регулювання та 
валютного контролю. 

До специфічних ознак, притаманних валю
тним правовідносинам, в юридичній літера
турі відносять наступні: 

1) вони виникають у процесі введення в 
обіг, припинення і самого обігу валюти та ва
лютних цінностей; 

2) регулюються законодавством у сфері 
обігу валюти і валютних цінностей, а також 
законодавчими актами інших галузей права 
(цивільним, адміністративним, банківським 
та ін.); 

3) мають змішаний характер - одночасно 
публічний і приватноправовий; 

4) мають спеціальний правовий режим 
об'єкта (правовий режим операцій з валютою 
та валютними цінностями спеціально врегу
льований нормативними актами і даний ре
жим істотно відрізняється від режиму інших 
об'єктів, наприклад, грошей); 

5) наявне коло певних суб'єктів, які можна 
визначити як резидентів та нерезидентів та 
уповноважених органів державної влади; 

6) опосередковується через валютну полі
тику держави [5, с.85-86]. 

Зупинимось на більш детальному аналізі 
зазначених специфічних ознак, притаманних 
валютним правовідносинам. Так, валютні ві
дносини виникають у процесі введення в обіг, 
припинення і самого обігу валюти та валют
них цінностей. Як зазначає Ю.А. Крохіна, са
ме рух валюти є однією із основних ознак ва
лютних відносин [4]. Валютні відносини 
пов'язані з використанням валюти у зовніш
ній торгівлі, при здійсненні зовнішніх запози
чень, залученні іноземних інвестицій, здійс
ненні операцій з купівлею (продажем) 
валюти, з цілим рядом банківських операцій з 
валютою, митним переміщенням валюти та 
валютних цінностей і т.п 

У залежності від цього, валютні відносини 
в системі економічних відносин можна поді
лити на два рівні: а) валютні відносини в сис
темі національної економіки, котрі являються 
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складовою частиною грошово-кредитної сфе
ри держави та впливають на стан державного 
бюджету та економічний ріст країни; 
б) валютні відносини в системі світової еко
номіки, що виступають головною формою мі
жнародних економічних зв'язків і обслугову
ють цілий спектр напрямків міжнародного 
співробітництва: зовнішньоторговельний обо
рот, рух факторів виробництва між держава
ми, науково-технічний, гуманітарний та куль
турний обмін між країнами, міжнародний 
туризм тощо. 

Що стосується регулювання валютних 
правовідносин, то при цьому слід зазначити, 
що воно здійснюється шляхом закріплення 
відповідних норм законодавством не лише у 
сфері обігу валюти і валютних цінностей, а 
також законодавчими актами інших галузей 
права (цивільним, адміністративним, банків
ським, та ін.). Слід зазначити, що на комплек
сний характер правового регулювання валют
них правовідносин зверталася увага з боку 
вчених теоретиків. Досліджуючи питання ва
лютних правовідносини, Є.О. Алісов зазна
чав, що валютні правовідносини утворюють 
собою інститут права, який по своєрідній 
природі є комплексними або змішаними, бо ці 
правовідносини регулюються також нормами 
інших галузей - міжнародного приватного 
права, цивільного права, господарського пра
ва [7, с.102]. Але при цьому слід зазначити, 
що незважаючи на те, що валютні правовід
носини регулюються нормами, що відносять
ся до різних галузей права, фінансово-правові 
норми в регулюванні валютних правовідно
син мають пріоритетне значення. 

В Україні загальні засади організації та 
здійснення валютного регулювання встанов
лено Декретом Кабінету Міністрів України від 
19.02.1993 р. № 15-93 «Про систему валютно
го регулювання та валютного контролю» [12]. 
Цим нормативно-правовим актом встановлено 
режим здійснення валютних операцій на тери
торії України, визначено загальні принципи 
валютного регулювання, повноваження дер
жавних органів і функції банків та інших фі
нансових установ України в регулюванні ва
лютних операцій, права й обов'язки суб'єктів 
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валютних відносин, порядок здійснення валю
тного контролю, відповідальність за порушен
ня валютного законодавства. Крім того, Дек
ретом закріплено на нормативному рівні такі 
поняття, як «валюта України», «резиденти», 
«нерезиденти», «валютний контроль», «конве
ртована валюта», «уповноважений банк» та 
інші. Основним органом валютного регулю
вання та контролю відповідно до Декрету є 
Національний банк України. Крім того, основ
ні засади здійснення Національним банком 
функцій головного органу валютного контро
лю встановлено та деталізовано Положенням 
про валютний контроль, затвердженого Пос
тановою Правління Національного банку 
України № 49 від 08.02.2000 р. [13]. 

Наступною спеціальною ознакою валютних 
правовідносин є те, що вони мають змішаний 
характер - тобто одночасно публічний і прива
тноправовий. На дану особливість валютних 
відносин звертав увагу О.Б. Альтшулер, який 
зазначав, що норми валютного законодавства 
носять як правило адміністративно-правовий 
характер і рефлектують, наприклад, на циві
льно-правові угоди, предметом яких висту
пають валюта та валютні цінності, у тому се
нсі, що ці угоди повинні здійснюватись в 
порядку, передбаченому законом [14, с.26]. У 
зв'язку з цим і виникає певний комплексний 
характер правового регулювання валютних 
правовідносин. 

Крім вищезазначених специфічних ознак 
валютних правовідносин, слід також ще 
окремо зазначити про необхідну ознаку валю
тних правовідносин, яка полягає у присутнос
ті іноземного елемента в якості суб'єкта. Так, 
наприклад, до валютних правовідносин слід 
відносити угоди, пов'язані зі здійсненням ро
зрахунків між резидентами та нерезидентами 
в національній валюті, а обіг національної ва
люти в межах країни між резидентами - не є 
валютним обігом а є грошовим і не є об'єктом 
валютних правовідносин. 

Для повної характеристики валютних право
відносин обов'язковим є дослідження структу
ри цих правовідносин, а саме об'єкта, суб'єктів 
та змісту правовідносин. Об'єктами правовід
носин є те, на що направлено суб'єктивні пра

ва та юридичні обов'язки їх учасників, інши
ми словами - це те, заради чого виникають 
самі правовідносини. Наступним структур
ним елементом валютних правовідносин є 
суб'єкти валютних правовідносин. На нашу 
думку, усіх учасників валютних правовідно
син (суб'єктів валютних правовідносин) до
речно поділяти на дві групи: 

1) органи державного управління валют
ними правовідносинами (до яких відносити 
органи валютного регулювання та контролю); 

2) конкретних учасників валютних право
відносин (до яких відносити юридичні та фізи
чні особи - як резидентів так і не резидентів). 

До першої групи суб'єктів валютних пра
вовідносин, на нашу думку, виходячи з аналі
зу норм чинного валютного законодавства, 
відносяться: Верховна Рада України; Прези
дент України; Кабінет Міністрів Украї-
ни;Міністерство фінансів України та Націо-
нальний банк України. При цьому, слід 
зазначити, що з формальної точки зору, валю
тне законодавство України і зокрема, Декрет 
Кабінету Міністрів України «Про систему ва
лютного регулювання і валютного контролю» 
[12], не передбачають особливого правового 
статусу органів державного управління валю
тними правовідносинами. Поділяючи точку 
зору A.B. Емеліна [15, с.45], вважаємо що пе
вний відокремлений статус органів державно
го управління валютними правовідносинами є 
очевидним, оскільки дані учасники виступа
ють в ролі владних суб'єктів. 

До групи конкретних учасників валютних 
правовідносин, на нашу думку, відносяться 
юридичні та фізичні особи - як резиденти так 
і нерезиденти, уповноважені банки та фінан
сові установи, що отримали ліцензію на про
ведення валютних операцій, державу. При 
цьому слід зауважити, що держава як учасник 
(суб'єкт) валютних правовідносин має певне 
особливе становище. Воно полягає у тому, що 
держава, будучи зацікавлена в ефективності 
та раціональності обігу валюти та валютних 
цінностей, задовольняючи потреби публічно
го характеру, наділяє свої органи владними 
повноваженнями, які реалізуються через ме
ханізм здійснення валютної політики. 
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У свою чергу, передбачається, що право на 
здійснення валютних операцій дають генера
льна або індивідуальна ліцензія на здійснення 
валютних операцій. При цьому генеральні 
ліцензії видаються комерційним банкам та 
іншим фінансово-кредитним установам на 
весь період дії режиму валютного регулюван
ня. Індивідуальні ж ліцензії НБУ видаються 
фізичним та юридичним особам на здійснен
ня разової валютної операції та на період, не
обхідний для здійснення такої операції. Крім 
того, нормативно-правовими актами НБУ пе
редбачена видача ще так званого спеціального 
дозволу на право здійснення деяких операцій, 
до яких відносяться ввезення (пересилання) в 
Україну іноземної валюти, іменних, дорожніх 
чеків, банківських металів у сумі, що переви
щує визначені НБУ норми. При цьому упов
новажені банки та фінансові установи позба
влені можливості самовільно встановлювати 
правила проведення валютних операцій, що 
виходять за рамки ліцензії на проведення ва
лютних операцій. За порушення даних умов 
вони несуть відповідальність, передбачену 
законодавством, аж до позбавлення ліцензії 
на проведення валютних операцій. 

Що стосується іншої групи суб'єктів валю
тних правовідносин - фізичних і юридичних 
осіб, то для характеристики їх правового ста
тусу важливе значення відіграє віднесення їх 
до категорії «резидентів» чи «нерезидентів». 
Сам поділ всіх учасників валютних операцій 
на резидентів та нерезидентів проведено Дек
ретом Кабінету Міністрів України «Про сис
тему валютного регулювання і валютного ко
нтролю» [12]. 

Важливим елементом структури валютних 
правовідносин є їх зміст. При цьому, зміст 
будь-яких правовідносин взагалі так і валют
них правовідносин зокрема, поділяють на 
юридичний та фактичний зміст. Юридичним 
змістом валютних правовідносин є встанов
лені у нормах права суб'єктивні юридичні 
права та юридичні обов'язки суб'єктів валю
тних правовідносин. Фактичний зміст валют
них правовідносин - реально здійснювані 
учасниками валютних правовідносин дії, 
спрямовані на реалізацію їх суб'єктивних 
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прав та юридичних обов'язків. 
Таким чином, розглянувши загальну хара

ктеристику валютних правовідносин, що, 
перш за все полягала в виявленні загальних та 
специфічних ознак валютних правовідносин, 
дослідженні кожного зі структурних елемен
тів валютних правовідносин, надає нам мож
ливість надати авторське визначення валют
них правовідносин, під яким слід розуміти 
урегульовані нормами права суспільні відно
сини, що виникають, змінюються та припи
няються в сфері обігу валюти та валютних 
цінностей, що відбуваються між конкретними 
учасниками правовідносин при безумовній 
участі уповноважених державою органів ва
лютного регулювання та валютного контро
лю, що реалізують виконання валютної полі
тики держави. 
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