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У статті визначені основні види зовнішньоекономічних фінансових операцій. Запро‑
понована класифікація правовідносин, якими опосередковуються відповідні операції на 
відносини з надання фінансових послуг, валютні відносини та розрахункові відносини. 
Здійснений огляд українського законодавства, норми якого регулюють зовнішньоекономічні 
фінансові операції, а також основних актів Європейського Союзу, які мають враховуватись 
при модернізації національного законодавства. 
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Постановка проблеми. Зовнішньоекономічні фінансові операції є різновидом зовнішньо‑
економічної діяльності (далі – ЗЕД), які в багатьох випадках виступають як допоміжні опера‑
ції по відношенню до експортно‑імпортних та інвестиційних операцій. Без цих операцій су‑
часна міжнародна економічна система функціонувати не може. Як справедливо зазначається у 
міжнародно‑правовій літературі, «транскордонний рух фінансових засобів так чи інакше «об‑
слуговує» міжнародну торгівельну систему та міжнародну інвестиційну систему й водночас є 
певним самостійним явищем» [1, с. 151]. 

Без вірної уяви про цю групу економічних відносин неможливо забезпечити адекватний 
правовий режим зовнішньоекономічної діяльності. Отже, важливим є встановлення дійсного 
кола зовнішньоекономічних фінансових операцій задля обґрунтування напрямів модернізації 
національного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі економіко‑правові проблеми зовніш‑
ньоекономічних фінансових відносин та операцій розглядали такі вчені як В. С. Аксьонов, 
В.  О.  Алексєєв, А. А. Болдова, М. В. Грідчина, В. Д. Мельников, А. С. Обаєва, О. С. Поважний, 
О. П. Подцерковний, О.М Понамарчук, Л. В. Руденко, О. Л. Сірчин, Р. М. Сухий, О.О. Яременко, 
М. О. Шаповалов та деякі інші. Водночас дискусійними залишаються питання щодо класифіка‑
ції зовнішньоекономічних фінансових відносин, а також не повністю вирішеними є проблеми 
напрямів модернізації національного законодавства з регулювання зовнішньоекономічних фі‑
нансових відносин в умовах інтеграційних процесів.

мета статті. Встановлення кола зовнішньоекономічних фінансових операцій як предмету 
національного та міжнародного правового регулювання у контексті модернізації національного 
законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяль‑
ність» до видів ЗЕД відносяться, зокрема, міжнародні фінансові операції та операції з цінними 
паперами, кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 
та іноземними суб’єктами господарської діяльності.

Більш глибоке з’ясування поняття та кола зовнішньоекономічних фінансових операцій по‑
требує звернення до загальнотеоретичних понять «фінанси», «фінансові відносини», «фінансові 
операції».

Поняття «фінансових операцій» є спорідненим від поняття «фінанси», яке, в свою чергу, 
походить від латинського – finantia, що буквально означає «платіж, збір» [2, c. 4]. В цілому, в 
економічній літературі під фінансами розуміють суспільні економічні відносини, предметною 
сферою якого виступає процес формування, розподілу і використання фондів грошових коштів 
з метою виконання функцій і задач держави, а також конкретних суб’єктів господарювання [3, 
с. 6; 2, с. 7; 4, с. 22]. 

Вбачається при цьому, що визначення «фінансів» через «відносини» фактично ототожнює 
це поняття із «фінансовими відносинами», що не сприяє розумінню цих понять та зваженості 
понятійно‑категорійного апарату, зумовлює фактично дублювання змісту понять та ставить під 
сумніви доцільність використання одного з них. 

© В.В. Чайковська, 2014



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    17’201456

Слід зауважити, водночас, що поняття фінансів виходить за рамки поняття грошей і стика‑
ється з комплексом відносин із приводу оцінки господарської діяльності і руху грошової форми 
вартості [5, с. 482]. 

Все ж таки, у понятті фінансів, у тому числі із погляду міжнародних економічних відносин, 
має виокремлюватися певне статичне розуміння, яке набуває динамічного виміру саме завдяки 
фінансовим відносинам. Саме тому більш перспективним видається відносити до фінансів, у 
тому числі тих, що використовуються у ЗЕД, сукупну обігову вартість матеріальних та немате‑
ріальних ресурсів у формі грошових коштів, цінних паперів та боргових зобов’язань, фондів ка‑
піталовкладень та страхування, платіжних засобів, записів та інших ресурсів, що обліковуються 
у грошовій формі. 

Саме за допомогою такого розуміння можна показати змістовний елемент фінансово‑
господарської діяльності як професійної поведінки щодо утворення та використання фінансів, 
організації фінансових відносин.

У науці зустрічаються різні класифікації фінансових відносин, за допомогою яких є мож‑
ливим проникнення у глибини цієї складної категорії («фінанси)». Зокрема, А. Л. Алавердов 
з точку зору рівня, на якому відбувається фінансові відносини, класифікує їх наступним чи‑
ном: 1) фінансові відносини на рівні окремих суб’єктів господарювання; 2) фінансові відноси‑
ни, що здійснюють за безпосередньої участі та в інтересах держави; 3) міжнародні фінансові 
відносини, що реалізуються за участю міжнаціональних фінансових інститутів (Міжнародний 
валютний фонд, Європейська валютна конференції, Міжнародний банк реконструкції і розвитку 
тощо), держав та окремих юридичних осіб [3, с. 6]. 

Однак у наведеній класифікації недостатньо чітко визначено відповідні складові, позаяк фі‑
нансові відносини на рівні окремих суб’єктів господарювання (зокрема, державного сектору 
економіки) можуть здійснюватись в інтересах держави, так само як в інтересах держави можуть 
існувати й міжнародні фінансові відносини. Позитивним у вказаній класифікації є визначення 
окремого рівня «міжнародних фінансових відносин», які, як буде показано надалі, опосередко‑
вуючись фінансовими операціями, займають важливе місце у ЗЕД.

До фінансових відносин, що опосередковують господарські операції у цьому контексті, 
необхідно відносити, по‑перше, ті, що виникають з надання фінансових послуг. Перелік фінан‑
сових послуг закріплено у ч.1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулю‑
вання ринків фінансових послуг», до яких віднесено випуск платіжних документів, платіжних 
карток, дорожніх чеків та/або обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 
довірче управління фінансовими активами; діяльність з обміну валют; залучення фінансових 
активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів 
у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; банківські послуги тощо. Більшість 
з вказаних послуг може мати й зовнішньоекономічний, транснаціональний характер, зокрема, 
міжнародний лізинг, надання кредитів іноземним підприємствам, послуг зі страхування, різно‑
манітних банківських послуг тощо.

В економічній літературі справедливо зазначається, що «на сучасному етапі розвиток рин‑
ку фінансових послуг характеризується глобалізаційними та інтеграційними процесами», коли 
відбувається «вільний та ефективний рух капіталів між країнами та регіонами, функціонування 
глобального ринку, формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінан‑
сів», реалізація «глобальних фінансових стратегій ТНК та транснаціональних банків» [6, с. 72]. 

Розвиток ринку фінансових послуг в Україні пов’язано сьогодні, передусім, з євроінтегра‑
ційними процесами. Зокрема, в Угоді про асоціацію з ЄС, ратифікованій Законом України від 16 
вересня 2014 року № 1678‑VII, (далі – Угода про асоціацію) міститься окремий підрозділ, що 
має назву «Фінансові послуги». У вказаному підрозділі наявні принципи нормативно‑правової 
бази для всіх фінансових послуг, які підлягають лібералізації [7].

Відповідно до ч. 1 ст. 133 Угоди про асоціацію, яка (стаття) міститься у підрозділі «Фінансові 
послуги», Україна зобов’язується забезпечити поступове приведення у відповідність своїх чин‑
них законів та майбутнього законодавства щодо регулювання надання фінансових послуг до 
законодавства ЄС. Це утворює низку проблем.

У положеннях ч.4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» закріплена можливість надання українськими суб’єктами господарювання виключного 
переліку фінансових послуг, який визначений у законі, а також ЗУ «Про банки та банківську 
діяльність». Це підтверджується положеннями ч.2 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги…», відпо‑
відно до яких фінансові послуги, надання яких передбачається іншими законами, підлягають 
включенню до переліку, визначеного частиною першою цієї статті. Надання фінансових послуг, 
не включених до зазначеного переліку, забороняється.
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Водночас, по‑перше, ч.2 ст. 125 Угоди про Асоціацію з ЄС містить більш ширший перелік 
фінансових послуг. По‑друге, зі змісту ст. 128 та пункту d) ст. 125 Угоди про Асоціацію з ЄС 
сторони зобов’язуються дозволяти постачальникам фінансових послуг надавати так звані «нові 
фінансові послуги» тобто ті, які пов’язані з існуючими та новими інструментами або зі спосо‑
бом постачання таких інструментів, однак не надаються відповідно до законодавства однією із 
Сторін Угоди. 

Наведене свідчить про необхідність внесення змін до ЗУ «Про фінансові послуги…» щодо 
можливості надання за законодавством України в т.ч. й тих фінансових послуг, що прямо не за‑
кріплені у зазначеному Законі, з метою відповідності положень ЗУ «Про фінансові послуги…» 
Угоди про асоціацію.

Говорячи про фінансові послуги не можна обійти увагою також так звані Базельські угоди, 
що є стандартами банківського регулювання. Вказані стандарти почали розроблятись з 1980‑х 
років й на теперішній час затверджено три їх редакції, що отримали умовні назви «Базель I», 
«Базель II» та «Базель III» [8, с. 290].

Хоча положення вказаних угод не є обов’язковими, вони де‑факто слугують основою для 
директив ЄС, що знайшло свій вираз, зокрема, у тому, що модель «Базель II» була перенесе‑
на т.з. «Банківською директивою» ( Директива № 2006/48/ЄC Європейського Парламенту та 
Ради ЄС) та «Директивою основної відповідності» (Директива № 2006/49/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради ЄС) [9, с. 25].

Не випадково, згідно з ч.2 ст. 127 Угоди про асоціацію з ЄС Україна та ЄС докладають 
«необхідних зусиль для забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та 
нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з ухиленням від сплати податків на всій 
її території. Такі міжнародні стандарти включають, зокрема, «Основні принципи ефективного 
банківського нагляду» Базельського комітету, «Основні принципи страхування» Міжнародної 
асоціації органів нагляду за страховою діяльністю» та інші стандарти [7]. 

Різновидом фінансових відносин виступають також валютні відносини, що опосередкову‑
ються відповідними валютними операціями.

Обсяг валютних операцій в Україні випливає з положень Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про систему валютного регулювання і контролю», положення, якого дозволяють відносити до 
останніх: 1) операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності (передусім, це 
купівля‑продаж іноземної валюти, інших валютних цінностей (цінних паперів, банківських ме‑
талів) – В.В.); 2) операції, пов’язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу 
як засобу платежу (фактично в даному випадку йдеться про здійснення розрахунків валютними 
цінностями – В. В.); 3) операції, пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на те‑
риторію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей; 
4) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті; 5) розміщення валютних цін‑
ностей на рахунках і у вкладах за межами України; 6) здійснення інвестицій за кордон, у тому 
числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних 
прав, отриманих фізичними особами – резидентами як дарунок або у спадщину.

Вказані операції можуть набувати «вбудований» характер при двосторонніх товарних опе‑
раціях у ЗЕД, або мають самостійне функціонування при здійсненні зовнішньоекономічної ін‑
вестиційної діяльності, зовнішніх запозичень, або у разі, наприклад, ввезення/переказування/
пересилання валютних цінностей на територію України чи зворотних дій, розміщення валютних 
цінностей на рахунках за межами України тощо. 

У міжнародних економічних відносинах валютні відносини набувають форми міжнародних 
валютних відносин, які в економічній літературі позначаються як сукупність суспільних від‑
носин, що складаються при функціонуванні валюти у світовому господарстві та обслуговують 
взаємний обмін результатами діяльності національних господарств [10, с. 6].

Заходи впливу держави на валютні операції отримали у законодавстві й в науковій літературі 
загально‑абстрактні назви «валютне регулювання» та «валютний контроль» [див.: 11; 12; 13; 14]

Модернізація правового регулювання зовнішньоекономічних валютних операцій полягати‑
ме сьогодні, передусім, у внесенні змін до нормативно‑правових актів, що регулюють відносини 
з валютного регулювання та валютного контролю. Зокрема, у наукових та практичних колах ви‑
словлюються думки про необхідність швидкої лібералізації валютного контролю аж до повної 
його відміни, що обґрунтовується, передусім, процесами глобалізації, зокрема, євроінтеграцією 
України [15].

Відповідні думки потребують додаткового обґрунтування з урахуванням однієї із свобод 
ЄС – свободи руху капіталів, щодо якої Суд ЄС (рішення якого мають силу прецеденту) в одному 
зі своїх рішень зазначив: «у багатьох випадках рух капіталу має місце, коли фінансові ресурси з 
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однієї країни використовуються для інвестування до іншої країни та інвестиція не повертається 
назад до першої країни у розумний строк» [16].

Серед актів ЄС, які повинні бути враховані при модернізації українського законодавства 
щодо валютних операцій, повинні бути враховані, зокрема, Регламент Європейського парламен‑
ту та Ради ЄС № 1889/2005 від 26 жовтня 2005 р. про контроль за готівкою, що ввозиться чи ви‑
возиться зі Співтовариства [17], Директиву Європейського парламенту та Ради ЄС № 2005/60/
ЄС від 26 жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відми‑
вання коштів та фінансування тероризму [18] та інші.

Важливу роль у міжнародній фінансовій системі відіграють також розрахункові відносини. 
Як справедливо зазначає О. П. Подцерковний, «процедурний характер розрахункових відносин, 
який видається другорядним, насправді є найважливішим інструментом приймання‑передання 
майнових благ в економічних відносинах» [19, с. 173].

Н. Ю. Єрпилєва зазначає, що «розрахункові відносини – це відносини, що включають у себе 
фактичні та юридичні значущі дії, спрямовані на виконання грошового зобов’язання (погашен‑
ня грошового боргу) в готівковій та безготівковій формах, які регулюються приватно‑правовими 
та публічно‑правовими нормами, що містяться в національному законодавстві, міжнародних 
договорах та міжнародних звичаях» [20, c. 50]. Наведене визначення не обмежує здійснення 
розрахунків виключно грошами, що відповідає сучасним тенденціям, коли розрахунки можуть 
здійснюватись цінними паперами (зокрема, векселями), правами вимогу боргу тощо. Водночас, 
необхідно зауважити, що норми, що регулюють розрахункові відносини, можуть міститись й в 
нормах наднаціонального, інтеграційного права (зокрема, у нормах права ЄС).

Для позначення зовнішньоекономічних розрахункових операцій у ГК застосовується по‑
няття міжнародних розрахункових операцій, під якими розуміються як операції, що провадять‑
ся за грошовими вимогами і зобов’язаннями, виникають при здійсненні ЗЕД між державами, 
суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами та громадянами, які перебувають 
на території різних країн. Підтвердженням зовнішньоекономічного та похідного від інших ЗЕД 
операцій характеру цих розрахунків слугує положення ч.2 ст. 344 ГК: суб’єктами міжнародних 
розрахунків є експортери, імпортери і банки, які вступають у відносини, пов’язані з рухом това‑
ророзпорядчих документів та операційним оформленням платежів.

Поняття «міжнародних розрахунків» та похідні поняття від нього використовуються й у нау‑
ковій літературі. Наприклад, О. І. Шмирьова зазначає, що «міжнародні розрахунки обслугову‑
ють платежі по грошовим зобов’язанням та зобов’язанням, що виникають у зв’язку з торгово‑
економічними та іншими відносинами між організаціями, фірмами та окремими особами пев‑
них країн…Міжнародні розрахунки пов’язані із здійсненням різноманітних форм економічних 
та неекономічних відносин з зарубіжними країнами: зовнішньою торгівлею, науково‑технічним 
співробітництвом, дипломатичними, культурними, туристичними та іншими зв’язками» [21, с. 
25]. О. М. Панамарчук до основних форм міжнародних розрахунків відносить: 1) акредитив; 
2) інкасову форму розрахунків; 3) банківський переказ; 4) авансовий платіж; 5) розрахунки век‑
селями й чеками [див. : 12].

Не маючи на меті розкривати усе розмаїття українських правових джерел у цій сфері, яке 
дуже розгалужене, все ж треба зауважити, що особливості цих відносин випливають із того, що 
зовнішньоекономічні фінансові операції пов’язані із залученням, по‑перше іноземної валюти 
та інших валютних цінностей, використання з боку суб’єктів ЗЕД яких впливає на стабільність 
національної грошової одиниці, а, по‑друге, визначають обмеження на здійснення інвестицій за 
межі України, що можуть означати виведення капіталів та занепад власних виробництв. 

Разом із тим, в умовах поступової інтеграції в ЄС, потребуватиме модернізації правового 
режиму ЗЕД й щодо здійснення зовнішньоекономічних розрахункових операцій в т.ч. й з точ‑
ки зору перспективності впровадження розрахунків у «євро», контролю за банками та іншими 
фінансовими установами, боротьби із легалізацією брудних коштів та обмежень банківської та‑
ємниці тощо.

Зокрема, відповідно до пункту «c» ч.1 ст. 3 Договору про функціонування ЄС, Союз має ви‑
ключну компетенцію у грошовій політиці по відношенню до держав‑членів, грошовою одини‑
цею яких є євро [22]. Зрозуміло, що реалізація вказаної компетенції стосується й впорядкування 
розрахункових відносин у євро. Не можна не враховувати також світовий розвиток розрахунків з 
використанням електронних грошей. Як зазначається у літературі, «в силу матеріальної природи 
готівкових грошей з їх допомогою неможливо здійснювати електронні транзакції, тоді як елек‑
тронні гроші вже сьогодні стали необхідним елементом електронної комерції» [23, с. 113]. І сьо‑
годні маються враховуватися, законодавчі акти ЄС у цій сфері, зокрема Директива № 2000/46/
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ЕС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 вересня 2000 р. «Про заснування, діяльність та 
пруденційний нагляд за функціонуванням інститутів електронних грошей» [24] та ін.

Зусилля законодавця щодо вдосконалення правового режиму зовнішньоекономічної діяль‑
ності щодо регулювання зовнішньоекономічних фінансових операцій повинно зосередитись по 
трьом наступним напрямкам: 1)правове регулювання господарської діяльності з надання фінан‑
сових послуг; 2) правове регулювання валютних відносин; 3) правове регулювання розрахунко‑
вих відносин. Конкретні заходи щодо вдосконалення національного законодавства потребують 
нових господарсько‑правових та міжнародно‑правових досліджень.
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Резюме
В статье определены основные виды внешнеэкономических финансовых операций. 

Предложена классификация правоотношений, которыми опосредуются соответствующие 
операции на отношения по предоставлению финансовых услуг, валютные отношения и 
расчётные отношения. Осуществлён обзор украинского законодательства, нормы которо‑
го регулируют внешнеэкономические финансовые операции, а также актов Европейского 
Союза, которые должны учитываться при модернизации национального законодательства.

Ключевые слова: финансы, финансовые отношения, финансовая операция, финансовые 
услуги, внешнеэкономическая деятельность, правовое регулирование.

V. V. Chaykovska, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor
Odesa I. I. Mechnikov National University

the Department of Administrative and Economic Law
24/26, Frantsuzskiy Boulevard, Odessa, 65058, Ukraine

THE FOREIGN FINANCIAL TRANSACTIONAL SYSTEM AS THE 
SUBJECT OF THE LEGAL REGULATION IN UKRAINE

Summary
The main types of foreign financial transactions are defined in the article. The classification of 

legal relations that mediate the corresponding transactions on the relationship to financial services, 
currency relations and the clearing transactions is proposed. A review of Ukrainian legislation, 
which norms regulate foreign financial transactions, as well as the acts of the European Union 
which must be considered in the modernization of the national legislation are carried out.
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