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rIа тему <<Пpaвoвi oбмежeння BикoрисТанrrЯ iнoзeмноТ валlоти у
гoсПoДаpсЬкoпty oбiгy в УкpaiпЬ>, ПoДaне Ца З,цoб}ття нayкoBoгo сTyПеЦя

кaнДиДaTа IoриДичних rrаyк зa спeцiaльцiстю 12.00.04 _ гoспoДapсЬкe ПpaBо;
гoспoДарсЬкo-ПpoцесyaлЬнe ПрaBo

Aктyальпiсть теми дoслiдяtеrrня
Poзвигoк срaснoi  екoнoцiки в) l (е нeNlo}{ЛиBo )Явити } в iлривi  в iл

свiтогoсподapських пpoцесiв. У пeвнiй мipi oсобливoстi пPaBoBoГo pе)киN'Iy

iнoземнoi валtоти сПpaBЛяIоTЬ знaчний вплив нa вибiр зaсoбiв рea:riзaцiТ Грolxoвo-

кpедитнoТ тa валrотнoi пoлiтики бyдь-якoi дepжaви. У зв'язкy з цим деp)кaви сBiTy'

i УкрaiЪa не r виклIoЧенн,1м, придiлятoть iстoтнy yвary вибopу пpавовoТ мoделi

oбiry, зaстoсyвaння Ta oбМeження y гoспoдapcькiй сферi iнoземнoi вaлюти.

Зa умoв динaмivнoГo poзBиTкy прaBоBoi сисТеми Укpaiъи, ii iнтегpaцii y

сBрoпeйський прaвoвий прoстip, збaгavення нopМaМи мiжнapoднoгo прaвa,

ТеopеTиtll{oi тa пpaктитнoi знaЧyщoстi нaбyBaIоTЬ питaння фopмyвaннЯ сyчaснolo

lloГJlядy нa Bизнaчення oсoбЛиBoстей ПрaBoвoгo мехaнiзмy зaстoсyвaнrrя й oбiгy

iнoзеМнoТ BaJIIoTи чеpез piзнoмaнiтнi вaпютнi oпepaцiТ, ix клaсифiкацiтo,

ooMе)I(еннJI' },l{oви 1 ПoряДoк лlЦензyваIlня' BикорисTaнI{я BaJтюТ}tих paxyнкiв,

кoнlpoЛЬ i вiдпoвiдал ьн iсть зa Тх здiйснeння toщo.

Звaжaючи нa пoтpебy пoглиблення нayкoBих пoглядiв цoдo зaсaд

IoсПoдapськo-ПpавoвoГo pеryЛIoBaнIIя BtДнoсин! щo виникaIoTь y сфеpi

викopисTat{нJI, oбiry Ta oбмeжеHня iнoземнoi BaЛIoТП, нaПpЯМiB yзгоДженнЯ

пyбЛiчнo-пРaBoBих тa ПpиBaтнoправoвиx iнтеpесiв }пiaсникiB вallrolнoгo Pиtlк.y'



z
aктyaJlЬним пoсTae зaBДaI{ня стBopeнrш TropетичнoГo пiДфyнrя ДЛя визнaЧeнIUI
lllлЯхlB B.цocкoнaJIеI{нЯ Гocl]o.цaрсЬкo.ПpaBoBoгo зaбеЗпечeння вiднoсин oбМe)кeння
викoрисTaнI{я iнoземнoТ вaпоти, yТoчнeння пopядlg, iх встaнoвлeння тa pеалlзaпii.

щo i скЛаЛo ЛpедМеТ лaHoгo дисеpтauiйнoгo лoслiдження.

. Baiкливo вiдзнavити i те, rцo нa тлi недостaтнoстi кoМплeксноГo дoслiдlкення
пpoбпем, пoв'язaниx З прaBoвиМи oбмеженнями викoриcTaння iноземнoТ ва.rroти.

цiннiсть пpедстaвленoi рoбoти знa.rнo збiльшyстЬся.

Тaким .rинoм, дoслiдrкення oсoбливoстeй BикopисTaIlня iнoзeмнoi вa:tloTи y
гoспoДapоЬкoмy oбiry тa BсТaнoBлеI{ня вiдпoвiдниx пpaвoBих oбмекень
спpЯМoвallе нa пoглиблення TeoреTичIloгo .цорoбкy rrayки ГoспoдapсЬкoгo ПpaBa! a
Tакo)к BдoскoнaЛенIiЯ пpaвoTBoрчoТ тa пpaвoзaстoсoвнoi пpaктики в зaзнaченiй
сфeDi.

Ill.цTPиМкy' aД}(е Bонo €

зa свoiM ПрeдМеToМ'

BирrшeншI.

,rэ кoнтrкстt вищенaBе.цеI{oГo oбрaння теми дoслiдження зaoЛyГoвvе нa
aкTyaпьниМ дЛя юpи,цичнoi наyки Ta екoнoМiчнoГо lt{иTТя

ПocTaBленoЮ МеToIo' зaвДaннЯми тa pезyльтaтaми iх

IIoвпзна peзyльтатiв нayкoвогo дослiдrкепня
flисеpтaцiя С.P. Сyлeймaнoвоi с пeprпим в УкpaiЪi кoмплексниL{] грyнToBниМ

дoсЛl,ц)кенням oсoбливoстей зacToсyBaння ПрaвoBиx oбмeжень Bикopистaння
lнoзеl,lнoi BaJII0Tи y гoспo.царськoМy oбiry, яке мiстить низкy oбlpyнтoвaниx
тeoреTичнI{х пoЛoжeнь i пpиклaдниx BиcIloBкlB.

Зoкpемa, .цисеpTaнТoм пpoaнaлiзoвaнo пoI{яTTя (вaл}oтa', (ltloЗеМнa B.UIIoTa)J
(сpoIпD), (ваЛIoтнi цiннoстi>>, вияBлeно iх сцiльнi прaвовi oзнaки. Зa рeзyльтaтaми
I{ayкoBoгo alraЛiзy сфopмyльoвaнo слylпний BиснoBoк Пpo Tе' щo BaпIoTa тa
rнoЗeмнa вaЛIoTa спвBlднoсяTься як цiлe тa .raоткa. Мoжнa погoдитись i з iнrшим
BисIloBкoм aвТoрa Лpо Tе, щo iнoзеМнa BaJIIoTa € сaмoстiйним спеЦифiчним видoм
MaЙнa, грolпoвим зaсoбoм, .ц)кеpелoM фoрмyвaння i
сyб'rктa гoспo.цapIоBaннJI, зaообoм ПЛaтe}(y i

зoвнllпньoекol{oмiчнoго кoнТpaкTy (c. 1 544).

нaкoпиченIlЯ ПpибyTкy

сyT.teвoЮ yМoвоlо



з

У пiдpoздiлi 1.2 дисеpтaцiйнoгo дoслiдження aBTop нaBoДиTь BJIaоне

виЗнaченнЯ BaЛIoтнoi пoлiтики Ta вaJIIl]Tних пpaвoвiднoсин, якi oпoсеpедкoвуtоть

вал lотн i  oпеpau iТ .  шo Засл)  loByС на п iл  гpимк1 laсxBaЛеHнЯ.

Зoкpемa, aвTop aрГyNfентoBaнo дoвo,циTь' цo вaлlотнa пoлiтикa сЛpямoвalta нa

BстaнoBленIu i пiдщимaння ПapиTеTнoгo кypсy нaцioнaльнoТ вaлюти щoдo

rнoзеМних BaлЮТ' сTиMyЛIoвaннЯ ЗpoсТaння деp)кaBних BaJIIoTних peзеpвiв, iх

ефективне викopисТaнI{яl пеpeдбalас всTaнoBлеIlнЯ BaлIоТних oбМе)кенЬ _

зaПpовa.ц)кення певних зoбoв'язaнь i pеглaменTyBaнrrЯ пopяДкy здiйснення

BaлIoTIlих oпеpацtй (c' 44-69).

Знavний iнтeрес y теopетиuнiй тa пpaкти'rнiй ПлoЦина-\ ПреДсTaBляIoTь

аBTopськi мiркyвання Щoдo сyтнoстi BаJrЮтних oпеpaцiй, BaЛIотних oбмeжень тa

oсобливoстей зaсТoсyвaння TaкиХ oбмeжень дo вaлютних рoзрaxyнкiв i дoгoворiв.

Зoкpемa, BиoкpеМленo oзнaки Ba]IЮтних опеpaцiй, a сaМе: rrсprЛlк Ba,IIIоTIIих

oПеpaЦiй y нopмaTивнo-пpaвoBих aкTаx piзнoi юpиди.rнoi сили не € BиЧеpПHиM;

змiстoм вaлютниx oпеpaцiй е дiТ фiзинних i roриди.rних осiб, спpямoвaнi нa

BсTaнoBленI{я' змiнy абo пpипиIlення пpав i oбoв,язкiв оyб'ектiв при it здiйсненнi;

B oкреMиХ BипaДках валtoтнi oперaцii мoжyть здiйснювaтися ltеЗаЦeжнo вiд вoлi i!

yнaсникiв (нaпpиI(Лa'цl пpи ПриMyсoвoмy списaaнi кoшrтiв з paхyнкy) (с. 143.144).

!одaткoвo слi,ц ПiДTpиМaTи виci{oBoк aBToрa пpo Te' щo ви.цoМ BaпIоTllиx

oбМея(ень € oбМе)кeння пpaвa сyб'сктa зoвнirrrньoекoнoмiянoТ дiяльнoстi
сaмoсTiйнo poзпopя.ryI{aтисЯ BаUIIoTIlolо вирyчкoloJ oTpиMaI]oю в pезультaтi

ПрoвeДених ниМ oпеpaцiй (с. 90_91).

B лисеpтаuiйнoмy лoсл iдженнi  м iстЯlЬсЯ i iншi  не vенш шiкав i  нayкoв i

пoJroженIUl щoДo хapaктеpисTики BaЛIoTних paхyнкiв, aнaлiзy пopядкy й

пpoцедypи iх Bi.цкpи.tTЯ, BикopиcTaннЯ Tа oбМеженнЯ з ypaхуBal{няМ ttoрМ чиннoГo

зaкoнoдaвства Укрaiни.

JoкреМa' зaс.]lyГoBye нa сxвaлeннЯ aBTopський пi.цxiД.цо poзyмiння вaЛЮTнo-

poзpaХyнкoBиx ПpaBoвrДнoсин як piзнoвидy рoЗрaхyнкoBlrx пpaвoвiднoсин,

пpеДМеToМ Яких € зaсToсyвaння, oбiг, peaлiзaцiя тa oбме;кення iнoземнoi вaлтoти,



кoщi Зa сBoiМ хapакTeрoМ мoя{yTь бyTи oргaнiзaЦiйI{o.ГoспoдaроЬкиМи i мaйнoво-
гoспoдaрськими (с. 98).

Baжливим е i те, щo aвтоp
BaJIIoTIlиХ poзрaхyl{кaх i пiД чaс

зBеpTaс yвaгy нa oсoбливocтi ЗaсToсyBaння y

BаJIIoTниx oпepaцiй iнфoрмaцiйнo.фiнaнсoвиx
тexнoлогiй aбо систем елекц)oнIloгo cеpвiсy (зoкpемa' прoЦeсиIlг' еквaЙpиIlг.
Iнтернет-бaнкiнг тoщo), якi зaбезпeч}тоть .цocTуIlн'сть, мoбiльнiс'rь, oпeDaTивIllcТЬ
Bикoнaн}я Ta Пl.цTBеpД)кeнI{Я txиpoкoгo дiaпaзонy oпеpaцiй (с. 128).

Poзглядаto.lи опецифiкy зaсoбiв ДеpжaBнoГo рeryлIoBaння вaЛIoтнгх oпеpaцiй,
диceрTaI{T .цeTаJIьнo зyПинЯстЬся y дисеpтaцiйнoмy .цoслiджeннi нa висвiтленнi
oсoбливoстей лiЦенЗyBaння як oкреМoгo BиД BaлIoTних oбмежeнь.

Зoкpемa, слiд пoгoдитися iз запpoпoнoвaним пlДхoдoм' вiдroвtднo дo якoГo
JriЦeнзyBai{ня BaJIIоTних oпеpaцiй Мo)кI{a рoЗГлядaTи s ДBox aспекTax: як зaгaJ]ьниЙ
зaсiб деpжaвнoгo реryЛIoBaннЯ (aдмiнiстpaтивнo-пpaвoBий мexaнiзм petyЛtoвaнrul
ГoсПo.цapськлх вiднoсин) тa як спецiaльний, який зaстосoвyeться виклroчнo HБУ i
с виpазoм (легальнoю фоpмоlo) вaлtотниx oбмежень (с. 128.129).

JaслyГoByr нa cхBaпеI{ня aBTopськa aрryментaцiя спiввiднotlrення пoнять
(письМoBий дoзвiл> i <лiцензiя>>' Зoкремa, y дисеpтaцiйнiй poбoтi сфopмyльoвaнo
Bиснoвoк прo Tе' Цo письмoвий дoзвiл с piзнoвидoм лiцeнзiТ, i в деяких BипaДкax
олyry€ пlДcТaвoЮ .цля oTpимaння гeнеpaльнoi лiцензii. У зв'язкy з циМ сjlylxнo
ЗaПpol]oнoBalto скасyвaТи Taкy ДoДaТкoBy фopмaльнy пpoЦeДyрy як дoзвiл'
l{oBoдиTЬсЯ тaкoж неoбхiднiсТь yДoскoнaлення Лopядкy видa.ri лiцензiй нa
здiйснeння вaлIoТних oпеpaцiй пшяхoМ нa.цaння йoмy прiopитетнolo зaсToсуBaннЯ
стосoвно спецiалъниx видiв лiцeнзiй нa здiйснення пeвних oперaцiй (с ' 1зЗ-140).

HеopДинaрнiстю вiдзнaтaеться aBTорcЬкий пiдxiд дo BизIlaчення пpaвoвoт
Прирo.ци, поняття, сyб'сктнo-oб'ектнoгo склaДy BалIотнoГo кoн'tpoЛIo' пlДстaB Ta
фopм гoспoдapськoТ вiДповiдaльнoстi, якi зaстoсовylоTЬся зa Пopytrrення
вaлIoTнoгo зaкoнoДaBсTBa.

Зoкpемa, ЗayB'кy€TЬся' Цo вaЛЮтний кoнтpoлЬ r кoМпЛrкснolо пpaвoвoЮ
кaTегopi€ю, якiй пpитaмaнний aдмiнiстpaтивний, фiнaнсoвий, гoспoдapський тa
iнпrий хapaктеp. У рoбoтi Тaкoж зaПpoпoнoвaнo видiлити BиДи BaЛIoTнoгo



кollTpoлIo Зa кpитеpiсМ чaсy пpoвeдення, a сaме:

5

пoПеpеДнiй! пoToчний
(oпеpaтивний) тa нaстyпний (с. 156-157).

Хaрaктеризутo.lи ГoспoДaрсЬкy вi.цпoвiдальнiсть y сфepi вaлютниx oпеpaЦlй,
aвтop oбгpyнтoвaнo ви.ц iляс нaсr1пнi  лpинuиЛи: HесЛpoс loвHoст i  викoнання
BЗяToгo нa себе зoбoв'язaння, пpезyмпцii виIrи, peсTиTyЦiйнoсTt, ПpоПopцiйносTi
гoc[oдapськo.правoвих сaнкцiй лpiopитетy ЗaхлсTy екoнoМivних iнтересiв,
пoсднaннЯ lМперaTиBниx Ta диспoЗитивних зaxoдiв впливy (с. 193).

Звiонo, poбoтa мiстить i iншi, не менtл цiкaвi нayкoвi пoЛo)кенIUI' Як1
визнaчaloTь нoвиЗнy ДисеpTaцiйнoгo дoслiджeння С.P. Cyлеймaнoвoi' пpoте i
ЦЬoГo Ц1лкoм дoстaTнЬo' aби ствepджyвaти' щo aBTopoМ ДосягнyTo ГoлoBнoi' п'IеTи
дисepтaцii, Якa пoJUIГar B пi.цIoТовЦi ТеoреTиЧl{их Ta IrрaкTичних pекоN{eн.цаЦlй
щoдo BдoскoI{аJIeннЯ Bикopистaння iнoземнoТ BaJIIoTи y гoсподapськомy обiry тa
BсTaнoвлeння вiдпoвiдних пpaвoвих oбмежень.

loстoвipнiсть i oбгpyнтoвaнiсть pезyльтaтiв ДoслiДrкеlrня
UTpyкTурa дисeртaцii С.P. Cyлеймaнoвoi вiдлoвiдaе пoстaвленtй метi тa

зaB.цaнняM ,цoслrд)кенIlЯ! a викJIa.ц йогo pезyльтaтiв здiйсненo нa I{aJIеI(нoмy
нayкoвo.мeToДичнoмy piвнi.

тa зaрyбiжниx рoзpoбкaх з пиTaнЬ пpaвoBoгo pеryЛIoваIlня oбiry iнoземнoТ валroти
y сфepi гoспoдapювaння.

oбlpyнтoвaнiсть тa дoстoвipнiсть пiдгoтoвлeних висновкiв
дoсягa€TЬсЯ зa paхyнoк дoслiджeння aвтoрoм знavнoi кiлькoстt

iиyкoвl пoлo)кеннЯ Ta pекol{ен.цaцiТ apгyментoвaнi, базуrоться нa вtт.lизняних

Ta рекoМенДaцiй

лiтеpaтypниx тa
I{орNIаTиBI{o-ПpaвoBих .ц)кеpел фoбoтa мiстить сПисoк викoрисTaниx джеpел iз 281
нaймeнyвaнвя).

oбгpyнтoвaнiсть сфoрМyльoBaниx aBTopoМ виснoвкiв i пpoпoзицiй
ПlдTBеpДжyсTЬсЯ i фaкToМ пyблiкацii poбiт, пpисвЯчених темi дисepтaцiТ. Зoкpемa,

PезyЛЬтaTи нayкoBoгo дoслiдження BиклaДеIlo y 5 стaттяx, oпyблiковaних y
IlayкoBIгх фaxoвrтx видaннях, oднa з яких _ y зapyбiжнoмy пepioдиuноп{y ви.цaннl'
тa y 9 oпyблiковaних тезaх дoповiдей нa нayкoвo-пpaктичниx кoнфеpeнЦiях.



Пpи цьoмy як пyблiкaцii, тaк i aвтopефеpaт ,ЦисеpтaцiT з дoстaтньolo пoв}loтoЮ

Bисв1TлIoЮть ПoЛo)кеннJI пoдaнoГо нa ЗaхисT .цoсл1.ц)кеIlня.

Bиснoвки i рекoмендaцii, якi poзpoбленi aBтopoМ B pезyлЬTaTi oпpaцIоBaння

ЗнaчнoГo oбсяry зaкoнoдaвсTBa Ta пpoBе.цення кoмПЛекснoГo сиcтеМногo

дoс.лi.цження, .цосTaТнЬo aпpoбoBaнi нa нayковo-пpaкTичних кoнфеpенЦ1Ях.

У Дисеpтaцii B.цallo Bикopистaнi зaгaльнонayковi тa спецiальнi мeтoди

нayкoBoГo Пtзнaння.

B цiлoмy, для poбoти хapaктеpний лoгiчний сTиЛЬ Bиклa'ценHя МаTерiaЛy. a

дoслi,цження вi,цзIlaчaеTьсЯ пoолiдовнiстtо тa чiткiстlo виснoвкiв.

Tеoретинttе i практичПе зrIачеЦIrя oдepжaЦих рeЗyЛЬTaТlB

Hayкoве тa пpaкTичIlе ЗнaченIlя дисеpтaцiйнoi poбoти пoлягaс в

кoмПЛексltoМy сиcTеМнoмy 'цoслi.цженнi пpoбrrемaтики засTocyBaннЯ ПpaBoвиx

oбмежень BикopисTartll;l iноземноi BaЛIoTи y гoспoДаpсЬкoмy oбiry тa poзpoбцi

пpoпoзицiй з yдoскoнaЛення зaкoнoдaвствa Укpaiни y данiй сфеpl'

Haйбiльш знa.ryЩиМи нayкoBиМи pезyЛьтaтaми.цoсJriДкення е:

Bизнaчення сисTеМи oбмежень Bикopистaння irroзeМнoТ BаJlIoTи y

Гoспo.цapськoмy oбiry Укpaiни;

зДiйснення клaсифiкaцiТ BaJIIоTHих oбмeжень Tа yToчне}]нЯ змiстy тaких

пoняTЬ, Як (BaлIoTний pинoк), <вaлютooбiо тoщo;

BияBЛеHHЯ oсoбливoсrей ,асТoс)BаHHЯ зaхoдiв toспoдapськo] 'в iдпoвiдальносг i

зa пpaBoпopyЦreння y сфеpi здiйснення валroтних oперaцiй.

Tеopетиvнi BисHoBI(и. laпpoпoнoванi 1 лисepтаuiйнov1 ,Дoслi.цженHi. MoжyТЬ

стaти пiдщyнтям,цлЯ Пo.цaJlЬIrlих наyкoBиХ.цoслi.l.жень з пиTaнЬ зaсTосyBaння

прaвoвих oбмеrкень викopиотaння iнoземнoТ вaпюти y гoспoдapськoмy oбiгy.

Пpaкти.rне знaЧення пoЛo)кеliЬ i pекoмендauiй Bикoнa}ioГo,цoсJIl.Dltення

пoJIягaс в ToMy] щo Boни Мo)I{yTь бyти зaстoсoвaнi y зaкoнoтвop.riй дiяльнoстi з

\,1еToю'цoопpацIoBaннЯ Ta yдoскoнaJlення чиннoгo ГoсПoдapсЬкoГo зaкoнoдaвсTBa, a

Taкoя( y пpaктиЦl пpаBoЗaсToсyвaння.



Кpiм тoгo, }дaTеpiaЛи дисеpTaцiйI{oгo .цoслiДкення Taкo)к Мo)кyTЬ бyTи

викopиcTaнi у нayкoвo-дoслiднiй poбoтi, y нaBчaЛьHol4y Прoцeсi при виклa.цaннi

гoспoдаpсЬкo-Пpa-BoBиx .цисци ПЛi H.

. Зayвa)кеЦriя щодo фopмп тa змiсry дисеpтaцii

B цiлoмy пoзитиBнo oцiн}'roчи пolIo}{ен}-IJI дисeртацiйноi

зBернyTи yвaГy aBTopa нa oкpемl HеДoЛ|КИ' а cаMе.'

poбoти, слiд

l. У дисepтaцiйнiй poбoтi з€lЗначaeTЬсЯ' щo валrотний кoнтроль y сфеpi

ГoсI]o'цaploBal{ня е не ЛI{uIе BиДoМ гoспo,цapськo-фiнaнсoвoгo кoнтpoлто, a й

фopмoю oбмerкенЬ' щo Мaс сBoсIo Мrтolo за'чист вi,ц piзких кoливaнь гpolxoBo-

вaлIoTнoгo кypоy Ta сTворeннЯ сПpиЯTЛиBиx yМoB дЛЯ BикopистанЕJr нaцioнaльнoi

BaлIoTи y гocпo.цapcькoмy oбiгy (c. 168).

Предстaвляеться, щo зaПpoПoнoвaне aBTopoN{ BизIlaЧeння пoняття <<валtoтний

кoнTpoль) пoтpебyс певнoгo yTоЧнення. Aдже нaвpя.ц чи iсrц,rоть пiдстaви для

змlcToBнoгo oтoТo){с{енIш вaJIIoTногo кoнTpoлIo як ,ц1яЛЬнoсTl yпoBнoBDl{ених

opгaнiв деprкaвнoТ влa.ци щoдo BияBЛeння Ta зaПoбiГaння ЛopyшеltнЯМ BиN{oГ

вaJIIoTногo зaкoнoдaBсTвa з фopмaми oбмеiкень, якi слiд рoзглядaти як рeзyЛЬтaT

здiйонення BaЛIоТIloГo кollTpoJllo. A,цже oбмеження BисTyПaюTЬ зaxo.цoМ BIrЛиBy

.цеpжaBи нa пeвнy ситyaцirо нa ваJlюTнoмy pинкy aбо нa певнe кoлo сyб'сктiв

ГоcПo.цapIoвaння.

oтжe, aвтoрy ДoЦiльнo бyлo дoклaсти зyоилЬ до бiльшroТ кoнкретизaцiТ змiстy

пoнЯTTЯ ((Ba[юTI{иЙ кot{lpoЛь)).

2. Слi.ц пoгoДитися з прoпoзиЦiе}о .цисерТaHTa, Яка I{аBеДеIla на с. 60

дисеpтaцii, пpo неoбхiднiсть мiнiмiзaцiТ пiдзaкoннoТ фopми вaлютних oбметtень з

метоto зaбeзпечення стaбiльнoстi тa пеpeдбavyвaнoстi вaлroтнoго pегyЛIoBaIrнЯ,

yBе,цення гapaнTrи сyO eкTlв гoспo.цaploBal{ня Bl'ц ЧaсTих кoЛиBaнЬ .цеpжaBнoГo

BпJlивy нa вaлюTIlий pинoк ЦlЛяxoпt ЗaпpoвaДження ПpoцeДypи звeрнeння HБУ

y ]uе2ках BЛасl|их ПoBнoBа2кeнЬ iз закoнoдавчo-oбrpyнтoва lloto iнiцiативoro до

BPУ щoдo встaнoBлerrrtя кoнкpeTriих фoрM валroтних oбмеrкень на piBtli

зaкoflY.



B тoй )ке нaс aвтopoвi слiд бyпо б бiльrпе пpидiлити

вищенaведeнoi пpoПoзицii. {yмкa aвтopa пpaBилЬнa' пpoтe

некopекTIlиМ.
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yвaгy apгyментaцiТ

виснoBoк Дещo с

Зoкpемa, вi.цпoвiднo дo t. 2 ст. 2 .{екретy Кaбiнетy Miнiсщiв УкpaiЪи <Прo

сисfе\{y Ba]IЮтнoгo peГyЛIoBaння i вaлIoTнoгo кoнTPoЛю)) вiд I9.02.l993p.

pеЗидeнти i HеpеЗиДеHТи Ма}olЬ ПPаBo здiйснювaти вaлютнi oлepauiТ з

yРaхуBaння]l{ обмelкeнь, BсTaнoBЛrниx цим .{екpeтoм тa iнtшпми aктaми

BaЛ IoТнoгo f aкoнодaBсТBa yкDaiни.

Bиxoдячи з резoлrотивнoТ vaстини pirrrення Кoнститyцiйнoгo Cyдy Укрaiни

вiд 09.07.1998 р. y спpaвi зa кoнстиryЦiйниN{ зBерненIIЯrll КиiЪськoi мiськoi рaди

пpoфесiйних спiлoк щo.цo oфiцiйнoгo Tл},]t{aченнJl чaстини 3 стaттi 21 Кодексy

зaконiB Пpo пpaщo УкpaiЪи (спpавa пpo тЛyМaчeнH;l термiнy <зaкoнoдaвство>),

теpМlн rcaкoнoдaBсTBo) lнТеpПpеToBallo Taк' щo ниМ oxoплюIoТьсЯ зaкoни

Укpaiни, vиннi мitкнаpoднi догoвори УкpаiЪи, згoда нa oбoв'язковiсть якиx нaдaнa

Bеpхoвнoro Pадolо УкpalЪи' a тaкoж пoсТa]loви Bеpхoвнoi Paди УкpaiЪи, yкaзи

Пpезидента УкpaiЪи, дeкрети i ПoсTaнoBи Кaбiнeтy Мiнiстpiв УкрaТни, пpийнятi в

Меjкaх iX пoBнoBaжень тa вiдпoвiднo дo Кoнотитyцii УкpaiЪи i зaкoнiв УкpaiЪи.

Oтlкe, rra тепepiшнiй Чaс Мoи(flа дiйти висlloвьry, щo aкTи Haцioнaльного

бaнкy Укpaiни щoДo всTaнoBЛеIlня piзних фopм обмerкень BaЛroTн1lх опеpauiй

пpийнятi iз пеpевищeнням ПoBrioвa2кенЬ тa с тaкими' щo не вiдшoсяться Дo

aкTiB BaлютHогo зaконoдaвствa Укpaiuи.

Biдrrrтoвxytоtись вiд цiсi тези, aBTopy Мo)l(нa бyлo б зaпpoпoнyвaти

всТaIloBЛЮBaTи рiзнi фopми BaЛIoTI{иx oбмежeнь не Лиrrlе зaкoнaМи УкpaТни, a i

iншиМи пpaBoBиМи aктaМи, вiднесеними дo кaтегopii (зaкoнoДaвствo), зoкpeмa,

пocтaнoвaми Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaiЪи.

3..{oдaткoвo дисepтaцiйнa poбoтa вигpалa б нaбaгaтo бiльrrrе, якби aвтop

вДaвсЯ Дo aнаЛiзy зaкoнoдaвствa УкpaiЪи з метoтo з'ясyвaння ПpaBoBoГo cTaTyсy

Нaцioнальнoгo бaнкy Укpaiни як сyб,eктa, який встaнoвлroс вaлroтнi oбмежeння.

3oкpeмa, вiдпoвiднo дo Конститyцii Украiни Paдa Haцioнaльнoгo банкy

Укpaiни poзpoбляс oсновнi зaсaДи Гpoll]oBo-кpедитнoТ пoлiтики тa з,цiйснroс



кoнтpoJlъ зa Тi пpoвeдeнI{JIм (Ч. l ст. l00).

B свoro .rерry .{екрeт Кaбiнетy Мiнiсщiв УкpaiЪи кПpo cисTeМy валIoтIloгo

pеryЛIoBalrlrЯ i BaЛIоTIloГo кoIITpoJlIo)) (aбз' 2l. 1 ст. 1l) пoмaдaс нa Haцioнальний

бaнк Укpaiни здiйснення вaлroтнoi пoлiтики, BIгХo,цЯчи з пpинЦипiB зaгaлЬнoт

eкoнoМlЧнol пoлlтики у R?alни.

Пpoте чи e тaкий пiДxiд випpaB.цaним. Aдже вi.цпoвi,цно дo Гoспoдapськoгo

кoдексy УкpaiЪи ГpolxoBo-кpе.циTнa Ta BалIoтнa пo.tliTикa с сaМoсTlЙниМи

rraПpЯN{aп{и дepжaвнoi eкoнoмiчнoi пoлiтики (u. l ст. l0).

I тaке пoеднaння фyнкцiй Haцioнaльнoго бaнкy УкpaiЪи y певнiй мipi

сyпереvить нopмi ч. 1 ст. 100 Конститyцii Укpajни.

Бepуlи дo yBaГи ненaЛе)l{не Bикoнaння Haцioнaльним бaнкoм УкpaiЪи

фyнкцiй pеryлятopa' щo' зoкpеМа' сTаJIo oднiсro з пpиvин фyнкцioнyвaння

кoмеpцiйних бaнкiв з ПpихoBaнoю t{еплaтоспpoмo)кIliспо (yхвалa Bищoгo

aдмiнiсщaтивнoгo сyлy УкpaТни в\д 21.10 '2015 p. y спpaвi пpo ГLAТ

<Бpoкбiзнесбaно), мolкливo бyлo б дoцiльним poзГЛЯнyTи в рoбoтi

пеpспективнiсть пoкJIa'цеI{ня фyнкцiй з pеaлiзaцiТ вaлютнoi пoлiтики нa iнший

бiпьrп кoмпетентний opгaн деpxaвнoТ влa,ци.

Зaгaльний висновок по дисeртацii

Bикла.ценi зayBокеtfiЯ мaють дискyсiйний хapaктеp. Boни напpaвленi нa

пo'цaЛьше дoолiдт{eння пoстaвленоi пpоблеми тa iстoтнo нe вплиBaIoTь Ila ЗaгaЛъity

пoзитивнy oцiнкry дисеpтaцiТ Сyлеймaнoвoi Сyсaнни Pефaтiвни.

,{исеpтaцiя С.P. СyлeйманoвoТ _ aктyальне, сaмoстiйне. змiстoвне нa1кoве

.цoсЛlд)кеtlнЯ' ЯкиМ aBTop poзв,язye вax(лиBе IIayкoBe зaB.цaння' яке ПoЛЯгae y

poзрoбцi тeopетичних пpoпoзицiй Ta ПpaкTичниx pекoмендaцiй Щoдo визнaчel{ня

oсoбливoстей зaсToсyBaнI{я ПpaBоBих oбмежeнь викopисTaння iнoземнoТ вaJIюТи y

ГoсПoдapськoМy oбiгy, щo мae сyттсBe знaЧення дЛя нayки Гoспo.цapсЬкoГo ПpaBa.

,{иоepтaцiя лoгivно побy,Цoвaнa, oформленa вiдповiднo до вимoг Miнiстеpствa

oовiти i нayки Уr'paiЪи, a ii Пoлo)кеннЯ виклaдeнi чiткoto тa зpoзyмiлоIo MoBoЮ.
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ПpопoзицiТ i рекoмeндaцiТ мoжyть бyти викopиотaнi .цЛя y,цоскoIraJIеннЯ чиHногo

зaкoнoдaвствa i пpaкTики йoГo зacToсyBaннЯ.

!исepтauiя С.P.CyлеймaнoвoТ вiдлoвiдaс сlецiальнoстi l2'00.04

гoсЛo.цaрсЬке Пpaво; Гoспoдapськo-пpoЦесyaльне пpaвo. Aвтoрeфеpaт тa нayкoвi

пyбдiкauiТ пoвнiстro вiдoбpaжaють oсновнi пoложеннЯ Ta peзyЛЬTaти дисеpтaцii.
Пyблiкaцii в дoстaтнiй кiлькoстi вмiщeнo y нayкoвиХ фaxoвих видaннях,

BизIlaчeних ДЛя oпpиЛIoДненl{я пoЛotкeнь дисеpтaцiй.

Таким чинoм. виЩеtа]HачеHe Дaс л iдсrави вBаDкaТи.  tцo лисеptаu iя

Cyлеймaнoвoi Сусaнни Pефaтiвни зa свoiм змiстом, дoстoвiрнlс'rк] oТpиМaних

prЗyлЬтaTlB' нoвиЗнolo' ТеopeтичнoЮ Ta Пpaктичнoro знaчимiсттo вiдпoвiдaе

вимoгaм пyнктiв 9, 11 <Пopядкy пpисy.ФкеннЯ Hayкoвих стyпенiв>, a ii aвтop

ЗaслyГoByс нa пpисy.Цження йoмy нayкoBoГo стyпенЯ кal{ДиДaTa Iopидичниx нayк Зa

спецiaльнiстto l2.00.04. гoспoдapсЬке прaBo; ГoспoДapськo-npoцeqy?Lrrьriе [paвo'

oфiцiйний oпoнerrт:
дol(Top IoPиДичних нayк' ДoЦeнT
зaст1тrник зaвiдyвa.ra
вiддiлy пpoблем мoдернiзaцii
ГoспoДapсЬкoГo ПрaBa Ta зaкoнoДaBсTвa
Iнстиryтy екoнoмiкo-пpaвoвих
дoслiджень llAH Укpaiни

B'К. Mалoлiтнева

r 
/,A..(жaбраiлoв

Пidnuс doкtпopа юpuduннltх наук' doценtпа !эюа6pаiltoва P.А. заcвidную:

B.o. вченoгo секреTapя
lнстиryтy екoнoмiкo-пp
дoслiджень HAH УкpaТни
кaн.цидaT IоpиДиliнIlX нayк
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