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ПРАВОВИЙ СТАТУС АГЕНТІВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Змістом валютного контролю є запобігання 
уповноваженими банками проведенню резиден-
тами й нерезидентами через ці банки незаконних 
валютних операцій і своєчасне інформування 
відповідних державних органів про порушення 
резидентами й нерезидентами законодавства, 
пов’язаного з проведенням ними валютних опе-
рацій. Обов’язки уповноваженого банку щодо 
здійснення контролю за валютними операціями, 
що проводяться резидентами й нерезидентами 
через ці банки, віднесені до функцій агента ва-
лютного контролю. Утім, на жаль, правовий ста-
тус агента валютного контролю досі не розкритий 
у наукових працях. Саме тому приділимо увагу 
визначенню правового статусу цього суб’єкта ва-
лютного контролю.

Вагомий внесок у дослідження завдань, функ-
цій, повноважень Національного банку Укра-
їни, а також правовідносин у сфері діяльності 
центрального банку зробили М.М. Агарков, 
Л.К. Воронова, Д.О. Гетманцев, І.Б. Заверу-
ха, А.М. Екмалян, Л.Г. Єфімова, В.Л. Кротюк, 
О.М. Олейник, О.П. Орлюк, А.О. Селіванов, 
Г.А. Тосунян, Г.О. Федоренко та ін. Окремі ас-
пекти діяльності агентів валютного контро-
лю були предметом дисертаційних досліджень 
Ю.М. Дмитренко, Н.Е. Златніної, Т.А. Латков-
ської, І.Я. Хитрої та ін.

Агенти валютного контролю здійснюють у ме-
жах своєї компетенції контроль за проведенням 
валютних операцій резидентами й нерезидента-
ми. Виняток можуть становити лише фінансові 
установи, які підконтрольні безпосередньо Наці-
ональному банку України. Агентами валютного 
контролю відповідно до законодавства України є 
уповноважені банки, які є підзвітними Національ-
ному банку України. Національний банк Укра-
їни як координаційний орган у сфері валютного 
контролю забезпечує взаємодію агентів валютно-
го контролю між собою. Повноваження агентів 
неоднакові, що пояснюється різною сферою їх-
ньої діяльності. Проте Декрет Кабінету Міністрів 
України «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю» установлює єдиний право-
вий статус усіх агентів валютного контролю.

У Законі України «Про банки і банківську 
діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III [3] за-
значено, що банк має право здійснювати банків-
ську діяльність на підставі банківської ліцензії  

шляхом надання банківських послуг. Банківські 
послуги дозволено надавати виключно банку. 
Отже, під час здійснення операцій в іноземній 
валюті уповноважений банк виступає агентом ва-
лютного контролю. Серед усіх агентів валютного 
контролю уповноважені банки відіграють головну 
роль у системі фінансового посередництва, маю-
чи перевагу над іншими фінансовими посеред-
никами за економічним потенціалом. Складний 
правовий статус уповноважених банків характе-
ризується деякою суперечністю: з одного боку, 
вони зобов’язані захищати права своїх клієнтів, 
з іншого – інтереси держави. У своїй діяльності 
з валютного контролю уповноважені банки ке-
руються Законами України «Про Національний 
банк України» [2], «Про банки і банківську ді-
яльність», Декретом Кабінету Міністрів України 
«Про систему валютного регулювання і валютно-
го контролю» [1], постановами Правління Націо-
нального банку України, наприклад, Постановою 
Правління Національного банку України «Про 
затвердження Інструкції про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у національній 
та іноземних валютах» від 12.11.2003 р. № 492. 

На відміну від органів валютного контро-
лю, уповноважені банки як агенти валютного 
контролю не мають права на видання норматив-
но-правових актів, не застосовують санкції за 
порушення валютного законодавства України. 
Їхня компетенція визначається повноваженнями 
щодо здійснення контролю за валютними опера-
ціями, що проводяться резидентами та нерези-
дентами. Змістом діяльності уповноважених бан-
ків як агентів валютного контролю є запобігання 
здійсненню резидентами й нерезидентами неза-
конних валютних операцій та/або інформування 
уповноваженими банками у випадках і порядку, 
установленому чинним законодавством України, 
відповідних органів державної влади про пору-
шення резидентами та нерезидентами валютного 
законодавства та додержання ними актів органів 
валютного контролю.

Агенти валютного контролю в межах своєї ком-
петенції мають право отримувати від резидентів і 
нерезидентів документи (або їх копії), пов’язані 
з проведенням валютних операцій, відкриттям і 
веденням рахунків: документи, що засвідчують 
особу фізичної особи; документи про державну ре-
єстрацію фізичної особи-підприємця; документи, 
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що засвідчують статус юридичної особи; свідоцтво 
про реєстрацію платника податків; документи, 
що засвідчують права осіб на нерухоме майно; до-
кументи, що є основою для проведення валютних 
операцій; паспорт угоди та ін.

При цьому слід мати на увазі, що агенти ва-
лютного контролю мають право вимагати на-
дання тільки тих документів, які безпосередньо 
стосуються валютної операції, що проводиться. 
Якщо ж до проведення валютної операції має 
стосунок тільки частина якого-небудь докумен-
та, то може бути представлена завірена виписка 
з нього. Тут необхідно відзначити, що перелік 
документів, які може вимагати агент валютного 
контролю, не є вичерпним. Так, відповідно до ч. 5 
ст. 6 Закону України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII суб’єкт 
первинного фінансового моніторингу зобов’я-
заний здійснювати до клієнтів високого ризику 
такі додаткові заходи: 

1) стосовно іноземної фінансової установи, з 
якою встановлюються кореспондентські відноси-
ни в порядку, визначеному відповідним суб’єктом 
державного фінансового моніторингу, який згід-
но із цим Законом виконує функції державного 
регулювання та нагляду за суб’єктом первинного 
фінансового моніторингу: 

а) забезпечувати збір інформації про репутацію 
установи, а також про те, чи була іноземна фінан-
сова установа об’єктом застосування заходів впли-
ву (санкцій) з боку органу, що здійснює державне 
регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінан-
суванню тероризму; 

б) установлювати, які заходи здійснюються 
іноземною фінансовою установою для запобіган-
ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення; 

в) з’ясовувати на підставі одержаної інформа-
ції достатність і ефективність заходів, які здійс-
нює іноземна фінансова установа щодо боротьби з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванням тероризму 
та фінансуванням розповсюдження зброї масово-
го знищення; 

г) відкривати кореспондентські рахунки іно-
земній фінансовій установі та в іноземних фінан-
сових установах із дозволу керівника суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу; 

2) стосовно національних, іноземних публіч-
них діячів і діячів, що виконують політичні функ-
ції в міжнародних організаціях, їхніх близьких 

осіб або пов’язаних із ними осіб (пов’язаними осо-
бами є особи, з якими члени сім’ї національних, 
іноземних публічних діячів і діячів, що викону-
ють політичні функції в міжнародних організа-
ціях, мають ділові чи особисті зв’язки, а також 
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними влас-
никами (контролерами) яких є такі діячі чи члени 
їхньої сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ді-
лові чи особисті зв’язки): 

а) виявляти відповідно до внутрішніх доку-
ментів із питань фінансового моніторингу факт 
належності клієнта чи особи, яка діє від його іме-
ні, до зазначеної категорії клієнтів під час здійс-
нення ідентифікації, верифікації та в процесі їх 
обслуговування, а також те, чи є вони кінцевими 
бенефіціарними власниками (контролерами) або 
керівниками юридичних осіб; 

б) установлювати з дозволу керівника суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу ділові відно-
сини з такими особами; 

в) до чи під час установлення ділових відносин 
уживати заходів для з’ясування джерел похо-
дження коштів таких осіб на підставі отриманих 
від них документів та/або інформації з інших 
джерел, якщо така інформація є публічною (від-
критою), що підтверджують джерела походження 
їх активів, прав на такі активи тощо; 

г) проводити з урахуванням рекомендацій від-
повідного суб’єкта державного фінансового мо-
ніторингу, який згідно із цим Законом виконує 
функції державного регулювання та нагляду за 
суб’єктом первинного фінансового моніторингу, 
первинний фінансовий моніторинг фінансових 
операцій, учасниками або вигодоодержувачами 
яких є такі особи, у порядку, визначеному для 
клієнтів високого ризику; 

ґ) проводити не рідше одного разу на рік уточ-
нення інформації про клієнта. 

Страховики (перестраховики), страхові (пере-
страхові) брокери, крім заходів, передбачених цим 
пунктом, здійснюють також заходи для встанов-
лення факту про те, чи є така особа за договором 
(полісом) страхування життя вигодоодержувачем 
(вигодонабувачем). У разі встановлення факту 
про те, що така особа є вигодоодержувачем (ви-
годонабувачем), до здійснення страхової виплати 
за таким полісом, про це інформується керівник 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу та 
проводиться поглиблена перевірка клієнта-дер-
жателя такого страхового полісу, за результатами 
якої приймається рішення щодо інформування 
спеціально вповноваженого органу. 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про запо-
бігання та протидію легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII 
суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: 
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– банки, страховики (перестраховики), страхо-
ві (перестрахові) брокери, кредитні спілки, лом-
барди й інші фінансові установи; 

– платіжні організації, учасники чи члени пла-
тіжних систем; 

– товарні й інші біржі, що проводять фінансові 
операції з товарами; 

– професійні учасники фондового ринку (рин-
ку цінних паперів); 

– оператори поштового зв’язку, інші установи, 
які проводять фінансові операції з переказу ко-
штів; 

– філії або представництва іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, які надають фінансові 
послуги на території України. 

При цьому слід мати на увазі, що агенти ва-
лютного контролю і їх посадові особи зобов’язані 
зберігати відповідно до чинного законодавства 
України комерційну, банківську та службову 
таємницю, що стала їм відома під час здійснен-
ня повноважень. У зв’язку із цим ст. 16 Декрету 
Кабінету Міністрів України «Про систему валют-
ного регулювання і валютного контролю» необ-
хідно доповнити положенням, яке визначатиме, 
які саме документи мають бути подані агентами 
валютного контролю в разі наявності інформації 
про порушення актів валютного законодавства 
України особою, яка здійснює валютні операції. 
Ці документи мають містити таку інформацію: 

1) відносно юридичної особи – найменуван-
ня, ідентифікаційний номер платника податків, 
місце державної реєстрації, її юридичну та фак-
тичну адреси, зміст порушення з указівкою пору-
шеного нормативно-правового акта, дату здійс-
нення й суму незаконної валютної операції або 
порушення; 

2) відносно фізичної особи – прізвище, ім’я, 
по батькові, відомості про документ, що засвідчує 
особу, адресу місця проживання, зміст порушен-
ня з указівкою порушеного нормативно-правового 
акта, дату здійснення та суму незаконної валют-
ної операції або вказаного порушення. 

Такі документи уповноваженому банку як 
агенту валютного контролю нескладно буде от-
римати від особи, яка здійснює валютні операції, 
оскільки відповідно до п. 1.3 Правил, затвердже-
них Постановою Правління Національного банку 
України від 29.12.2007 р. № 496, для здійснення 
за межі України та в Україні переказів фізичних 
осіб за поточними валютними неторговельними 
операціями та їх виплати в Україні фізична осо-
ба має подати до банку такі документи: платіжне 
доручення або заяву на переказ готівки, або доку-
мент відповідної платіжної системи на відправ-
лення переказу; паспорт або документ, що його 
замінює; документи, що підтверджують наявність 
підстав для здійснення переказу за межі України 
(далі – підтвердні документи).

Фактично система валютного контролю, за-
снована на попередньому контролі з боку комер-
ційних банків за валютними операціями своїх 
клієнтів, є недостатньо ефективною, адже банки 
під загрозою юридичної відповідальності змуше-
ні виконувати невластиві їм функції контролю. 
Крім цього, є ймовірність переслідування банків 
із боку клієнтів за невиконання чи несвоєчасне 
виконання їхніх законних доручень, через суво-
ре дотримання банками вимог органів валютного 
контролю або ж імовірність застосування фінан-
сових (штрафних) санкцій із боку НБУ в разі ви-
явлення навіть незначних помилок під час кон-
тролювання їхньої валютної діяльності. Разом із 
тим НБУ не володіє інформацією про всі валютні 
операції, вона стає доступною лише під час здійс-
нення перевірок на місцях, зазвичай вибіркових, 
у зв’язку з обмеженістю їхньої тривалості. Також 
слід згадати й про неефективність ліцензування, 
особливо операцій капітального характеру. Воно 
є малоефективним, оскільки офшорні юрисдикції 
дають змогу вітчизняним підприємствам без по-
рушення закону створювати закордонні активи. 
Отже, значна частка валютного контролю припа-
дає на комерційні банки, що змушені перевіряти 
документи, якими засвідчене право на отримання 
та надсилання коштів.

Переймаючи світовий досвід, слід створити 
відповідну структурну одиницю, на яку було б по-
кладено функції валютного контролю, а завдання 
комерційних банків полягало б лише в поданні 
інформації про виконання ними тих валютних 
операцій, які підлягають контролю. Скажімо, у 
Франції збережено такий орган, як TRACFIN, що 
накопичує інформацію про підозрілі валютні опе-
рації та запобігає витоку конфіденційних даних; 
у США функціонує спеціальних орган FinCEN, 
який у режимі реального часу відстежує всі фі-
нансові трансакції.

Функції спеціального контрольного органу 
можна покласти на спеціально створену структур-
ну одиницю, підпорядковану Нацбанку, яка во-
лоділа б високими технологіями, спеціально роз-
робленим програмним забезпеченням і досвідом 
контролювання валютних операцій фінансових 
установ, взаємодіяла з комерційними банками, 
правоохоронними органами, податковими та мит-
ними органами. Відповідний контрольний орган 
у режимі реального часу збиратиме, накопичува-
тиме, аналізуватиме й передаватиме інформацію 
про міжнародні фінансові трансакції та валютні 
операції, що містять ознаки сумнівності щодо до-
тримання норм чинного законодавства, у відпо-
відні органи.

При цьому комерційні банки нестимуть відпо-
відальність лише в разі:

– невиконання вимог щодо ідентифікації й пе-
ревірки клієнтів;
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– неподання спеціальному контролюючому 
органу інформації про здійснення міжнародних 
валютних операцій чи операцій із готівкою понад 
установлені обмеження;

– невиконання обов’язків щодо подання ін-
формації про надходження заявки на виконання 
сумнівних операцій, що потребують попереднього 
дозволу НБУ;

– невиконання вимог щодо зберігання доку-
ментів, відносно яких установлено строк збері-
гання;

– розголошення інформації щодо надходження 
заявок на виконання сумнівних операцій.

Таким чином можна буде розмежувати 
завдання валютного контролю. Наприклад, 
Нацбанк здійснюватиме контроль лише за ко-
мерційними банками, перевіряючи дотриман-
ня ними валютного законодавства, як такими 
суб’єктами валютних відносин, які надають 
валютні послуги, а створений орган контролю-
ватиме законність дій тих суб’єктів, у яких у 
результаті їхньої поточної діяльності виникає 
потреба у валютному обслуговуванні.

У той же час для вдосконалення адміністратив-
но-правового статусу органів валютного регулю-
вання й контролю необхідно під час розроблення 
та прийняття Закону України «Про основи валют-
ного регулювання і валютного контролю в Украї-
ні» визначити систему органів і агентів валютного 
контролю, їхні права й обов’язки, відповідаль-
ність. Також слід визначити межі повноважень 
щодо здійснення валютного контролю Кабінетом 
Міністрів України та Національним банком Укра-
їни, а також закріпити за ними статус органів ва-
лютного контролю.

Таким чином, необхідно визначити загальні 
засади та порядок здійснення зазначеними орга-
нами валютного контролю за валютними операці-
ями з метою визначення їх відповідності вимогам 
чинного законодавства України про валютне регу-
лювання та валютний контроль, а також за дотри-
манням вимог повноти й достовірності обліку та 
звітності з валютних операцій.

Інші суб’єкти владних повноважень мають 
бути віднесені до агентів валютного контролю. 
При цьому агентами валютного контролю Кабі-
нету Міністрів України слід визначити органи 
державної фіскальної служби України; інші ор-
гани виконавчої влади, уповноважені здійснюва-
ти функції агентів валютного контролю Кабінету  

Міністрів України на основі законів України. 
Агентами валютного контролю Національного 
банку України мають залишатись уповноважені 
банки, що будуть як агенти валютного контролю 
підзвітні Національному банку України та діяти-
муть у рамках повноважень, наданих їм Націо-
нальним банком України.
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