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А. Ключові тези
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Загальний економічний ефект від спрощення діючих процедур 
валютного регулювання очікується на рівні близько 15 млрд. грн.

Джерело: EasyBusiness

А КЛЮЧОВІ ТЕЗИ

1
МЕТА ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ – спрощення поточних процедур валютного регулювання без впливу

на попит та пропозицію на валютному ринку

2

МАСШАБ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗМІН – у процесі аналізу було охоплено 24 нормативно-правових акти,

~0.4 млн. учасників ринку та запропоновано 70 оперативних заходів, що направлені на лібералізацію

системи валютного регулювання

4
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ТОП-6 – 6 найбільш важливих заходів з лібералізації дозволить досягти загального

економічного ефекту у розмірі ~13-14 млрд. грн., що становить ~90% від загальної очікуваної економії

РЕЗЮМЕ

5

КЛЮЧОВІ ДРАЙВЕРИ ВПЛИВУ – економія від відміни резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти для

розрахунку за імпорт та надання можливості переказу валюти між банківськими рахунками становлять

~52% від загального прогнозованого економічного ефекту в рамках групи ТОП-6

3

ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ – прогнозована загальна економія для бізнесу складає ~14-15 млрд. грн.

та ~15-20 млн. грн. для держави. Крім того, реалізація ініціатив сприятиме скороченню потенційних корупційних

платежів на ~260-300 млн. грн. та залученню прямих іноземних інвестицій в обсязі ~390-420 млн. грн.
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Запропоновано 70 заходів з оптимізації процедур валютного 
контролю, що спростять діяльність ~0.5 млн. підприємств в Україні

Джерело: EasyBusiness

А КЛЮЧОВІ ТЕЗИ

МАСШТАБ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ (КЛЮЧОВІ ЦИФРИ)

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ24
До 24 нормативно-правових актів буде внесено змін в 

рамках програми лібералізації.

ЗАПРОПОНОВАНИХ 

ЗАХОДІВ70
Було сформовано та проаналізовано 70 першочергових 

заходів, покликаних оптимізувати та спростити процедури, 

які неефективно регулюють валютний ринок та ускладнюють 

ведення бізнесу в Україні.

УЧАСНИКІВ РИНКУ0.5
млн

В процесі аналізу та оцінки економічного ефекту від 

лібералізації валютного регулювання було встановлено, що 

близько 0.5 млн. учасників ринку відчують спрощення в 

законодавстві.

В рамках проаналізованих заходів, в середньому, один 

учасник ринку має очікувати 1,13 днів на виконання тієї чи 

іншої регуляції. В рамках усього ринку, отримано близько 

892 000 днів очікування.

ДНІВ ОЧІКУВАННЯ0.9
млн
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Загальний економічний ефект від програми лібералізації 
валютного регулювання складає близько 14-15 млрд. грн.*

Джерело: EasyBusiness

А КЛЮЧОВІ ТЕЗИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

14-15
млрд. грн.

КОМЕНТАР

 Загальний економічний ефект від
лібералізації операцій з валютного 
регулювання складає близько 14-15 
млрд. грн., з них 13-14 млрд. грн. 
припадає на ТОП-6 оперативних
заходів

 Найбільш впливові групи «Відміна
резервування коштів на 4 дні при 
купівлі валюти для розрахунку за 
імпорт» та «Можливість переказу
валюти між банківськими
рахунками» становлять по ~7-8 та 
~5-6 млрд. грн. відповідно

13-14
млрд. грн.

ЗАГАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

В РАМКАХ 

ТОП-6 ЗАХОДІВ

*Ефект розраховувався в середньорічному обсязі
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Б. ТОП-6 оперативних 
заходів валютної 
лібералізації
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Усі запропоновані зміни можна об’єднати в 12 груп, 6 з яких 
дають майже 90% очікуваного економічного ефекту

Джерело: EasyBusiness

Б ТОП-6 ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

ТОП-6 ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

1 Подання документів в електронній формі

2 Відміна вимоги перекладу документів українською мовою

4 Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ" при імпорті послуг

5 Можливість переказу між банківськими рахунками в іноземній валюті

*При розрахунку економічного ефекту враховувався тільки платіжний документ SWIFT за направленням “Кредитування, гарантії”

3 Застосування інвойсу для підтвердження операцій з експорту послуг

6 Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти для розрахунку за імпорт

180-200 МЛН. ГРН.

7-8 МЛН. ГРН.

40-50 МЛН. ГРН.

180-200 МЛН. ГРН.

5-7 МЛРД. ГРН.

6-8 МЛРД. ГРН.
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Подання документів в електронній формі сприятиме значному 
спрощенню зовнішньо-економічних відносин

СТАН ПРОБЛЕМИ

На сьогодні значна кількість процедур, пов’язаних з

транскордонним рухом капіталу у різній формі, передбачає

обов’язкове надання документів у паперовій формі, що створює

додаткові часові та грошові обмеження для фізичних та

юридичних осіб.

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

Для оперативного вирішення цієї проблеми пропонується

запровадити електронний документообіг із можливістю подавати

електронні копії документів. Для реалізації цієї задачі

використовуватимуться засоби електронного цифрового підпису

і згідно ЗУ «Про електронно-цифровий підпис» Національний

Банку України визначатиме порядок їх використання.

Джерело: EasyBusiness

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

ПРОБЛЕМАТИКА СФЕРА ВПЛИВУ

Дане обмеження є одним з найпоширеніших заходів та впливає

на наступні групи валютних операцій:

o кредитування, гарантії (реєстрація договорів/видача

ліцензій на надання позик, надання та отримання

банківських гарантій);

o інвестиційна діяльність (повернення інвестиції та прибутку

від неї, відкриття інвестиційних рахунків, отримання ліцензії

на розміщення валютних коштів за кордоном, тощо);

o цінні папери (отримання ліцензії на ввезення/вивезення

цінних паперів);

o торговельні операції (проведення розрахунків по торговим

операціям, переказування коштів у національній та

іноземній валюті);

o інше (отримання ліцензії на окремі валютні операції, ліцензії

на використання іноземної валюти як засобу платежу,

використання іноземної валюти у відносинах страхування,

тощо).

Б ТОП-6 ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

*Вказана 



9

Cкасування вимоги щодо обов’язкового перекладу документів 
суттєво пришвидшить здійснення валютних операцій

СТАН ПРОБЛЕМИ

Необхідність перекладу документів, пов’язаних з

транскордонним рухом капіталу, українською мовою є

додатковим необґрунтованим обмеженням для здійснення

валютних операцій. Так, наприклад, обов’язковим є переклад

платіжного документу SWIFT, необхідного для реєстрації

договорів та отримання ліцензій на надання транскордонних

позик. Враховуючи, що SWIFT має типову форму та

складається, як правило, англійською мовою, в уповноважених

банків не має виникати проблем із його розумінням. Тому

вимога обов’язкового засвідченого перекладу цього документу є

необґрунтованою.

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

Для оперативного вирішення цієї проблеми пропонується

скасувати вимогу щодо обов’язкового перекладу та

нотаріального посвідчення копій документів для низки процедур

в сфері надання транскордонних позик та здійснення

торговельних операцій у разі, якщо такі документи складені

російською чи англійською мовами.

Джерело: EasyBusiness

ВІДМІНА ВИМОГИ ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

СУТНІСТЬ СФЕРА ВПЛИВУ

Дане обмеження стосується наступних груп валютних операцій:

o кредитування, гарантії (реєстрація договорів/змін до

договорів та отримання ліцензій на надання

транскордонних позик);

o торговельні операції (здійснення торгових операцій,

контроль за торговими операціями).

Б ТОП-6 ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
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Застосування інвойсу значною мірою полегшить надання 
транскордонних послуг

СТАН ПРОБЛЕМИ

Чинне законодавство України визначає, що підтвердженням

наданням послуг є надання "акта або іншого документа, що

засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав

інтелектуальної власності". Наразі, на виконання цієї вимоги

уповноважені банки запитують підписаний сторонами акт

надання послуг. Враховуючи, що в більшості країн практика

використання такого документу відсутня, дана вимога створює

суттєві бар’єри у відносинах між контрагентами.

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

Для оперативного вирішення цієї проблеми пропонується

замінити акт прийому-передачі експортованих послуг на інвойс

для підтвердження надання послуг/виконання робіт, що

відповідає міжнародній практиці проведення розрахунків.

Джерело: EasyBusiness

ЗАСТОСУВАННЯ ІНВОЙСУ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ

СУТНІСТЬ СФЕРА ВПЛИВУ

Дане обмеження стосується наступної групи валютних операцій:

o торговельні операції (здійснення торгових операцій,

пов’язаних з наданням послуг/виконанням робіт).

Б ТОП-6 ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
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Скасування акту цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ» 
сприятиме спрощенню здійснення операцій з імпорту послуг

СТАН ПРОБЛЕМИ

Українським законодавством передбачено, що для здійснення

операцій з імпорту послуг на суму більше 50,000 євро

необхідним є отримання відповідного акту цінової експертизи

(погодження) від Державного інформаційно-аналітичного центру

моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує

відповідність контрактних цін ринковим на роботи, послуги,

права інтелектуальної власності. Обов’язкове отримання такого

акту є суттєвим бар’єром для здійснення імпортних операцій.

Крім того функції Держзовнішінформу частково дублюються з

Державною фіскальною службою, що свідчить про наявність

неефективного регулювання. А саме функції в рамках

моніторингу угод з пов’язаними особами або з офшорними

юрисдикціями.

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

Для оперативного вирішення цієї проблеми пропонується

скасувати обов’язкове отримання акту цінової експертизи та

ввести вимогу щодо надання цього документу тільки за запитом

НБУ.

Джерело: EasyBusiness

СКАСУВАННЯ АКТУ ЦІНОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДП "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ" ПРИ ІМПОРТІ ПОСЛУГ

СУТНІСТЬ СФЕРА ВПЛИВУ

Дане обмеження стосується наступної групи валютних операцій:

o торговельні операції (здійснення торгових операцій,

пов’язаних з імпортом товарів та послуг).

Б ТОП-6 ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
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Можливість переказу іноземної валюти між банківськими 
рахунками усуне втрати від курсової різниці

СТАН ПРОБЛЕМИ

На сьогодні українським законодавством не передбачена

можливість вільного руху валютних коштів між банківськими

рахунками фізичних та юридичних осіб. Відповідно до діючого

законодавства, для здійснення переказів власники рахунків

мають зняти валютні кошти з одного рахунку, конвертувавши їх у

гривню, після чого здійснюється їх повторна конвертація в

іноземну валюту з подальшим зарахуванням на інший рахунок.

Така процедура створює додаткові витрати для фізичних та

юридичних осіб внаслідок втрат від курсової різниці.

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

Для оперативного вирішення цієї проблеми пропонується

дозволити переказ валютних коштів між банківськими рахунками

фізичних та юридичних осіб без її конвертації у національну

валюту.

Джерело: EasyBusiness

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕКАЗУ ВАЛЮТИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ РАХУНКАМИ 

СУТНІСТЬ СФЕРА ВПЛИВУ

Дане обмеження стосується наступної групи валютних операцій:

o інвестиційна діяльність (переказ валюти між банківськими

рахунками фізичних та юридичних осіб).

Б ТОП-6 ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
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Відміна резервування на 4 дні при купівлі валюти пришвидшить 
розрахунки за імпортними операціями

СТАН ПРОБЛЕМИ

На сьогодні для розрахунку за імпортними операціями суб’єкти

мають здійснювати обов’язкове резервування коштів на 4 дні

для купівлі валюти. Таке обмеження, з одного боку, подовжує

термін розрахунку за імпортними операціями, збільшуючи часові

витрати імпортерів, та, з іншого боку, спричиняє ризики

додаткових витрат через потенційні коливання курсу гривні до

іноземних валют.

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

Для оперативного вирішення цієї проблеми доцільним є

скасування вимоги для імпортерів щодо резервування коштів

для розрахунку за операціями.

Джерело: EasyBusiness

ВІДМІНА РЕЗЕРВУВАННЯ КОШТІВ НА 4 ДНІ ПРИ КУПІВЛІ ВАЛЮТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗА ІМПОРТ

СУТНІСТЬ СФЕРА ВПЛИВУ

Дане обмеження стосується наступної групи валютних операцій:

o торговельні операції (здійснення торгових операцій,

пов’язаних з імпортом товарів/послуг).

Б ТОП-6 ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
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В. Методологія оцінки
економічного ефекту
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Розроблена методологія передбачає аналіз впливу в рамках 
чотирьох ключових груп

Джерело: EasyBusiness

В МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ

Економія витрат бізнесу складається з:

■ прямих витрат – обов’язкові офіційні 

платежі, передбачені процедурою. 

Витрати на отримання дозвільних 

документів чи сплата фіксованих зборів. 

■ непрямих витрат – супровідні та 

накладні витрати на оформлення 

документів, у тому числі їх переклад, 

сплата документів що підтверджують 

операцію та витрати, що забезпечують 

виконання процедури (наприклад, 

курсова різниця при обов’язковій 

конвертації валюти). До непрямих витрат 

також відносяться потенційні затрати, 

пов’язані із затримкою бізнес-процесів на 

час виконання регуляторної норми.

■ адміністративних витрат – оплата 

праці співробітників, що здійснюють 

виконання дозвільної процедури та 

логістичні витрати.

■ корупційної складової –

розраховувалась як 20% від прямих та 

непрямих витрат бізнесу. В основу 

закладено припущення, що така частка 

витрат може бути використана на 

“пришвидшення” процедури у 

відповідних відомствах.

Економічний вплив 

на бізнес

Вплив на державне

адміністрування та

управління

Враховує вплив на такі верстви 

суспільного життя, як:

■ ступінь розвитку бізнес-середовища;

■ полегшення здійснення валютних 

операцій між резидентами та 

нерезидентами;

■ стимулювання міжнародної 

транскордонної торгівлі;

■ лояльність населення до 

центральної та місцевої влади. 

Соціально-

політичний вплив
Інвестиційний впливE A S I

Враховує вплив на такі державні 

витрати:

■ недоотримані доходи – зменшення 

грошових надходжень від офіційних 

платежів за отримання бізнесом 

необхідних документів.

■ адміністративні витрати – сукупність 

витрат на оплату праці та накладних 

витрат, які несуть в процесі 

здійснення процедур державні органи.

■ зростання доходів бюджету від 

нових процедур – впровадження 

нових платежів, потенційне зростання 

обсягу виданих дозвільних документів 

та сплат через зростання бізнес-

активності.

Різниця між скороченими витратами 

на адміністрування та сумою 

недоотриманих доходів бюджету 

визначає економічний вплив на 

державні фінанси.

Для оцінки економічного ефекту, в 

моделі використовується припущення, 

що зекономлені бізнесом кошти 

реінвестуються в оборотні засоби. 

Згідно середньоринковому 

коефіцієнту, 1 грн. оборотних засобів 

дає ~1.75 грн. чистоі ̈ виручки від 

реалізації продукціі ̈. Враховуючи 

середніи ̆ показник зростання валового 

прибутку підприємств, а отже і ВВП, 

складе 25% від вартості додаткового 

обсягу реалізованоі ̈ продукції. Для 

оцінки впливу на прямі іноземні 

інвестиції (ПІІ) використовується 

показник співвідношення зміни прямих 

іноземних інвестиціи ̆ до зміни ВВП, 

якии ̆ становить 6.7%. Дане 

припущення базується на середньому 

значенні відповідного співвідношення 

протягом періоду 2005-2015 рр. (для 

випадків, коли зміни ВВП та ПІІ були 

додатніми). 
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Г. Економічний ефект за 
групами заходів
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Г.1. Економічний вплив на 
бізнес
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Подання документів в електронній формі спричинить
зменшення адміністративних витрат бізнесу на 90-100 млн. грн.

Джерело: EasyBusiness

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Г.1 ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ НА БІЗНЕС

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками 0 млн. грн.

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д 0 млн. грн.

Відміна вимоги перекладу документів українською мовою 50-100 тис. грн.

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг 1-2 млн. грн.

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ" 5-6 млн. грн.

Подання документів в електронній формі 90-100 млн. грн.

260-300 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

 Майже 30% отриманого економічного 

ефекту становить група заходів ТОП-6. 

Основним драйвером такої економії 

адміністративних витрат бізнесу, є 

збільшення обсягу документів поданих в 

електронній формі, що охоплює більш ніж 

450 суб’єктів. Дана категорія налічує 16 

заходів та охоплює зміни в 15 

нормативно-правових актах. Основну 

частину економії складає спрощення 

документообігу при купівлі іноземної 

валюти із метою повернення інвестицій 

іноземному інвестору.

 Економія від спрощення документообігу 

для інвестиційної діяльності складає 

більше половини від сукупної, Всі заходи, 

що належать до даної категорії 

підпадають під вплив однієї постанови: 

Постанови НБУ № 281 від 10.08.2005. 

Ключовими факторами в ефекті 

виступають кількість операцій з купівлі 

іноземної валюти із метою повернення 

інвестицій (інвестиційного прибутку) 

іноземному інвестору.

100-110 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

Інше 0 млн. грн.

Скасування обов’язкового використання печатки 0.5-1.5 млн. грн.

Спрощення дозвільних процедур 1.3-1.5 млн. грн.

Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип 50-60 млн. грн.

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном 50-60 млн. грн.

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності 150-170 млн. грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
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Загальний ефект від скорочення прямих витрат складає близько 
3-4 млн. грн.

Джерело: EasyBusiness

ПРЯМІ ВИТРАТИ

0 млн. грн.

Відміна вимоги перекладу документів українською мовою

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг

0 млн. грн.

0 млн. грн.

0 млн. грн.

Подання документів в електронній формі

0 млн. грн.

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ"

0 млн. грн.

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д

3-4 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

 Із всього  переліку, що налічує 70 

ініціатив, тільки 4 пов'язані з 

документами, кошти від яких надходять 

до бюджету (прямі витрати бізнесу). Дані 

ініціативи належать до групи "Спрощення 

дозвільних процедур". Дана категорія 

охоплює 27 заходів та акумулює зміни в 

17 нормативно-правових актах.  

 Найбільшим драйвером у зазначеній 

групі виступає надання дозволу особам, 

що фактично здійснили інвестицію без 

ліцензії, можливість отримати її 

постфактум зі сплатою встановленого 

штрафу для індивідуальних ліцензій на 

здійснення інвестицій за кордон. 

Ключовими факторами при розрахунку 

ефекту по даному заходу виступають 

кількість суб’єктів, що підпадають під 

вплив обмеження та вартість штрафу за 

здійснення операції без наявності 

індивідуальної ліцензії НБУ.

0 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

Інше

Скасування обов’язкового використання печатки 0 млн. грн.

0 млн. грн.

0 млн. грн.Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип

0 млн. грн.

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном

0 млн. грн.

Спрощення дозвільних процедур 3-4 млн. грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Г.1 ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ НА БІЗНЕС
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Відміна резервування коштів для купівлі валюти при імпорті 
вивільнить кошти бізнесу на ~6-7 млрд. грн.

Джерело: EasyBusiness

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ

0.7-1 МЛРД. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

 Впровадження ТОП-6 оперативних 

заходів дозволить досягти 90% від 

сумарного ефекту.

 У структурі оперативних заходів ТОП-6, 

відміна резервування коштів на 4 дні при 

купівлі валюти імпортерами становить 

50% від економії непрямих витрат даної 

групи. Основним драйвером є зменшення 

втрат від коливання курсу валюти та 

вивільнення грошових засобів.

 У рамках інших груп оперативних заходів,  

спрощення дозвільних процедур є 

основним фактором зменшення 

непрямих витрат бізнесу. 70% економії в 

даній групі генерує пропозиція щодо 

скасування необґрунтовано високих 

вимог до підтвердних документів, які 

фізичні особи мають подавати, для 

здійснення неторговельних операцій. 

Ключовими драйверами виступають 

кількість суб’єктів, що підпадають від 

вплив Постанови НБУ №496 та вартість 

нотаріального завірення, пересилки 

закордоном, 

12-13 МЛРД. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

0.7-1 млрд. грн.

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном

0 млн. грн.

10-13 тис. грн.

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності 0.1-0.2 млн. грн.

Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип 0.15-0.2 млн. грн.

Скасування обов’язкового використання печатки 1-1.5 млн. грн.

Спрощення дозвільних процедур

Інше

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ" 40-50 млн. грн.

Подання документів в електронній формі 45-55 млн. грн.

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг 1-1.5 млн. грн.

Відміна вимоги перекладу документів українською мовою 4.6-5 млн. грн.

5-6 млрд. грн.

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д 6-7 млрд. грн.

Г.1 ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ НА БІЗНЕС
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Скорочення корупційної складової від впровадження заходів
валютної лібералізації складає 250-310 млн. грн. щороку

Джерело: EasyBusiness

КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА*

8-10 млн. грн.

Подання документів в електронній формі 35-55 млн. грн.

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками 0 млн. грн.

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д 0 млн. грн.

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг 0.3-0.7 млн. грн.

Відміна вимоги перекладу документів українською мовою 1-3 млн. грн.

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ"

200-250 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

50-60 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

Інше 0 млн. грн.

Скасування обов’язкового використання печатки 0.3-0.7 млн. грн.

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном 1-2 млн. грн.

Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип 15-35 млн. грн.

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності 50-100 млн. грн.

Спрощення дозвільних процедур 100-150 млн. грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

 Доля ТОП-6 в сумарному ефекті складає 

майже 25%, що обумовлено іншим 

підходом до розрахунку двох найбільших 

драйверів загального економічного 

ефекту (перший - це відміна 

резервування коштів на 4 дні при купівлі 

валюти для розрахунку за імпорт, другий -

можливість переказу валюти між 

банківськими рахунками ). 

 Найбільшими драйвером в рамках інших 

груп виступають ініціативи, що 

підпадають під категорію "Спрощення 

дозвільних процедур". А саме, ініціатива 

щодо скасування необґрунтовано високих 

вимог до підтвердних документів для 

здійснення певних неторгових операцій 

(наприклад Інтернет-підтвердження 

бронювання у системі booking.com). 

Даний захід генерує близько 88% від 

загального скорочення корупційної 

складової по всім 70 ініціативам. 

Ключовими факторами виступають 

кількість бізнесу - близько 300 тис. та 

вартість нотаріального завірення, 

пересилки закордоном.

*Розрахунок корупційної складової базується на припущенні, що рента за пришвидшення/вирішення процедури складає 20% від прямих та непрямих витрат бізнесу.

Г.1 ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ НА БІЗНЕС

http://booking.com/
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Сукупний економічний вплив на бізнес від лібералізації 
валютного регулювання становитиме 13-14 млрд. грн. економії

Джерело: EasyBusiness

ЗАГАЛЬНИЙ ЕФЕКТ

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д 6-7 млрд. грн.

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг 2.5-3 млн. грн.

Відміна вимоги перекладу документів українською мовою 6.3-7 млн. грн.

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ" 50-70 млн. грн.

Подання документів в електронній формі 180-200 млн. грн.

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками 5-6 млрд. грн.

1-2 МЛРД. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

 Близько 90% всього обсягу економії 

витрат бізнесу становлять групи 

оперативних заходів, що належать до 

ТОП-6.

 Ключовими драйверами в загальній 

економії для бізнесу виступають 

ініціативи з відміни резервування коштів 

на 4 дні при купівлі валюти для 

розрахунку за імпорт та можливість 

переказу валюти між банківськими 

рахунками. 

 В рамках інших груп найбільшу частку в 

ефекті займає група напрямок 

«Спрощення дозвільних процедур», яка 

охоплює близько 320 тис. суб’єктів

господарювання.

12-13 МЛРД. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

Інше 0 млн. грн.

Скасування обов’язкового використання печатки 2.5-3 млн. грн.

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном 50-65 млн. грн.

Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип 70-90 млн. грн.

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності 200-280 млн. грн.

Спрощення дозвільних процедур 0.5-1.5 млрд. грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Г.1 ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ НА БІЗНЕС
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Г.2. Вплив на державне
управління та 
адміністрування
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Спрощення дозвільних процедур оптимізує адміністративні 
витрати бюджету на 9-12 млн. грн. щороку

Джерело: EasyBusiness

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Г.2 ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками 0 млн. грн.

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д 0 млн. грн.

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг 15-20 тис. грн.

Відміна вимоги перекладу документів українською мовою 0.4-1 млн. грн.

Подання документів в електронній формі 0.5-1 млн. грн.

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ" 0.9-1.1 млн. грн.

10-12 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

2-3 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності 5-7 тис. грн.

2.5-3 тис. грн.

14-20 тис. грн.

0 млн. грн.

Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип

Інше

Скасування обов’язкового використання печатки 15-20 тис. грн.

Спрощення дозвільних процедур 9-12 млн. грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

 Доля ТОП-6 в загальному ефекті складає 

близько 20%, ключовими драйверами в 

даній групі заходів виступають: 

скасування акту цінової експертизи ДП 

«Держзовнішінформ» та подання 

документів в електронній формі. 

Основними факторами при розрахунку 

ефекту від скасування акту цінової 

експертизи виступають кількість суб’єктів, 

що підпадають під вплив Постанови НБУ 

№ 597 від 30.12.2003 та вартість 

отримання даного акту.

 Найбільшим драйвером в сумарній 

економії адміністративних витрат для 

держави є заходи, що належать до групи 

"Спрощення дозвільних ініціатив". Даний 

захід генерує близько 90% від загальної 

економії адміністративних витрат 

держави по всім 70 ініціативам. 

Ключовими факторами при розрахунку 

економічного ефекту виступають кількість 

бізнесу – близько 300 тис. та вартість 

нотаріального завірення, пересилки 

закордоном.
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Загальне скорочення недоотриманих доходів бюджету через 
спрощення дозвільних процедур становитиме 3-4 млн. грн.

Джерело: EasyBusiness

НЕДООТРИМАНІ ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг

Подання документів в електронній формі

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками

0 млн. грн.

0 млн. грн.

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ"

0 млн. грн.Відміна вимоги перекладу документів українською мовою

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д

0 млн. грн.

0 млн. грн.

0 млн. грн.

3-4 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

0 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

0 млн. грн.Інше

Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип 0 млн. грн.

3-4 млн. грн.

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності 0 млн. грн.

Спрощення дозвільних процедур

Скасування обов’язкового використання печатки 0 млн. грн.

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном 0 млн. грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

 Недоотриманими доходами бюджету є 

зменшення грошових надходжень від

офіційних платежів за отримання

бізнесом необхідних документів. Різниця

між скороченими витратами на 

адміністрування та сумою недоотриманих

доходів бюджету визначає економічний

вплив на зростання державних доходів.

 Загальний обсяг недоотриманих доходів

бюджету складе 3-4 млн. грн. на рік, що

нівелюється за допомогою скорочення

державних адміністративних витрат.

 Основними чинниками даного скорочення

є послаблення вимог до здійснення

інвестицій та валютних операцій більш

ніж 250 суб’єктами, наприклад, через 

відтермінування строку отримання

ліцензії або зміни порядку проведення

даних операцій.

Г.2 ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
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Загальний економічний ефект в рамках впливу на процеси, 
пов’язані з державним управлінням становить 15-18 млн. грн.

Джерело: EasyBusiness

ЗАГАЛЬНИЙ ЕФЕКТ

0.5-1.5 млн. грн.

Подання документів в електронній формі

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ"

0.5-1 млн. грн.

0 млн. грн.

0 млн. грн.

15-20 тис. грн.

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д

Відміна вимоги перекладу документів українською мовою 0.4-1 млн. грн.

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг

14-15 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

 Скасування акту цінової експертизи ДП 

«Держзовнішінформ» становитиме 50% 

від загального економічного впливу на 

державне управління.

 В рамках решти груп оперативних заходів

найбільш вагомою складовою скорочення

адміністративних витрат є заходи, що

відносяться до групи «Спрощення

дозвільних процедур». 

 ~12 млн. грн. - даний результат є 

різницею між скороченням витрат на 

адміністрування та сумою недоотриманих

доходів бюджету.

2-3 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

Інше 0 млн. грн.

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном

5-7 тис. грн.

Скасування обов’язкового використання печатки

10-20 млн. грн.

2.5-3 тис. грн.

14-20 тис. грн.

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності

15-20 тис. грн.

Спрощення дозвільних процедур

Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Г.2 ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
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Г.3. Інвестиційний вплив
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Спрощення умов для бізнесу сприятиме зростанню додаткових 
іноземних інвестицій в обсязі близько 400 млн. грн. 

Джерело: EasyBusiness

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВПЛИВ

Г.3 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВПЛИВ

Застосування інвойсу для підтвердження експорту послуг 50-90 тис. грн.

Відміна вимоги перекладу документів українською мовою 0.3-0.5 млн. грн.

Скасування акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ" 1-2 млн. грн.

Подання документів в електронній формі 3-5 млн. грн.

Можливість переказу валюти між банківськими рахунками 140-200 млн. грн.

Відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти д 100-300 млн. грн.

30-40 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ІНШИХ ГРУП

КОМЕНТАР

 Доля ТОП-6 в суммарному 

інвестиційному ефекті складає близько

90%. Основними драйверами є такі

заходи: відміна резервування коштів на 4 

дні при купівлі валюти для розрахунку за 

імпорт та можливість переказу валюти

між банківськими рахунками. Дані заходи 

акумуюють найбілшу економію в рамках 

всіх 70 ініціатив.

 Найбільшим драйвером в інвестиційному

ефекті виступає захід щодо відміни

резервування коштів на 4 дні при купівлі

валюти для розрахунку за імпорт, що

генерує близько 60% від загального

ефекту. Ключовими факторами є обсяг

імпорту та курсова різниця.

 Серед інших груп найбільша частка

ефекту припадає на ініціативи групи

«Спрощення дозвільних процедур», що

становить 71% інвестиційного ефекту в 

рамках інших груп та ~6% від сумарного 

за напрямком.

350-400 МЛН. ГРН.ВСЬОГО В РАМКАХ ТОП-6

Спрощення документообігу для інвестиційної діяльності 4-6 млн. грн.

Спрощення дозвільних процедур 15-35 млн. грн.

Скасування подачі документів, які знаходяться у публічном

Переведення дозвільних процедур на декларативний принцип

1.2-2 млн. грн.

1.2-2 млн. грн.

Скасування обов’язкового використання печатки

Інше

65-67 тис. грн.

3-6 тис. грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
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Відміна резервування на 4 дні при покупці валюти для імпортерів 
збільшить обсяг іноземних інвестицій на ~200 млн. грн.

Джерело: EasyBusiness

КЛЮЧОВИЙ ДРАЙВЕР ІНВЕСТИЦІЙНОГО ВПЛИВУ

ВІДМІНА РЕЗЕРВУВАННЯ НА 4 ДНІ ПРИ ПОКУПЦІ 

ВАЛЮТИ ДЛЯ ІМПОРТЕРІВ 

Загальна

економія бізнесу

від оптимізації

регуляторного 

документу

7
млрд. 

грн.

Вплив на валовий

внутрішній

продукт

3
млрд. 

грн.

Прямі іноземні

інвестиції

200
млн. 

грн.

Г.3 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВПЛИВ
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Додаток.
Перелік запропонованих 
заходів
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Пропонується впровадження близько 70 заходів, направлених 
на спрощення валютної системи України (1/8)

Джерело: EasyBusiness

ДОДАТОК. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ГРУПА 1 – ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

НПА№ НАЗВА ЗАХОДУ

Постанова НБУ № 

270 від 17.06.2004 1
Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) для реєстрації договорів/видачі ліцензій із правом 

уповноваженого банку запитувати оригінал у разі необхідності.

Постанова НБУ № 

639 від 15.12.2004 
2

Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом уповноваженого банку запитувати оригінал у 

разі необхідності для надання та отримання банківських гарантій.

3
У випадку повернення інвестиції та прибутку від неї передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із 

правом уповноваженого банку запитувати оригінали/завірені копій у разі необхідності.

Постанови НБУ № 

281 від 10.08.2005

Постанови НБУ № 

492 від 12.11.2004
4

Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом уповноваженого банку запитувати 

оригінали/завірені копії в разі необхідності для відкриття інвесторами інвестиційних рахунків для здійснення інвестицій в Україну.

5
Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом уповноваженого банку запитувати 

оригінали/завірені копії в разі необхідності для видачі ліцензії на розміщення валютних коштів за кордоном.

Постанова НБУ № 

485 від 14.10.2004

Постанова НБУ № 

122 від 16.03.1999 
6

Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі 

необхідності для видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

7
Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі 

необхідності для отримання ліцензій на придбання облігацій зовнішньої державної позики України.

Постанова НБУ № 

35 від 29.01.2003

Постанова НБУ № 

469 від 22.12.2011 
8

Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі 

необхідності для отримання ліцензії на ввезення/вивезення цінних паперів з/на територію України.

9
Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом уповноваженого банку запитувати 

оригінали/завірені копії у разі необхідності для здійснення контролю за імпортними та експортними операціями.

Постанова НБУ № 

136 від 24.03.1999 

Постанови НБУ № 

281 від 10.08.2005
10

Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі 

необхідності для купівлі іноземної валюти резидентами для проведення розрахунків по торговим операціям.

11
Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі 

необхідності для переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями.

Постанова НБУ № 

597 від 30.12.2003 
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Пропонується впровадження близько 70 заходів, направлених 
на спрощення валютної системи України (2/8)

Джерело: EasyBusiness

ГРУПА 1 – ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

НПА№ НАЗВА ЗАХОДУ

Постанова НБУ № 

496 від 29.12.2007 12
Передбачити можливість подання скан-копій іноземних офіційних документів із їх перекладом замість процедури легалізації для 

здійснення неторговельних операцій. 

Постанова НБУ № 

483 від 14.10.2004 
13

Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі

необхідності для видачі ліцензії на використання іноземної валюти як засобу платежу на території України.

14
Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі 

необхідності для ліцензування небанківських фінансових установ, які здійснюють переказ коштів у нац. валюті без відкриття рахунків.

Постанова НБУ № 

57 від 26.02.2013 

Постанова НБУ № 

266 від 17.06.2004 
15

Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі 

необхідності для отримання ліцензії на окремі валютні операції.*

16
Передбачити можливість подання скан-копій документів (електронних копій) із правом НБУ запитувати оригінали/завірені копії у разі 

необхідності для використання іноземної валюти у відносинах страхування.

Постанова НБУ № 

135 від 11.04.2000 

17
Прибрати вимогу щодо перекладу платіжного документу SWIFT для процедури реєстрації договорів/змін до договорів та отримання

ліцензій на надання транскордонних позик.

Постанова НБУ № 

270 від 17.06.2004 

Постанова НБУ № 

597 від 30.12.2003 
18

Скасувати вимогу щодо нотаріального посвідчення всіх копій документів, необхідних для надання погодження НБУ в разі відмови 

акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ".

19 Додати до виключень документи, складені англійською мовою для контролю за торговими операціями.
Постанова НБУ № 

136 від 24.03.1999

Постанова НБУ № 

270 від 17.06.2004
20 Додати до виключень документи, складені англійською мовою для транскордонних позик.

ГРУПА 2 – ВІДМІНА ВИМОГИ ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

*Плати нерезидентам за договорами страхування, операції, які не підпадають під винятки статті 5 Декрету КМК 1993 року

ДОДАТОК. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
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Пропонується впровадження близько 70 заходів, направлених
на спрощення валютної системи України (3/8)

Джерело: EasyBusiness

НПА№ НАЗВА ЗАХОДУ

ГРУПА 3 – ЗАСТОСУВАННЯ ІНВОЙСУ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ

Постанова НБУ № 

136 від 24.03.1999 
21 Включення інвойсу до документів, що підтверджують надання послуг/виконання робіт.

22
Скасувати обов’язкове отримання акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ" при імпорті послуг та ввести вимогу надання акту 

тільки за запитом НБУ.

Постанова НБУ № 

597 від 30.12.2003 

ГРУПА 4 – СКАСУВАННЯ АКТУ ЦІНОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДП "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ" ПРИ ІМПОРТІ ПОСЛУГ

23 Дозволити переказ валюти між банківськими рахунками фізичних та юридичних осіб. 
ЗУ № 2346-III від

05.04.2001 

ГРУПА 5 – МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕКАЗУ ВАЛЮТИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ РАХУНКАМИ 

Постанова НБУ № 

863 від 04.12.2015 
24 Відмінити резервування на 4 дні при покупці валюти для імпортерів.

ГРУПА 6 – ВІДМІНА РЕЗЕРВУВАННЯ КОШТІВ НА 4 ДНІ ПРИ КУПІВЛІ ВАЛЮТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗА ІМПОРТ

25
Скасувати необхідність подання документів, що знаходяться в публічному доступі (виписка з ЄДРПОУ) для процедури реєстрації

договорів/змін до договорів та отримання ліцензій на надання транскордонних позик.

Постанова НБУ № 

270 від 17.06.2004

Постанови НБУ № 

281 від 10.08.2005
26 У випадку повернення інвестиції та прибутку від неї скасувати вимоги щодо подачі документів, які знаходяться у публічному доступі.

27
Скасувати вимоги щодо подачі документів, які знаходяться у публічному доступі (виписка з ЄДРПОУ) для видачі ліцензії на 

розміщення валютних коштів за кордоном.

Постанова НБУ № 

485 від 14.10.2004 

ГРУПА 7 – СКАСУВАННЯ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ПУБЛІЧНОМУ ДОСТУПІ

ДОДАТОК. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
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Пропонується впровадження близько 70 заходів, направлених
на спрощення валютної системи України (4/8)

Джерело: EasyBusiness

ГРУПА 7 – СКАСУВАННЯ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ПУБЛІЧНОМУ ДОСТУПІ

НПА№ НАЗВА ЗАХОДУ

Постанова НБУ № 

122 від 16.03.1999 28
Скасувати вимоги щодо подачі документів, які знаходяться у публічному доступі (виписка з ЄДРПОУ) для видачі індивідуальних

ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

Постанова НБУ № 

469 від 22.12.2011 
29

Скасувати вимоги щодо подачі документів, які знаходяться у публічному доступі (виписка з ЄДРПОУ) для отримання ліцензії на 

ввезення/вивезення цінних паперів з/на територію України.

30
Виключити з пакету документи, що є у відкритому доступі (виписка/витяг з ЄДРПОУ) для видачі ліцензії на використання іноземної

валюти як засобу платежу на території України.

Постанова НБУ № 

483 від 14.10.2004 

Постанова НБУ № 

266 від 17.06.2004 
31

Виключити з пакету документи, що є у відкритому доступі (виписка/витяг з ЄДРПОУ) для отримання ліцензії на окремі валютні

операції (плати нерезидентам за договорами страхування, операції, які не підпадають під винятки статті 5 Декрету КМК 1993 року).

Постанова НБУ № 

270 від 17.06.2004 
32 Передбачити альтернативи банківської гарантії від банку із кредитним рейтингом А на надання позики нерезиденту резидентом.

33 Розглянути можливість скорочення строку на розгляду НБУ пакету документів на видачу індивідуальної ліцензії.
Постанова НБУ № 

270 від 17.06.2004 

Постанова НБУ № 

270 від 17.06.2004 
34 Передбачити альтернативну процедуру колективної реєстрації для декількох позичальників за одним договором позики.

35
Передбачити можливість оповіщення бенефіцара через електронні засоби зв’язку в разі надання/внесення змін до банківської 

гарантії.

Постанова НБУ № 

639 від 15.12.2004 

Постанова НБУ № 

639 від 15.12.2004 
36

Передбачити необхідність подання принципалом погодження бенефіціара в разі зміни суми/строку банківської гарантії (в разі їх

зменшення).

37 Усунення дублювання вимоги щодо надання згоди банка гарантора на гарантію при її відкритті.
Постанова НБУ № 

639 від 15.12.2004 

ГРУПА 8 – СПРОЩЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР

ДОДАТОК. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
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Пропонується впровадження близько 70 заходів, направлених
на спрощення валютної системи України (5/8)

Джерело: EasyBusiness

ГРУПА 8 – СПРОЩЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР

НПА№ НАЗВА ЗАХОДУ

Постанова НБУ № 

639 від 15.12.2004 
38 Встановити максимальні строки обробки запитів бенефіціарів/принципалів для надання та отримання банківських гарантій.

39
Прибрати положення про "здійснення інвестиції без ліцензії" з підстав відмови у видачі ліцензії на розміщення валютних коштів за 

кордоном.

Постанова НБУ № 

485 від 14.10.2004 

Постанова НБУ № 

485 від 14.10.2004 
40 Скасувати необхідність подання копії ліцензії на розміщення валютних коштів за кордоном в разі необхідності внесення змін до неї.

41
Визнати будь-яку інформацію, передану засобами телексного, телетайпного або факсимільного зв'язку (факсом) тощо офіційним

документом та таким, що приймається до розгляду.

Постанова НБУ № 

122 від 16.03.1999 

Рішення НКЦПФР 

№ 1692 
42

Скасувати необхідність отримання ліцензії, в разі придбання акцій іноземних емітентів, що допущені до обігу в Україні (внести зміни 

до визначення інвестування через цінні папери).

43 Додати "спільну заяву сторін" до переліку документів, що підтверджують неналежну поставку товарів/послуг за договором.
Постанова НБУ № 

136 від 24.03.1999

Постанова НБУ № 

136 від 24.03.1999
44

Замінити письмове підтвердження комісійних винагород та сплачених податків (з метою зменшення валютної виручки) на просте 

письмове пояснення від експортера із правом уповноваженого банку вимагати такі письмові підтвердження лише у разі необхідності.

45 Скасувати посилання на класифікатор послуг для визначення єдності договору.
Постанова НБУ № 

597 від 30.12.2003 

Постанова НБУ № 

597 від 30.12.2003 
46

Виключити "здійснення операції, що підлягає фінансовому моніторингу" з переліку підстав для відмови у видачі погодження НБУ в

разі відмови акту цінової експертизи ДП "Держзовнішінформ".

47
Скасувати необґрунтовано високі вимоги до підтвердних документів або визначити випадки, в яких ці вимоги не застосовуються до 

документів (наприклад Інтернет-підтвердження бронювання у системі booking.com).

Постанова НБУ № 

496 від 29.12.2007 

48
Затвердити процедуру видачі ліцензії на використання готівкової іноземної валюти в якості застави або скасувати видачу такої

ліцензії.

Постанова НБУ № 

200 від 30.05.2007 

ДОДАТОК. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
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Пропонується впровадження близько 70 заходів, направлених
на спрощення валютної системи України (6/8)

Джерело: EasyBusiness

ГРУПА 8 – СПРОЩЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР

НПА№ НАЗВА ЗАХОДУ

Постанова НБУ № 

148 від 25.07.2008 
49 Скасувати обмеження строку дії документів, які підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах).

50 Відмінити довідку-certificate, як документ, який обмежує права іноземців.
Постанова НБУ № 

502 від 12.12.2002 

Постанова НБУ № 

57 від 26.02.2013 
51

Передбачити процедуру додаткового запиту в разі подання неповного пакету документів для ліцензування небанківських фінансових

установ, які здійснюють переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

52 Обмежити вимоги для проведення валютних операцій наявністю генеральної ліцензії лише в однієї зі сторін.
Постанова НБУ № 

297від 09.08.2002 

Постанова НБУ № 

270 від 17.06.2004 
53

Внести зміни, згідно яких НБУ має запитувати додаткові документи для процедури реєстрації договорів/змін до договорів та 

отримання ліцензій на надання транскордонних позик тільки після обґрунтування необхідності такого запиту.

54
Внести зміни, згідно яких НБУ має запитувати додаткові документи для видачі ліцензії на здійснення інвестицій за кордон тільки після

обґрунтування необхідності такого запиту.
Постанова НБУ № 

122 від 16.03.1999

55
Дозволити особам, що фактично здійснили інвестицію без ліцензії отримати ліцензію пост-фактум зі сплатою встановленого штрафу 

для індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.
Постанова НБУ № 

485 від 14.10.2004

Постанова НБУ № 

485 від 14.10.2004
56

Внести зміни, згідно яких НБУ має запитувати додаткові документи для видачі ліцензії на розміщення валютних коштів за кордоном 

тільки після обґрунтування необхідності такого запиту.

57
Внести зміни, згідно яких НБУ має запитувати додаткові документи для видачі ліцензії щодо операції з переміщення цінних паперів

через митний кордон України тільки після обґрунтування необхідності такого запиту.

Постанова НБУ № 

469 від 22.12.2011 

58
Внести зміни, згідно яких НБУ має запитувати додаткові документи для видачі ліцензії на окремі валютні операції тільки після

обґрунтування необхідності такого запиту.

Постанова НБУ № 

266 від 17.06.2004

ДОДАТОК. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
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Пропонується впровадження близько 70 заходів, направлених
на спрощення валютної системи України (7/8)

Джерело: EasyBusiness

ГРУПА 9 – СКАСУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТКИ

НПА№ НАЗВА ЗАХОДУ

Постанова НБУ № 

639 від 15.12.200459
Замінити обов’язкове використання печатки на використання печатки "в разі наявності" для надання та отримання банківських

гарантій.

Постанова НБУ № 

136 від 24.03.1999
60

Замінити обов’язкове використання печатки на копіях документів на використання печатки "в разі наявності" для здійснення контролю 

за імпортними та експортними операціями.

61
Замінити обов’язкове використання печатки на використання печатки "в разі наявності" для використання іноземної валюти у 

відносинах страхування.

Постанова НБУ № 

135 від 11.04.2000 

62
У випадку повернення інвестиції та прибутку від неї передбачити необхідність подання єдиного документу, який підтверджує 

фактичне здійснення інвестиції (банківську довідку/митну декларацію). 

Постанови НБУ № 

281 від 10.08.2005 

Постанови НБУ № 

281 від 10.08.2005 
63

У випадку повернення інвестиції (у формі цінних паперів) та прибутку від неї прибрати вимогу про надання копії сертифікату суб’єкта 

оціночної діяльності (оскільки відомості про суб’єкта розміщуються он-лайн).

64
У випадку повернення інвестиції у формі договору про спільну діяльність передбачити необхідність подання єдиного документу, який

підтверджує фактичне здійснення інвестиції (банківську довідку/митну декларацію). 

Постанови НБУ № 

281 від 10.08.2005 

Постанови НБУ № 

281 від 10.08.2005 
65

Виключити подання додаткових документів в разі повернення інвестиційного вкладу, на який були направлені кошти від здійснення

інвестиційної діяльності в Україні.

Постанови НБУ № 

281 від 10.08.2005 
66

У випадку повернення інвестиції та прибутку від неї перевести подачу договору про повернення інвестицій на декларативний

порядок.

67
Перевести подачу кошторису у декларативному порядку на запит НБУ для видачі ліцензії на розміщення валютних коштів за 

кордоном.

Постанова НБУ № 

485 від 14.10.2004 

ГРУПА 10 – СПРОЩЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРУПА 11 – ПЕРЕВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР НА ДЕКЛАРАТИВНИЙ ПРИНЦИП

ДОДАТОК. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
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Пропонується впровадження близько 70 заходів, направлених
на спрощення валютної системи України (8/8)

Джерело: EasyBusiness

ГРУПА 11 – ПЕРЕВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР НА ДЕКЛАРАТИВНИЙ ПРИНЦИП

НПА№ НАЗВА ЗАХОДУ

Постанова НБУ № 

122 від 16.03.1999 68
Перевести подання податкових документів для видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон на декларативну

форму (у разі виникнення в НБУ потреби в таких документах).

69
Дозволити зарахування та списання з/на інвестиційні рахунки іноземних інвесторів в національній та іноземній валюті коштів за 

операціями, які не суперечать вимогам щодо отримання генеральних та валютних ліцензій та щодо обмежень щодо відпливу

капіталу, що встановлюються окремими нормативними актами.

Постанова НБУ № 

492 від 12.11.2003

70
Скасувати вимогу про не збитковість небанківських фінансових установ, які мають намір отримати генеральну ліцензію НБУ на 

здійснення валютних операцій чи внести зміни до неї.

Постанова НБУ № 

297 від 09.08.2002 

ГРУПА 12 – ІНШЕ

ДОДАТОК. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
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