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Цей звіт було підготовлено Центром економічної стратегії за фінансової підтримки Європейського Союзу та 
Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою 
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Зміст цієї 
публікації є виключною відповідальністю Центру економічної стратегії та необов’язково відображає точку зору 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
http://www.irf.ua/
https://www.civic-synergy.org.ua/
http://eap-csf.org.ua/
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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання ЦЕС – підтримка 
реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання країни. Центр робить внесок у розробку 
стратегії економічного зростання України, здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної 
політики, а також працює над посиленням громадської підтримки реформ.  

Наші принципи: 
● Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація) 
● Вільна та чесна конкуренція 
● Менша роль держави за підвищення її ефективності 
● Інформаційна прозорість та свобода слова 
● Верховенство права та захист приватної власності  
● Здорові та стабільні державні фінанси 
● Економіка, що створена на засадах знань 

Заснований у травні 2015 року.  

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Валерії Сєлєзєнєвої, директора з комунікацій 
(тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua). Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами 
у соціальних медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 
  

mailto:office@ces.org.ua
http://www.ces.org.ua/
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1 Головне  
Ми проаналізували нові правила валютного регулювання, які набули чинності 7 лютого 2019 року, та вважаємо, 
що вони значно спростять проведення транскордонних операцій та валютообмінних операцій в Україні. Це може 
надати поштовх зовнішній торгівлі та сприятиме залученню іноземних інвестицій, що зрештою позитивно 
позначатиметься на економічному зростанні. Нове валютне законодавство стає ближчим до практик, які 
застосовуються в ЄС, і все ж до повної інтеграції нормативного поля, передбаченого Угодою про асоціацію з ЄС 
все ще далеко. 

Загалом, нові правила передбачають зміну підходу НБУ до контролю валютних операцій із дозвільного (за 
принципом «заборонено все, що не прямо не дозволено регулятором») на валютний нагляд за банківськими 
установами, які здійснюють валютні операції (тобто «дозволено все, що прямо не заборонено», і НБУ, як 
регулятор, не буде безпосереднім учасником таких операцій). Зміна риторики НБУ в «діалозі» з суб’єктами 
валютного ринку, позначилось не тільки на зміні термінів в нормативних документах (термін «валютний 
контроль» змінено на термін «валютний нагляд»), але і на реальних кроках НБУ по зменшенню «зарегульованості» 
валютних операцій, зменшенню «присутності» НБУ в більшості валютних операцій суб’єктів валютного ринку 
шляхом скасування ліцензування.  

За такого підходу, важливим моментом є чітке трактування всіх норм валютного законодавства банківськими 
установами, оскільки саме на банки буде покладено функції контролю за валютними операціями клієнтів, їх аналіз 
та трактування таких операцій в розрізі їх «економічної доцільності». Зважаючи на посилення відповідальності 
банків за порушення в сфері валютного законодавства, додатковим викликом для банків та для НБУ стане період 
адаптування до вимог нового валютного законодавства всіма учасниками ринку.  

Серед низки позитивних змін у валютному регулювання варто відзначити, зокрема, такі: 

▪ для фізичних осіб-резидентів 

1. Відміна контролю за банківськими операціями фізичних осіб, якщо сума таких операцій не 
перевищує еквіваленту 150 тисяч гривень, включаючи купівлю іноземної валюти протягом 1 
робочого дня в межах зазначеного ліміту, купівлю банківських металів, переказ іноземної 
валюти за кордон/отримання іноземної валюти із-за кордону без використання поточного 
рахунку. 

2. Спрощення процедури валютообмінних операцій – відтепер можливо купити та продати іноземну 
валюту за гривні в режимі онлайн без відвідування обмінника чи відділення банку. 

3. Відкриття рахунків за кордоном стало доступним для більш широкого кола осіб (не обмежуючись 
колом осіб, що працюють за кордоном) та спрощена процедура іноземного інвестування без 
отримання індивідуальної валютної ліцензії в межах ліміту до еквіваленту 50 тис євро протягом 
одного календарного року. На противагу попередньому регулюванню, (1) збільшився ліміт іноземного 
інвестування за рахунок зміни «базової» валюти розрахунку всіх лімітів, встановлених НБУ, з долару США 
на евро, (2) змінено підхід НБУ з дозвільного (ліцензування) на повідомний (з відповідною реєстрацією 
таких операцій у системі АІС “Е-ліміти”), (3) контроль за валютними операціями в межах встановленого 
ліміту, перекладено на обслуговуючий банк; (4) скасовано «термінування» іноземного інвестування 
(термін дії ліцензії обмежувався терміном 3 роки) 

▪ для юридичних осіб-резидентів 

1. «Звужене» коло органів, які могли здійснювати вплив на зовнішньоекономічну діяльність 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і тиск на таких суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. 

2. Скасований (за винятком незначних виключень) валютний нагляд за дотриманням резидентами 
граничних строків розрахунків, якщо сума розрахунків є меншою еквіваленту 150 тисяч гривень   

3. Введено подовження терміну розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з 180 до 365 
днів, що є безумовним позитивом як для експортерів, так і імпортерів 

4. Надана можливість накопичувати іноземну валюту (а обслуговуючим банкам – продавати таку 
іноземну валюту) для виконання резидентом-кредитором (позичальником) власних боргових 
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зобов’язань перед нерезидентом в рамках чинного кредитного договору (договору позики, 
договору поворотної фінансової допомоги) 

5. Дозволено відкриття рахунків за кордоном та перерахування на такі рахунки іноземної валюти, 
а також можливість інвестування за кордон без отримання індивідуальної валютної ліцензії в 
межах ліміту у 2 млн євро на рік з відповідним внесенням кожної такої операції в систему АІС “Е-
ліміти”. При цьому, нагляд НБУ за такою операцією/такими операціями юридичної особи-резидента-
суб’єкта валютного контролю формально зменшується до рівня контролю граничної суми здійснення 
ним такої операції/таких операцій в системі АІС “Е-ліміти”. Зважаючи на зазначені зміни, зокрема, 
українські експортери матимуть змогу отримувати оплату за свій товар/послугу на закордонний рахунок 
та використовувати її для витрат за межами України в межах дозволеного терміну розрахунків (365 днів). 

▪ для нерезидентів (іноземних компаній та іноземних інвесторів) 

1. Розширено можливість інвестування для іноземного інвестора без додаткового конвертування 
валюти-країни походження іноземного інвестора (розширено перелік валют для інвестування). 

2. Розширено перелік валют, в яких іноземний інвестор може відкривати інвестиційний рахунок 
(добавлені валюти 2 групи Класифікатора валют). 

3. Дозволено додаткові можливості щодо (1) зарахування іноземної валюти на інвестиційний рахунок 
іноземного інвестора в іноземній валюті та (2) щодо перерахування гривні із-за кордону на всі 
рахунки такого інвестора в Україні (інвестиційні, поточні, рахунки умовного зберігання (ескроу). 

4. Підвищений ліміт для репатріації дивідендів до 7 млн євро на місяць 
5. Дозволено відкривати поточні банківські рахунки як в гривнях, так і у іноземній валюті,  

До сьогодні єдиний рахунок, який могла відкрити іноземна компанія-нерезидент в Україні, що не мала 
представництва на території України (окрім ескроу рахунку, який міг використовуватись у виключних випадках), 
був інвестиційний рахунок, режим рахунку якого дозволяв обмежене та виключне коло операцій. Це значно 
ускладнювало і процедуру іноземного інвестування і процедуру повернення іноземної інвестиції, і 
унеможливлювало отримання коштів на такий рахунок/списання коштів з такого рахунку за операціями, що не 
були передбачені режимом інвестиційного рахунку. Це значно знижувало інвестиційну привабливість 
українських ринків. 

Відсьогодні, завдяки розширенню можливості відкриття рахунків іноземними компаніями (не обов’язково 
іноземними інвесторами) і розширенню переліку дозволених операцій по ним, у іноземних компаній є 
можливість (1) розширити коло операцій та розрахунків по ним, не обмежуючись виключно інвестуванням 
(розрахунки з резидентами за договорами позики; розрахунки за гарантіями/поруками; отримання на свій 
поточний рахунок грошових коштів на підставі рішень судів або рішень інших органів, тощо) (2) дозволить 
іноземним компаніям, які вивчають український ринок, проводити аналіз ринку без обов’язкового відкриття 
іноземного представництва (дозволено  розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, 
робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі). 

Зважаючи на те, що раніше присутність іноземних компаній (в яких немає в Україні дочірніх 
компаній/представництв/угод про спільну діяльність) на ринках України штучно обмежувалась, то зараз ситуація 
змінена. Цією новацією НБУ розширив можливості для руху капіталу, обов’язок щодо якого прийнятий Україною 
та передбачений статтею 145 «Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». 

Також, позитивним моментом для учасників зовнішньоекономічної діяльності стало зменшення з 1 березня 2019 
року ліміту обов’язкового продажу валютної виручки з 50% до 30%.  

Ми вітаємо рух до лібералізації валютного регулювання, яка принесе економічну свободу та зростання. Водночас, 
вважаємо, що нормативні документи варто доповнити чіткішим регламентом позичок з-за кордону, можливістю 
доступу європейських банків та інших фінансових установ до торгівлі валютними цінностями у якості суб’єктів 
валютного ринку, на рівні із українськими банками, як це передбачено умовами Угоди про Асоціацію. 

Детальний аналіз правил валютного регулювання у розрізі різних операцій подано у Додатках 1-2. 
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Додаток 1. Зовнішньоекономічна діяльність 

Свобода здійснення зовнішньоекономічної діяльності та валютних операцій (принцип «дозволено 
все, що не заборонено») 

Попереднє регулювання (до 7 
лютого 2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 

Свобода здійснювати такі види 
зовнішньоекономічної діяльності, 
які прямо не заборонені 
законодавством 
«Всі  суб'єкти  зовнішньоекономічної  
діяльності  мають  рівне  
право здійснювати будь-які її види, 
прямо  не заборонені  законами 
України, незалежно від форм 
власності та інших ознак». 
 
 
 
 
 
Чинна редакція частини 1 статті 5  
Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» 

1. Свобода здійснювати такі види 
зовнішньоекономічної діяльності, які прямо не 
заборонені законодавством. 
2. Свобода обирати методи (дії) здійснення таких 
видів зовнішньоекономічної діяльності, які прямо не 
заборонені законодавством. 
3. Свобода обирати способи розрахунків в іноземній 
валюті з іноземними суб’єктами господарської 
діяльності, які прямо не заборонені законодавством. 
 
«Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
незалежно від форми власності та інших ознак 
мають рівне право здійснювати будь-які види 
зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її 
провадження, у тому числі будь-які валютні операції 
та розрахунки в іноземній валюті з іноземними 
суб’єктами господарської діяльності, що прямо не 
заборонені або не обмежені законодавством, у тому 
числі заходами захисту, запровадженими 
Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про валюту і валютні операції». 
Редакція частини 1 статті 5  Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» в редакції п.3 
частини 4 статті 16 Закону України «Про валюту і 
валютні операції» 

Закон України «Про 
валюту і валютні 
операції»: 
(1) визначає 
принцип свободи 
здійснення видів та 
способів 
зовнішньо-
економічної 
діяльності та 
розрахунків на її 
виконання; 
(2) застосовує 
принцип 
«дозволено все, що 
прямо не 
заборонено» в 
рамках здійснення 
зовнішньо-
економічної 
діяльності та 
розрахунків на її 
виконання 
 
 

  Принцип «дозволено все, що не заборонено»: 
 
«Валютні операції здійснюються без обмежень 
відповідно до законодавства України, крім випадків, 
встановлених законами України, що регулюють 
відносини у сферах забезпечення національної 
безпеки, запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму чи фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, виконання 
взятих Україною зобов’язань за міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, а також випадків 
запровадження Національним банком України 
відповідно до цього Закону заходів захисту» 
п.3 статті 4 Закону України «Про валюту і валютні 
операції» 

Відсутнє Презумпція невинуватості суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності у випадку 
неоднозначності в трактуванні законодавства у 
сфері здійснення валютних операцій (правової 

Особливо важливо 
на «перехідний 
період», коли 
правозастосування 
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колізії). «У разі якщо норма цього Закону чи 
нормативно-правового акта Національного банку 
України, виданого на підставі цього Закону, або 
норми інших нормативно-правових актів 
Національного банку України допускають 
неоднозначне (множинне) трактування прав і 
обов’язків резидентів та нерезидентів у сфері 
здійснення валютних операцій або повноважень 
органів валютного нагляду, така норма 
трактується в інтересах резидентів та 
нерезидентів.» 
п.3 статті 4 Закону України «Про валюту і валютні 
операції» 

обговорюваних 
нормативних 
документів, буде 
опрацьовуватись 
на практиці. 

 

2 Імпорт. Ключові моменти 

2.1 Строк розрахунків по імпортній операції 

Попереднє регулювання (до 7 лютого 
2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 

180 днів 
 
Закон України «Про порядок здійснення 
розрахунків в іноземній валюті» 

365 днів 
 
п.21 Постанови Правління Національного банку 
України “Про затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення порядку 
здійснення окремих операцій в іноземній 
валюті”№5 від 02.01.2019 року 

Позитивна зміна для 
всіх категорій 
імпортерів. 
  

 

2.2 Санкції за порушення строків розрахунків по імпортній операції 

Попереднє регулювання (до 7 лютого 
2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 

За порушення строків розрахунків по 
імпортній операції, чинне законодавство 
окрім адміністративних санкцій 
передбачає можливість введення 
спеціальних санкцій «індивідуального 
режиму ліцензування  
або   тимчасове   зупинення   
зовнішньоекономічної   діяльності». 
Спеціальні санкції в рамках чинного 
регулювання можуть застосовуватись 
Міністерством економіки України за 
поданням: (1) органів державної 
податкової служби; (2) органів 
контрольно-ревізійної служби; (3) митних 
органів; (4) правоохоронних органів; (5) 
органів Антимонопольного комітету 
України; (6) спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади у сфері 

Передбачає виключно притягнення до 
адміністративної відповідальності за зазначене 
порушення, стаття 37 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність виключена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпункт 3 частини 4 статті 16 Закону України 
«Про валюту і валютні операції» 

(1) «Звужується» коло 
органів, які могли 
здійснювати вплив на 
зовнішньоекономічну 
діяльність суб’єктів 
зовнішньоекономічної 
діяльності і тиск на 
таких суб’єктів 
зовнішньоекономічної 
діяльності. 
 
 
 
(2) Запропоновані 
санкції є більш 
адекватними в 
ситуації, в якій 
імпортери, як 
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регулювання ринків фінансових послуг або 
Національного банку України; (7) за 
рішенням суду. 
 
Пункт 1.1. Наказу Міністерства економіки 
України 17.04.2000 №52 «Про 
затвердження Положення “Про порядок 
застосування до суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності України 
та іноземних суб'єктів господарської 
діяльності спеціальних санкцій, 
передбачених статтею 37 Закону України 
"Про зовнішньоекономічну діяльність" 

правило, не є 
фактично 
порушниками чинного 
валютного 
законодавства, 
оскільки не можуть 
вплинути на терміни 
виконання 
зобов’язань 
нерезидентами-
постачальниками 
товарів/робіт/послуг. 

 

2.3 Порядок розрахунків за імпортні товари/роботи/послуги 

Попереднє регулювання (до 7 лютого 
2019 року) 

Чинне регулювання 
 

Коментар 

1.3.1. Валюта розрахунків 

Валюта розрахунків – іноземна валюта 
або гривня. Валюта договору та валюта 
сплати зобов`язання можуть не 
співпадати. 

Валюта розрахунків – іноземна валюта або 
гривня. Валюта договору та валюта сплати 
зобов`язання можуть не співпадати. 
 
 

 

1.3.2. Порядок купівлі валюти для розрахунків за імпортні товари/роботи/послуги 

Чинний порядок купівлі валюти для 
розрахунків за імпортні 
товари/роботи/послуги 
 
Обмеження встановлені, а саме: 
1. Банк має право продати резиденту-
імпортеру іноземну валюту в сумі, що 
необхідна для виконання 
зовнішньоекономічного контракту. 
Резидент-імпортер зобов’язаний 
здійснювати розрахунки по такому 
зовнішньоекономічного контракту тільки 
через 1 банк. 
2.  Банкам забороняється здійснювати 
купівлю іноземної валюти за дорученням 
клієнтів за рахунок коштів у гривні, 
залучених цими клієнтами у формі 
кредиту. 
3. Банк контролює цільове використання 
купленої іноземної валюти. Клієнт-
резидент зобов’язаний використати  
іноземну валюту, що куплена через банк 
протягом 10 робочих днів після дня її 
зарахування на його поточний рахунок 
на потреби, зазначені в заяві про купівлю 
іноземної валюти 

Запланований порядок купівлі валюти для 
розрахунків за імпортні товари/роботи/послуги 
 
Обмеження встановлені, а саме: 
1. Банк має право продати резиденту-
імпортеру іноземну валюту в сумі, що необхідна 
для виконання зовнішньоекономічного 
контракту. Резидент-імпортер зобов’язаний 
здійснювати розрахунки по такому 
зовнішньоекономічного контракту тільки через 
1 банк 
2. Банкам забороняється здійснювати купівлю 
іноземної валюти за дорученням клієнтів за 
рахунок коштів у гривні, залучених цими 
клієнтами у формі кредиту. 
3. Банк контролює цільове використання 
купленої іноземної валюти. Клієнт-резидент 
зобов’язаний використати  іноземну валюту, що 
куплена через банк протягом 10 робочих днів 
після дня її зарахування на його поточний 
рахунок на потреби, зазначені в заяві про 
купівлю іноземної валюти 
4. Банк зобов`язаний продати валюту, що була 
не використана суб`єктом 
зовнішньоекономічної діяльності за 
призначенням  (не була перерахована 

Збережені всі існуючі 
обмеження (заборони) 
щодо купівлі валюти за 
поточними 
торговельними 
операціями. 
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3. Банк зобов`язаний продати валюту, що 
була не використана суб`єктом 
зовнішньоекономічної діяльності за 
призначенням  (не була перерахована 
нерезиденту) або була повернута 
нерезидентом. 
 
Положення про порядок та умови 
торгівлі іноземною валютою, 
затверджене Постановою Правління 
Національного банку України №281 від 
10.08.2005, частина 26 п.6 Постанови 
Правління Національного банку України 
№410 від 13.12.2016 року “Про 
врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках 
України” 

нерезиденту) або була повернута 
нерезидентом. 
 
п.8, 38, 44 Постанови Правління Національного 
банку України “Про затвердження Положення 
про заходи захисту та визначення порядку 
здійснення окремих операцій в іноземній 
валюті”№5 від 02.01.2019 року 
 

1.3.3. Встановлення граничних норм або будь-яких інших обмежень щодо перерахування валюти резидентом-
імпортером за зовнішньоекономічним контрактом на користь нерезидента. Додаткове ліцензування. 

Чинне валютне законодавство не 
передбачає ніяких додаткових (окрім 
зазначених вище щодо порядку купівлі 
валюти) обмежень щодо  перерахування 
валюти резидентом-імпортером за 
зовнішньоекономічним контрактом на 
користь нерезидента або додаткового 
ліцензування 

Чинне валютне законодавство не передбачає 
ніяких додаткових (окрім зазначених вище 
щодо порядку купівлі валюти) обмежень щодо  
перерахування валюти резидентом-
імпортером за зовнішньоекономічним 
контрактом на користь нерезидента або 
додаткового ліцензування 
 

 

 

2.4 Валютний контроль (нагляд) за імпортними операціями 

Попереднє регулювання (до 7 лютого 
2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 

1.4.1. Валютний контроль та валютний нагляд 

(1) валютний контроль передбачає 
дозвільну систему – банки здійснюють 
контроль за (2)  будь-якими валютними 
операціями (без обмеження суми такої 
валютної операції) 
«Агент валютного контролю (...) здійснює 
контроль, що полягає в запобіганні 
уповноваженими банками, іншими 
фінансовими установами та 
національним оператором поштового 
зв'язку проведенню резидентами і 
нерезидентами через ці установи 
незаконних валютних операцій та/або 
своєчасному інформуванні 
уповноваженими банками, іншими 
фінансовими установами та 
національним оператором поштового 
зв'язку у випадках та в порядку, 
установлених законодавством, у тому 

(1) валютний нагляд передбачає нагляд банками 
за проведенням операцій (контроль за 
недопущенням порушення) та не допускає 
втручання у валютні операції клієнтів: 
«Валютний нагляд (...) здійснюється органами 
валютного нагляду та агентами валютного 
нагляду без втручання у відповідні валютні 
операції та діяльність суб’єктів таких 
операцій, крім випадків запобігання агентами 
валютного нагляду проведенню валютних 
операцій, що не відповідають вимогам 
валютного законодавства.»  
п.3 статті 11 Закону України «Про валюту і 
валютні операції» 
 

(1) зміна підходу НБУ - 
заміна «дозвільного» 
валютного контролю 
функцією наглядовою 

(2) Банки не здійснюють валютний нагляд за 
дотриманням резидентами граничних строків 
розрахунків, якщо сума розрахунків є меншою 

(2) має позитивний 
вплив на дрібно-
оптових імпортерів 
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числі нормативно-правовими актами 
Національного банку, відповідних 
державних органів про порушення 
резидентами і нерезидентами 
законодавства, пов'язаного з 
проведенням ними валютних операцій.» 
(п.1.2. Розділу 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення про валютний контроль 
затвердженого  
Постановою Правління  
Національного банку України № 49 від 
08.02.2000). 

еквіваленту 150 тисяч гривень (у валюті 
платежу, розрахованому за офіційним курсом 
Національного банку України на дату 
здійснення такого платежу), якщо: 
валютна операція не має ознак дроблення; 
валютна операція, учасником якої або кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) 
учасника валютної операції є юридична або 
фізична особа, яка має місцезнаходження 
(зареєстрована/постійно проживає) у країні, що 
визнана Верховною Радою України державою-
агресором/державою-окупантом 
 
(3) Банк завершує здійснення валютного 
нагляду за дотриманням резидентами 
граничних строків розрахунків, якщо сума 
незавершених розрахунків за операцією з 
експорту, імпорту товарів не перевищує 
незначної суми (якщо сума є меншою 
еквіваленту 150 тисяч гривень). 
У разі здійснення розрахунків за імпорт товарів 
в іноземній валюті сума незавершених 
розрахунків за операцією з імпорту товарів 
визначається за офіційним курсом гривні до 
іноземних валют, установленим Національним 
банком на дату останньої події за відповідною 
операцією (остання дата платежу/надходження 
грошових коштів, дата поставки товару, дата 
зарахування зустрічних однорідних вимог) 
 
Постанова Правління Національного банку 
України “Про затвердження Інструкції про 
порядок валютного нагляду банків за 
дотриманням резидентами граничних строків 
розрахунків за операціями з експорту та 
імпорту товарів” №7  
 
Постанова Правління Національного банку 
України “Про затвердження Положення про 
порядок здійснення уповноваженими 
установами аналізу та перевірки документів 
(інформації) про валютні операції” №8 

товарів/робіт/послуг. 
Спрощує здійснення 
зовнішньоекономічної 
діяльності для 
суб’єктів малого 
підприємництва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) послаблення 
навантаження на 
імпортерів, оскільки 
часткова 
недопоставка товару 
або поставка товару, 
який не повністю 
відповідав кількісним 
або якісним 
характеристикам, 
встановленим в 
договорі 
(псування/порча/втрат
а товарних якостей в 
дорозі) змушувала 
імпортерів задля 
зняття операції з 
валютного контролю у 
визначені 
законодавством 
терміни, підписувати 
акт прийняття товару 
на його повну 
вартість, незважаючи 
на недоліки. 

 

1.4.2. Імпортні операції, що підлягають валютному нагляду 
Валютному нагляду підлягають всі операції імпортерів, якщо сума зовнішньоекономічного контракту перевищує 
незначну та не містить в собі ознак, визначених частиною (2) пункту 1.4.1.  
Банки проводять первинний аналіз такої валютної операції на предмет ознак сумнівності такої валютної операції. 
Зокрема, Проектом Постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок 
здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції” №8 
визначено чіткі критерії щодо виявлення банками сумнівності валютної операції шляхом встановлення відповідних 
індикаторів. 
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У разі виявлення банками в результаті первинного аналізу валютної операції перелічених нижче ознак, банк має 
право проводити додатковий аналіз такої валютної операції та, за результатами такого додаткового аналізу, 
відмовити в проведенні такої валютної операції:  
дроблення операції,  
виявлення, що обсяг валютних операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності суб’єкта валютної 
операції,  
виявлення, що вид продукції/роботи/послуги/ активу не є характерним для звичайної діяльності суб’єкта валютної 
операції, 
виявлення невідповідності суті валютних операцій змісту діяльності суб’єкта валютної операції/контрагента, 
виявлення економічної недоцільності та/або невиявлення очевидної законної мети такої валютної операції, 
виявлення неринкових умов валютної операції, 
виявлення можливих ризиків невиконання контрагентом-нерезидентом зобов’язань щодо поставки товарів за 
зовнішньоекономічним договором у випадку передоплати (включаючи наявність порушень контрагентом –
нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення 
платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України), 
виявлення, що джерелом походження коштів (активів) суб’єкта валютної операції є фінансова допомога, 
виявлення, що за договором встановлюються розрахунки на користь третьої особи, 
виявлення, що валютні операції за договором здійснюються (1) з використанням векселів; (2) поручителем на підставі 
договорів поруки; (3) на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги в зобов’язанні; (4) 
стороною, що набула зобов’язання в результаті переведення боргу; (4) з використанням зарахування зустрічних 
однорідних вимог, 
щодо сплати штрафних санкцій (включаючи сплату за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків), 
виявлення, що виконання зобов’язань за імпортними договорами (контрактами) щодо здійснення розрахунків за 
фактично поставлену продукцію на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено 
до 01 січня календарного року, який передує моменту здійснення валютної операції/наміру здійснення валютної 
операції, 
виявлення, що умови розрахунку за валютною операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-
оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF) (уключаючи наявність непрозорої структури власності), 
виявлення, що учасники валютних операцій мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державах 
(на територіях), що включені до сформованого уповноваженою установою списку ризикових держав (територій), 
виявлення, що банк контрагента за валютною операцією включений Національним банком України до переліку 
іноземних банків, які використовуються суб’єктом валютної операції для здійснення валютних операцій, що 
містять/можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій. 
додатково уповноважений банк може встановлювати інші індикатори валютної операції, що підлягає додатковому 
аналізу з боку валютного контролю банку. 
 
Позитивним моментом є те, що Національний Банк України чітко визначив критерії “сумнівності валютних операцій” і 
імпортер перед здійсненням валютної операції без додаткового запиту з боку обслуговуючого банку може надати 
банку пакет додаткових пояснювальних документів разом із стандартним пакетом документів. 
 
Разом із тим, проведення імпортером (особливо - новоствореною компанією або такою компанією, для якої імпорт 
товарів/робіт/послуг є нетиповим видом діяльності) розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом може бути 
ускладнена валютним контролем обслуговуючого банку. Встановлення критеріїв “недоцільності операції” або 
“неринковості умов договору” або наявності в зовнішньоекономічному контракті умов часткової або повної 
передоплати за товар (більшість зовнішньоекономічних контрактів на імпорт продукції в Україну передбачають 
умови повної або часткової передоплати за товар, що поставляється на митну територію України) можуть бути 
додатковою перепоною для виконання такого зовнішньоекономічного контракту імпортером. 
Встановлення НБУ обов’язку обслуговуючого банку встановити: інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників 
сторони контракту-нерезидента та ділову репутацію іноземного партнера української компанії-суб’єкта імпортної 
операції, можуть становити певні складнощі для імпортерів та непорозуміння з боку їх іноземних партнерів. 
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1.4.3. Причини можливого зменшення суми вартості товарів, що імпортуються, з метою здійснення валютного 
контролю (нагляду) 

Перелік ситуацій, при яких 
допускається зменшення вартості 
товарів, що імпортується, вказаний в 
пункті 1.9. Розділу І Інструкції про 
порядок здійснення контролю за 
експортними, імпортними 
операціями, затвердженої 
Постановою Правління  
Національного банку України  
24.03.1999 № 136 
 
 
 
 
 
 

Перелік ситуацій, при яких 
допускається зменшення вартості 
товарів, що імпортується, 
вказаний в п.12. Інструкції про 
порядок валютного нагляду за 
дотриманням резидентами 
граничних строків розрахунків за 
операціями з експорту та імпорту 
товарів. 
 
 

Перелік ситуацій, при яких допускається 
зменшення вартості товарів, що 
імпортується, майже дублюється та 
залишає ті ж самі проблеми для 
імпортерів, що наявні зараз: 
(1) «наявність обставин щодо знищення, 
конфіскації, псування, крадіжки, втрати 
товару має бути підтверджена 
органами, уповноваженими здійснювати 
таке підтвердження згідно із 
законодавством країни, на території 
якої стались такі події» - на практиці: (1) 
банки не можуть визначитись із 
документом, який має бути поданий; (2) 
банки не можуть визначитись із формою 
видання цього документу; (3) не всі 
зазначені довідки можуть бути 
апостильовані або легалізовані у 
відповідності із нормами законодавства 
країни, на території якої сталися 
зазначені події. 
(2) «відбувається перегляд ціни товарів 
унаслідок дій форс-мажорних обставин, 
що призвели до зміни кількісних та/або 
якісних характеристик товару  - на суму 
недопоставлених (недоотриманих) 
та/або неякісних товарів. Зміна ціни 
товару має бути підтверджена Торгово-
промисловою палатою або іншим 
уповноваженим органом (експертною 
організацією) згідно із правилами і 
звичаями країни розташування сторони 
договору або третьої країни відповідно 
до умов договору» - на практиці: (1) банки 
не можуть визначитись із документом, 
який має бути поданий; (2) банки не 
можуть визначитись із формою видання 
цього документу; (3) не всі зазначені 
довідки можуть бути апостильовані або 
легалізовані у відповідності із нормами 
законодавства країни, на території якої 
сталися зазначені події. 

 

3 Експорт. Ключові моменти. 

3.1 Строк розрахунків по експортній операції 

Попереднє регулювання (до 7 
лютого 2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 
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180 днів 
 
Закон України «Про порядок 
здійснення розрахунків в іноземній 
валюті» 

365 днів 
 
п.21 Постанови Правління 
Національного банку України 
“Про затвердження Положення 
про заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті” №5 
від 02.01.2019 року 

Позитивна зміна для всіх категорій 
експортерів. 
  

3.2 Санкції за порушення строків розрахунків по експортній операції 

Попереднє регулювання (до 7 
лютого 2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 

За порушення строків розрахунків по 
імпортній операції, чинне 
законодавство окрім 
адміністративних санкцій 
передбачало можливість введення 
спеціальних санкцій «індивідуального 
режиму ліцензування  
або   тимчасове   зупинення   
зовнішньоекономічної   діяльності» 
Спеціальні санкції в рамках чинного 
регулювання можуть застосовуватись 
Міністерством економіки України за 
поданням: (1) органів державної 
податкової служби; (2) органів 
контрольно-ревізійної служби; (3) 
митних органів; (4) правоохоронних 
органів; (5) органів 
Антимонопольного комітету 
України; (6) спеціально 
уповноваженого органу виконавчої 
влади у сфері регулювання ринків 
фінансових послуг або Національного 
банку України; (7) за рішенням суду. 
Пункт 1.1. Наказу Міністерства 
економіки України 17.04.2000 N52 
«Про затвердження Положення “Про 
порядок застосування до суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 
України та іноземних суб'єктів 
господарської діяльності спеціальних 
санкцій, передбачених статтею 37 
Закону України "Про 
зовнішньоекономічну діяльність" 

Передбачає виключно 
притягнення до адміністративної 
відповідальності за зазначене 
порушення, стаття 37 Закону 
України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність 
виключена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпункт 3 частини 4 статті 16 
Закону України «Про валюту і 
валютні операції» 

(1) «Звужується» коло органів, які могли 
здійснювати вплив на 
зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності і тиск 
на таких суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. 
 
 
 
(2) Запропоновані санкції є більш 
адекватними в ситуації, в якій експортери 
не завжди є порушниками чинного 
валютного законодавства, оскільки не 
можуть вплинути на своєчасність оплати 
поставлених товарів/робіт/послуг. 
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3.3 Порядок розрахунків за експорт товарів/робіт/послуг 

3.3.1. Продаж валютної виручки 

Попереднє регулювання (до 7 
лютого 2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 

50% 
 
Постанова Правління Національного 
банку України №138 від 13.12.2018 
року “Про запровадження 
обов’язкового продажу надходжень в 
іноземній валюті та встановлення 
розміру обов’язкового продажу таких 
надходжень” 

50% 
 
п.24-25 Постанови Правління 
Національного банку України 
“Про затвердження Положення 
про заходи захисту та 
визначення порядку здійснення 
окремих операцій в іноземній 
валюті” №5 від 02.01.2019 року 

Розмір  валютної виручки експортерів-
юридичних осіб не змінився. 
Розмір валютної виручки експортера 
товарів/робіт/послуг, що зареєстрований 
як фізична особа-суб’єкт 
підприємницької діяльності (ФОП) також 
не змінився: 
50% валютної виручки підлягає 
обов’язковому продажу, 
50% валютної виручки, що залишилась на 
рахунку, може отримана таким ФОП 
виключно в гривневому еквіваленті, або 
використана виключно для: (1) 
одержання готівки за межами України 
для оплати витрат на відрядження та (2) 
здійснення розрахунків у безготівковій 
формі за межами України, які пов'язані з 
витратами на відрядження та витратами 
представницького характеру, а також на 
оплату експлуатаційних витрат, 
пов'язаних з утриманням та 
перебуванням повітряних, морських, 
автотранспортних засобів за межами 
України, відповідно до умов Кодексу 
торговельного мореплавства України, 
Повітряного кодексу України, Конвенції 
про міжнародну цивільну авіацію, 
Міжнародної конвенції про дорожній 
рух. 
Тобто фактично, надходження на 
валютний рахунок ФОП, основний вид 
діяльності якого не зовнішньоекономічна 
діяльність, підлягають 100% 
обов’язковому продажу. 
п.5.6., 8.3. Постанови Правління 
Національного Банку України від 
12.11.2003  № 492 “Про затвердження 
Інструкції про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах” 

3.3.2. Можливість припинення зобов’язань, що виражені в іноземній валюті, 
зарахуванням зустрічних однорідних вимог: 

Попереднє регулювання (до 7 лютого 
2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3167-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_041#n63
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_041#n63
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1. Повна заборона на можливість 
припинення зобов’язань зарахуванням 
зустрічних однорідних вимог, якщо 
зобов’язання виражене в іноземній валюті 
1 групи Класифікатора іноземних валют та 
банківських металів, затвердженого 
постановою Правління Національного 
банку України від 04 лютого 1998 року № 
34 (у редакції постанови Правління 
Національного банку України від 19 квітня 
2016 року № 269) 
 
 
2. Обмеження для одного договору на 
суму більше еквіваленту 500 000 доларів 
США, якщо зобов’язання виражене в 
інших валютах. 
 
П.4. Постанови Правління Національного 
банку України «Про врегулювання ситуації 
на грошово-кредитному та валютному 
ринках України» № 410 від 13.12.2016   

Не містить прямих заборон 
на можливість зарахуванням 
зустрічних однорідних 
вимог, якщо зобов’язання 
виражене в іноземній валюті 
1 групи Класифікатора 
іноземних валют та 
банківських металів, 
затвердженого постановою 
Правління Національного 
банку України від 04 лютого 
1998 року № 34 (у редакції 
постанови Правління 
Національного банку України 
від 19 квітня 2016 року № 
269). 
Разом із тим, п.10 Проекту 
Постанови Правління 
Національного банку України 
“Про затвердження 
Інструкції про порядок 
валютного нагляду банків за 
дотриманням резидентами 
граничних строків 
розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів” 
№7 містить посилання на 
можливість запровадження 
Національним банком 
України додаткових заходів 
щодо про припинення 
зобов’язань зарахуванням 
зустрічних однорідних вимог 
“у разі запровадження 
Національним банком заходу 
захисту у вигляді 
обов’язкового продажу 
частини надходжень в 
іноземній валюті”: 
в іноземній валюті 1 групи 
Класифікатора іноземних 
валют і банківських металів, 
затвердженого постановою 
Правління Національного 
банку України від 04 лютого 
1998 року № 34 (у редакції 
постанови Правління 
Національного банку України 
від 19 квітня 2016 року № 
269) (зі змінами)/російських 
рублях (незалежно від суми 
операції); 
в інших валютах (якщо 
загальна сума зобов’язань, 
що припиняються 

Заборона на можливість припинення 
зобов’язань зарахуванням зустрічних 
однорідних вимог доповнена і 
застосовується до зобов’язань, 
виражених в валюті 1 групи 
Класифікатора валют та російських 
рублях. 
Збільшено обмеження для одного 
договору, якщо зобов’язання виражене в 
інших валютах (еквівалент 500 000 Євро 
замість 500 000 доларів США). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#n15
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зарахуванням у межах 
одного договору щодо 
експорту товарів, перевищує 
в еквіваленті 500 000 євро за 
офіційним курсом гривні до 
іноземних валют, 
установленим Національним 
банком України. 
 
Зважаючи на те, що 
обов’язок продажу частини 
надходжень в іноземній 
валюті не скасовано, 
заборона щодо припинення 
зобов’язань зарахуванням 
зустрічних однорідних 
вимог, має бути застосована 
до зазначених вищу 
операцій. 
 
п.10 Постанови Правління 
Національного банку України 
“Про затвердження 
Інструкції про порядок 
валютного нагляду банків за 
дотриманням резидентами 
граничних строків 
розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів” 
№7  
 

 

3.4 Експортні операції, що підлягають валютному нагляду 
Валютному нагляду підлягають всі операції експортерів, якщо сума зовнішньоекономічного контракту перевищує 
незначну та не містить в собі ознак, визначених частиною (2) пункту 1.4.1.  

Банки проводять первинний аналіз такої валютної операції на предмет ознак сумнівності такої валютної операції. 
Зокрема, Постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок 
здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції” №8 
визначено чіткі критерії щодо виявлення банками сумнівності валютної операції шляхом встановлення 
відповідних індикаторів. 

У разі виявлення банками в результаті первинного аналізу валютної операції перелічених нижче ознак, банк має 
право проводити додатковий аналіз такої валютної операції та, за результатами такого додаткового аналізу, 
відмовити в проведенні такої валютної операції:  

▪ дроблення операції,  
▪ виявлення, що обсяг валютних операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності суб’єкта 

валютної операції,  
▪ виявлення, що вид продукції/роботи/послуги/ активу не є характерним для звичайної діяльності суб’єкта 

валютної операції, 
▪ виявлення невідповідності суті валютних операцій змісту діяльності суб’єкта валютної операції/контрагента, 
▪ виявлення економічної недоцільності та/або невиявлення очевидної законної мети такої валютної операції, 
▪ виявлення неринкових умов валютної операції, 
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▪ виявлення, що за договором встановлюються розрахунки на користь третьої особи, 
▪ виявлення, що валютні операції за договором здійснюються (1) з використанням векселів; (2) поручителем на 

підставі договорів поруки; (3) на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги 
в зобов’язанні; (4) стороною, що набула зобов’язання в результаті переведення боргу; (4) з використанням 
зарахування зустрічних однорідних вимог, 

▪ щодо сплати штрафних санкцій (включаючи сплату за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування 
збитків), 

▪ наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн, 
▪ виявлення, що умови розрахунку за валютною операцією передбачають використання юридичних осіб 

(компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів 
боротьби з відмиванням грошей (FATF) (уключаючи наявність непрозорої структури власності), 

▪ виявлення, що учасники валютних операцій мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в 
державах (на територіях), що включені до сформованого уповноваженою установою списку ризикових 
держав (територій), 

▪ виявлення, що банк контрагента за валютною операцією включений Національним банком України до 
переліку іноземних банків, які використовуються суб’єктом валютної операції для здійснення валютних 
операцій, що містять/можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій. 

▪ додатково уповноважений банк може встановлювати інші індикатори валютної операції, що підлягає 
додатковому аналізу з боку валютного контролю банку. 

Позитивним моментом є те, що Національний Банк України чітко визначив критерії “сумнівності валютних 
операцій” і експортер може без додаткового запиту з боку обслуговуючого банку запросити у свого іноземного 
партнера додаткову інформацію та/або документи. 

 

Разом із тим, зняття експортером експортного контракту з-під валютного нагляду може бути ускладнене 
валютним контролем обслуговуючого банку. Встановлення НБУ критеріїв “недоцільності операції” або 
“неринковості умов договору” або встановлення НБУ обов’язку обслуговуючого банку встановити: інформацію 
щодо кінцевих бенефіціарних власників сторони контракту-нерезидента та ділову репутацію іноземного 
партнера української компанії-суб’єкта експортної операції, можуть становити певні складнощі для експортерів 
та непорозуміння з боку їх іноземних партнерів. 
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Додаток 2 

Іноземне інвестування, дозволені поточні операції нерезидентів в Україні 

Попереднє регулювання (до 7 
лютого 2019 року) 

Чинне регулювання Коментар 

Валюта інвестування 

1. Валюта інвестування – гривня або 
іноземна валюта виключно 1 групи 
Класифікатора валют*. 
 
П.1.3. Постанови Правління НБУ №280 
від 10.08.2015 року «Положення про 
порядок іноземного інвестування в 
Україну» 
 
*Визначення «Класифікатор валют» 
застосовується в термінології 
Постанови Правління Національного 
банку України №34 від 04.02.1998 Про 
затвердження Класифікатора 
іноземних валют. 

1. Валюта інвестування – 
гривня та іноземна валюта в 1 
та/або 2 Групі Класифікатора 
валют. 
 
1. п.2 Постанови Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”  
2. п.29 Постанови Правління 
Національного банку України 
№2 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
здійснення операцій із 
валютними цінностями” 
 

Розширено можливість інвестування для 
іноземного інвестора без додаткового 
конвертування валюти-країни 
походження іноземного інвестора 

2. Типи банківських рахунків, що можуть мати нерезиденти в Україні 

1. Нерезиденти-фізичні особи можуть 
відкривати в Україні поточний рахунок 
у національній/іноземній валюті для 
обмеженого кола операцій, зокрема:  
для зарахування коштів, що отримані як 
доходи з джерелом їх походження з 
України, що виплачуються іншою 
фізичною особою-нерезидентом; 
для отримання гонорарів, заробітної 
плати, будь-якого типу відшкодувань; 
як ФОП для здійснення 
підприємницької діяльності. 
2. Нерезиденти-юридичні особи, які не 
мають в Україні представництва, 
можуть відкривати в Україні виключно: 
інвестиційні рахунки для здійснення 
інвестицій у національній та іноземних 
валютах; 
рахунки умовного зберігання (ескроу) у 
національній та іноземних валютах. 
 
Інструкція про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах, 
затвердженої Постановою 

Нерезиденти-фізичні особи та 
нерезиденти-юридичні особи, 
які не мають в Україні 
представництва, можуть 
відкривати в Україні: 
поточні рахунки у національній 
та іноземних валютах; 
інвестиційні рахунки у 
національній та іноземних 
валютах; 
рахунки умовного зберігання 
(ескроу) у національній та 
іноземних валютах; 
кореспондентські рахунки. 
 
 
 
 
 
 
 
Постанова Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 

Розширено можливості для руху капіталу.  
Вільний рух капіталу, що передбачений 
статтею 145 «Угоди про Асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони», 
поки не імплементовано, режим кожного 
із рахунків нерезидентів, обмежено 
виключним переліком допустимих 
операцій, але існуючі обмеження 
послаблено. 



 Звіт про особливості нового валютного законодавства 18 
 

Правління  Національного банку 
України 12.11.2003  № 492 

затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”  
 

 

2. Спосіб розрахунків за об'єкт інвестування в Україні: 
2.1. Інвестиційний рахунок. 
2.2. Поточний рахунок (розрахунки за об'єкт інвестування в Україні та здійснення поточних операцій нерезидента в 
Україні). 
2.3. Рахунок умовного зберігання (ескроу). 

2.1. Інвестиційний рахунок 

Інвестиційний рахунок - іноземна 
валюта 1 групи Класифікатора валют*, 
гривня. 

Інвестиційний рахунок - 
іноземна валюта 1 та 2 групи 
Класифікатора валют, гривня. 
 

Розширено перелік валют, в яких 
іноземний інвестор може відкривати 
інвестиційний рахунок (добавлені валюти 
2 групи Класифікатора валют. 

Іноземний інвестор (фізична або 
юридична особа-нерезидент) може 
використовувати власний 
інвестиційний рахунок для 
перерахування гривні та іноземної 
валюти на: 
(1) поточний рахунок резидента;  
(2) інвестиційний рахунок іншого 
іноземного інвестора; 
(3) кореспондентський рахунок 
іноземного центрального банку;  
(4) перераховувати на відкритий в 
уповноваженому банку рахунок 
міжнародної фінансової організації, яка 
має дозвіл центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фінансової 
політики, на здійснення емісії облігацій 
на території України, для інвестування 
коштів у ці облігації (далі - рахунок 
МФО). 

Іноземний інвестор (фізична 
або юридична особа-
нерезидент) може 
використовувати власний 
інвестиційний рахунок для 
перерахування гривні та 
іноземної валюти на: 
(1) поточний рахунок 
резидента;  
(2) інвестиційний рахунок 
іншого іноземного інвестора;  
(3) поточні/кореспондентські 
рахунки номінальних 
утримувачів в Україні;  
(4) поточні рахунки 
резидентів/нерезидентів/інвес
торів в Україні; 
(5) поточні 
рахунки/кореспондентські 
рахунки номінальних 
утримувачів в Україні; 
(6) користь інших іноземних 
інвесторів/нерезидентів через 
відкритий в банку України 
кореспондентський рахунок 
іноземного банку-депозитарію, 
що має рахунок в цінних 
паперах в Національному банку 
України (розрахунки між 
іноземними інвесторами мають 
здійснюватися виключно за 
операціями з купівлі-продажу 
облігацій внутрішньої 
державної позики України);  

Загальні вимоги щодо інвестиційного 
рахунку практично не змінився, зміни, що 
були внесені Постановою 
Правління  Національного банку України 
12.11.2003  №159 від 28.12.2018 року 
«Про затвердження Змін до Інструкції про 
порядок відкриття, використання і 
закриття рахунків у національній та 
іноземних валютах», не стосувались 
розділу 16 (режим інвестиційного 
рахунку) 
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(7) переказувати кошти з 
одного власного рахунку на 
інший, що відкриті в іноземним 
інвестором в банках України; 
(8) здійснювати інші валютні 
операції відповідно до вимог 
законодавства України. 

Режим інвестиційного рахунку фізичної та/або юридичної особи-нерезидента, дозволені зарахування 

На інвестиційний рахунок в іноземній 
валюті зараховуються такі кошти: 
перераховані з-за кордону для 
здійснення інвестицій в Україну; 
перераховані з іншого власного 
поточного (у тому числі інвестиційного) 
рахунку, відкритого в уповноваженому 
банку України; 
у сумі процентів, нарахованих за 
залишками коштів на власному 
інвестиційному рахунку; 
доходи, прибутки та інші кошти, 
одержані нерезидентом-інвестором від 
здійснення інвестицій в Україну, у тому 
числі від спільної діяльності без 
створення юридичної особи; 
повернуті з власного вкладного 
(депозитного) рахунку, відкритого в 
уповноваженому банку України; 
перераховані з вкладного 
(депозитного) рахунку іншого 
нерезидента-інвестора - юридичної 
особи, відкритого в уповноваженому 
банку України, у зв'язку з відступленням 
цим нерезидентом на користь власника 
інвестиційного рахунку прав вимоги за 
договором банківського вкладу щодо 
виплати грошової суми (вкладу) та 
процентів на неї; 
раніше помилково перераховані 
інвестором з цього рахунку (в сумі, що 
не перевищує раніше перераховану); 
повернуті внаслідок часткового або 
повного припинення нерезидентом 
здійснення інвестицій в Україну; 
валюта, куплена уповноваженим 
банком України на міжбанківському 
валютному ринку України; 
повернуті з власного рахунку умовного 
зберігання (ескроу). 
 
 
 
 

На інвестиційний рахунок в 
іноземній валюті 
зараховуються такі кошти: 
перераховані з-за кордону для 
здійснення інвестицій в 
Україну; 
перераховані з іншого 
власного поточного (у тому 
числі інвестиційного) рахунку, 
відкритого в уповноваженому 
банку України; 
у сумі процентів, нарахованих 
за залишками коштів на 
власному інвестиційному 
рахунку; 
доходи, прибутки та інші кошти, 
одержані нерезидентом-
інвестором від здійснення 
інвестицій в Україну, у тому 
числі від спільної діяльності без 
створення юридичної особи; 
повернуті з власного вкладного 
(депозитного) рахунку, 
відкритого в уповноваженому 
банку України; 
перераховані з вкладного 
(депозитного) рахунку іншого 
нерезидента-інвестора - 
юридичної особи, відкритого в 
уповноваженому банку 
України, у зв'язку з 
відступленням цим 
нерезидентом на користь 
власника інвестиційного 
рахунку прав вимоги за 
договором банківського вкладу 
щодо виплати грошової суми 
(вкладу) та процентів на неї; 
раніше помилково 
перераховані інвестором з 
цього рахунку (в сумі, що не 
перевищує раніше 
перераховану); 
повернуті внаслідок часткового 
або повного припинення 

Дозволено додаткові можливості щодо 
зарахування іноземної валюти на 
інвестиційний рахунок іноземного 
інвестора в іноземній валюті: 
зарахування/переказ коштів з/на інших(і) 
рахунків(и) іноземного інвестора в 
Україні/за кордоном;  
зарахування коштів, переказаних іншими 
нерезидентами з-за кордону за 
дорученням власника інвестиційного 
рахунку для здійснення ним операцій, 
пов’язаних з інвестиційною діяльністю в 
Україні власника інвестиційного рахунку. 
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Постанова Правління  Національного 
банку України 12.11.2003  № 492 “Про 
затвердження Інструкції про порядок 
відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземних 
валютах”  
Постанова Правління Національного 
банку України від 10.08.2005  № 280 
“Про врегулювання питань іноземного 
інвестування в Україну” 

нерезидентом здійснення 
інвестицій в Україну; 
валюта, куплена 
уповноваженим банком 
України на міжбанківському 
валютному ринку України; 
повернуті з власного рахунку 
умовного зберігання (ескроу). 
переказані іншими 
нерезидентами з-за кордону за 
дорученням власника 
інвестиційного рахунку для 
здійснення ним операцій, 
пов’язаних з інвестиційною 
діяльністю в Україні власника 
інвестиційного рахунку. 
 
Постанова 
Правління  Національного 
банку України 12.11.2003  № 492 
“Про затвердження 
Інструкції про порядок 
відкриття, використання і 
закриття рахунків у 
національній та іноземних 
валютах”  
п.67, 134 Постанови Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”  

На інвестиційний рахунок у гривні 
зараховуються такі кошти: 
одержані від продажу іноземної 
валюти на міжбанківському валютному 
ринку України, що вносяться як 
іноземна інвестиція; 
доходи, прибутки та інші кошти, 
одержані нерезидентом-інвестором від 
здійснення інвестицій в Україну, у тому 
числі від спільної діяльності без 
створення юридичної особи; 
повернуті внаслідок часткового або 
повного припинення нерезидентом 
інвестицій в Україну; 
повернуті з власного рахунку умовного 
зберігання (ескроу); 
перераховані з власного поточного (у 
тому числі інвестиційного) рахунку, 
відкритого в уповноваженому банку 
України; 

На інвестиційний рахунок у 
гривні зараховуються такі 
кошти: 
перераховані іноземним 
інвестором із-за кордону (п.67 
Постанови Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”); 
одержані від продажу 
іноземної валюти на 
міжбанківському валютному 
ринку України, що вносяться як 
іноземна інвестиція 
доходи, прибутки та інші кошти, 
одержані нерезидентом-
інвестором від здійснення 
інвестицій в Україну; 

пунктом 67 “Положення про заходи 
захисту та визначення порядку 
здійснення окремих операцій в іноземній 
валюті” передбачена додаткова 
можливість іноземного інвестора 
перераховувати гривню із-за кордону на 
всі рахунки такого інвестора в Україні 
(інвестиційні, поточні, рахунки умовного 
зберігання (ескроу). 
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перераховані з власного вкладного 
(депозитного) рахунку, відкритого в 
уповноваженому банку України; 
перераховані з вкладного 
(депозитного) рахунку іншого 
нерезидента-інвестора - юридичної 
особи, відкритого в уповноваженому 
банку України, у зв'язку з відступленням 
цим нерезидентом на користь власника 
інвестиційного рахунку прав вимоги за 
договором банківського вкладу щодо 
виплати грошової суми (вкладу) та 
процентів на неї; 
у сумі процентів, нарахованих за 
залишками коштів на власному 
інвестиційному рахунку; 
раніше помилково перераховані 
інвестором з цього рахунку. Зазначені 
кошти зараховуються на рахунок 
інвестора в сумі, що не перевищує 
раніше перераховану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інструкція про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах, 
затвердженої Постановою 
Правління  Національного банку 
України 12.11.2003  № 492 
Постанова Правління Національного 
банку України від 10.08.2005  № 280 
“Про врегулювання питань іноземного 
інвестування в Україну” 

повернуті внаслідок часткового 
або повного припинення 
нерезидентом інвестицій в 
Україну; 
перераховані з власного 
поточного (у тому числі 
інвестиційного) рахунку, 
відкритого в уповноваженому 
банку України; 
перераховані з власного 
вкладного (депозитного) 
рахунку, відкритого в 
уповноваженому банку 
України; 
перераховані з вкладного 
(депозитного) рахунку іншого 
нерезидента-інвестора - 
юридичної особи, відкритого в 
уповноваженому банку 
України, у зв'язку з 
відступленням цим 
нерезидентом на користь 
власника інвестиційного 
рахунку прав вимоги за 
договором банківського вкладу 
щодо виплати грошової суми 
(вкладу) та процентів на неї; 
у сумі процентів, нарахованих 
за залишками коштів на 
власному інвестиційному 
рахунку; 
раніше помилково 
перераховані інвестором з 
цього рахунку; 
зарахування коштів, 
переказаних іншими 
нерезидентами з-за кордону/з 
поточних рахунків в Україні за 
дорученням власника 
інвестиційного рахунку для 
здійснення ним операцій, 
пов’язаних з його 
інвестиційною діяльністю в 
Україні. 
П.69, 132 Постанови Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”, 
Інструкція про порядок 
відкриття, використання і 
закриття рахунків у 
національній та іноземних 
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валютах, затвердженої 
Постановою 
Правління  Національного 
банку України 12.11.2003  № 492 
(в редакції Постанова 
Правління  Національного 
банку України 12.11.2003  №159 
від 28.12.2018 року «Про 
затвердження Змін до 
Інструкції про порядок 
відкриття, використання і 
закриття рахунків у 
національній та іноземних 
валютах»). 
 

Режим інвестиційного рахунку фізичної та/або юридичної особи-нерезидента, дозволені розрахунки 

З інвестиційного рахунку в гривні за 
дорученням власника рахунку 
проводяться такі операції: 
здійснення інвестицій в Україну 
(включаючи реінвестиції); 
розрахунки за купівлю іноземної 
валюти на міжбанківському валютному 
ринку України; 
розрахунки з митними, податковими та 
іншими органами; 
розрахунки банком, що обслуговує 
рахунок та з резидентами, що пов'язані 
зі здійсненням/поверненням іноземних 
інвестицій, у тому числі з утриманням 
(обслуговуванням) об'єктів іноземного 
інвестування (професійними 
учасниками фондового ринку, 
суб'єктами оціночної діяльності, 
нотаріусами, повіреними, 
комісіонерами тощо) за товари 
(продукцію, послуги, роботи); 
перерахування коштів на власний 
вкладний (депозитний) рахунок; 
перерахування коштів на власний 
поточний (у тому числі інвестиційний) 
рахунок, відкритий в уповноваженому 
банку України; 
перерахування коштів на власний 
рахунок умовного зберігання (ескроу), 
відкритий в уповноваженому банку 
України; 
повернення помилково отриманих 
коштів в сумі, що не перевищує раніше 
отриману. 
 
 
 

З інвестиційного рахунку в 
гривні за дорученням власника 
рахунку проводяться такі 
операції: 
здійснення інвестицій в Україну 
(включаючи реінвестиції); 
розрахунки за купівлю 
іноземної валюти на 
міжбанківському валютному 
ринку України; 
розрахунки з митними, 
податковими та іншими 
органами; 
розрахунки банком, що 
обслуговує рахунок та з 
резидентами, що пов'язані зі 
здійсненням/поверненням 
іноземних інвестицій, у тому 
числі з утриманням 
(обслуговуванням) об'єктів 
іноземного інвестування 
(професійними учасниками 
фондового ринку, суб'єктами 
оціночної діяльності, 
нотаріусами, повіреними, 
комісіонерами тощо) за товари 
(продукцію, послуги, роботи); 
перерахування коштів на 
власний вкладний 
(депозитний) рахунок; 
перерахування коштів на 
власний поточний (у тому числі 
інвестиційний) рахунок, 
відкритий в уповноваженому 
банку України; 
перерахування коштів на 
власний рахунок умовного 
зберігання (ескроу), відкритий 
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Інструкція про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах, 
затвердженої Постановою 
Правління  Національного банку 
України 12.11.2003  № 492 

в уповноваженому банку 
України; 
повернення помилково 
отриманих коштів в сумі, що не 
перевищує раніше отриману. 
Інструкція про порядок 
відкриття, використання і 
закриття рахунків у 
національній та іноземних 
валютах, затверджена 
Постановою 
Правління  Національного 
банку України 12.11.2003  № 492 
(в редакції Постанова 
Правління  Національного 
банку України 12.11.2003  №159 
від 28.12.2018 року «Про 
затвердження Змін до 
Інструкції про порядок 
відкриття, використання і 
закриття рахунків у 
національній та іноземних 
валютах») 
 

З інвестиційного рахунку в іноземній 
валюті за дорученням власника рахунку 
проводяться такі операції: 
здійснення інвестицій в Україну 
(включаючи реінвестиції), 
перерахування на власні рахунки за 
кордон доходів, прибутків та інших 
коштів, отриманих від здійснення 
інвестицій в Україну, повернення за 
кордон коштів, не використаних для 
здійснення іноземних інвестицій в 
Україну в сумі, що не перевищує раніше 
отриману, а також суми інвестиції в разі 
її припинення та коштів, повернутих з 
вкладних (депозитних) рахунків; 
розрахунки з митними органами у 
випадках, передбачених 
законодавством України; 
перерахування коштів на власний 
поточний (у тому числі інвестиційний) 
рахунок, відкритий в уповноваженому 
банку України; 
перерахування коштів на власний 
вкладний (депозитний) рахунок, 
відкритий в уповноваженому банку 
України; 
продаж на міжбанківському валютному 
ринку України з метою подальшого 
зарахування на інвестиційний рахунок 
нерезидента-інвестора в національній 

З інвестиційного рахунку в 
іноземній валюті за 
дорученням власника рахунку 
проводяться такі операції: 
здійснення іноземних 
інвестицій в Україну, 
повернення іноземних 
інвестицій, доходів, прибутків, 
інших коштів, одержаних 
іноземним інвестором від 
інвестиційної діяльності в 
Україні;  
торгівля іноземною валютою;  
зарахування/переказ коштів 
з/на інших(і) рахунків(и) 
іноземного інвестора в 
Україні/за кордоном;  
зарахування коштів, 
переказаних іншими 
нерезидентами з-за кордону за 
дорученням власника 
інвестиційного рахунку для 
здійснення ним операцій, 
пов’язаних з інвестиційною 
діяльністю в Україні власника 
інвестиційного рахунку;  
операцій із зарахування коштів 
із вкладного (депозитного) 
рахунку іншого іноземного 
інвестора, відкритого в банку в 
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валюті для здійснення інвестицій в 
Україну; 
повернення помилково отриманих 
коштів в сумі, що не перевищує раніше 
отриману; 
перерахування коштів на власний 
рахунок умовного зберігання (ескроу) в 
іноземній валюті з метою проведення 
розрахунків з 
резидентом/нерезидентом-інвестором; 
перерахування на поточний рахунок 
резидента, інвестиційний рахунок 
іншого іноземного інвестора або 
кореспондентський рахунок 
іноземного центрального банку; 
перерахування на власний ескроу 
рахунок; 
 
Постанова Правління НБУ №280 від 
10.08.2015 року «Положення про 
порядок іноземного інвестування в 
Україну», Розділ 16 Інструкції про 
порядок відкриття, використання і 
закриття рахунків у національній та 
іноземних валютах, затвердженої 
Постановою Правління  Національного 
банку України 12.11.2003  № 492 
 

Україні, у зв’язку з 
відступленням цим іноземним 
інвестором на користь 
власника інвестиційного 
рахунку прав вимоги за 
договором банківського вкладу 
щодо виплати грошової суми 
(вкладу) та процентів на неї;  
зарахування процентів, 
нарахованих за залишками 
коштів на власному 
інвестиційному рахунку;  
зарахування коштів, що були 
раніше помилково переказані з 
цього рахунку;  
розрахунків з митними 
органами у випадках, 
передбачених законодавством 
України;  
повернення помилково 
отриманих коштів.  
 
 
П. 134 Постанови Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”, 
Постанова 
Правління  Національного 
банку України 12.11.2003  №159 
від 28.12.2018 року «Про 
затвердження Змін до 
Інструкції про порядок 
відкриття, використання і 
закриття рахунків у 
національній та іноземних 
валютах» 

Заборонено: використовувати інвестиційні рахунки для здійснення операцій з надання резидентам кредитів, позик, 
поворотної фінансової допомоги, отримання від резидентів коштів у зв’язку з виконанням останніми боргових 
зобов’язань перед нерезидентами за кредитами, позиками (поворотною фінансовою допомогою). 
 
 

Висновок:  
Режим інвестиційного рахунку іноземного інвестора практично не змінився. «Зарегульованість» режиму 
інвестиційного рахунку призводить до нерозуміння з боку інвесторів можливостей для інвестування в Україну і, 
відповідно, «звужує» ринок. 
Незначні зміни, що внесені, суттєво не змінюють ситуацію з можливостями іноземного інвестора для інвестування – 
перелік «дозволених» видів інвестування чітко регламентований режимом інвестиційного рахунку і будь-яка 
нестандартна операція нерезидента, прямо не передбачена встановленим режимом інвестиційного рахунку та/або 
чинним валютним законодавством України, призводить до неможливості розрахунків за цією операцією. Наприклад, 
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чинним законодавством України не заборонено нерезидентам України купувати векселя у резидента України, але 
сторони цієї угоди не можуть здійснити розрахунки за такою угодою щодо купівлі-продажу векселя або 
векселедавець не може здійснити виплату векселедержателю-нерезиденту по такому векселю. 
Задекларований НБУ принцип «дозволено все, що не заборонено» не стосується режиму інвестиційного рахунку і всіх 
інших чітко регламентованих вимог до тих чи інших дій суб’єкта валютного законодавства (норма, в якій обмежено 
перелік можливих дій). 
 

2.2. Поточний рахунок нерезидента 

2.2.1. Поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, гривня 

За поточними рахунками в гривні фізичних осіб-нерезидентів здійснюються такі операції: 

з оплати праці, державної допомоги та 
соціальних виплат, які здійснюються за 
рахунок коштів фондів 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, та 
матеріальна допомога працівникам, 
відшкодування витрат власних коштів у 
відрядженні, авторські гонорари, 
премії, призи, одержані від юридичної 
особи-резидента та представництва 
юридичної особи-нерезидента (у тому 
числі готівкові кошти, одержані в 
Україні як авторська винагорода, за 
умови пред’явлення авторського 
договору (договору про передачу 
права на використання твору), 
укладеного відповідно до вимог статті 
33 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права», та свідоцтва про 
реєстрацію авторського права на твір, 
копії яких уповноважений працівник 
банку має направити в документи дня 
банку); 

з оплати праці, державної 
допомоги та соціальних виплат, 
які здійснюються за рахунок 
коштів фондів 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування, та матеріальної 
допомоги працівникам, 
відшкодування витрат власних 
коштів у відрядженні, виплати 
авторських гонорарів, премій, 
призів, одержаних від 
юридичної особи-резидента та 
представництва юридичної 
особи-нерезидента 
[включаючи готівкові кошти, 
одержані в Україні як авторська 
винагорода, за умови 
пред’явлення авторського 
договору (договору про 
передачу права на 
використання твору)];  
 

 

дохід (прибуток), отриманий від 
здійснення підприємницької діяльності 
на території України, перерахований з 
власного поточного рахунку, 
відкритого для здійснення 
підприємницької діяльності, після 
сплати податків, зборів та інших 
платежів, передбачених законом; 
 

із отримання доходу (прибутку) 
від здійснення 
підприємницької діяльності на 
території України, 
переказаного з власного 
поточного рахунку, відкритого 
для здійснення 
підприємницької діяльності, 
після сплати податків, зборів та 
інших платежів, передбачених 
законодавством України; 

 

відшкодовані/спрямовані Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб під 
час здійснення процедури ліквідації 
банку; 
 

із зарахування коштів, 
відшкодованих/спрямованих 
Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб (далі – Фонд), 
уповноваженої особи Фонду 
під час здійснення процедури 
ліквідації банку;  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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відшкодування шкоди, заподіяної 
працівникам унаслідок каліцтва; 

із відшкодування шкоди, 
заподіяної працівникам 
унаслідок каліцтва;  

 

за реалізоване власне майно на 
території України за винятком коштів, 
отриманих від здійснення інвестицій в 
Україну; 
 
 

із зарахування коштів у разі 
продажу ними власного майна 
на території України, якщо це 
майно не є об’єктом іноземної 
інвестиції в Україну, а також за 
надання цього майна в оренду; 

 

одержані в порядку спадкування; з одержання в порядку 
спадкування; 

 

від погашення успадкованих ощадних 
(депозитних) сертифікатів і процентів за 
ними; 
 
за погашені іменні ощадні (депозитні) 
сертифікати банку, у якому відкритий 
цей рахунок; 
 

за іменними ощадними 
(депозитними) сертифікатами 
банку, у якому відкритий цей 
рахунок, а також за операціями 
від погашення успадкованих 
ощадних (депозитних) 
сертифікатів і процентів за 
ними; 

 

отримані за договором дарування; 
 
 

отримання коштів за 
договором дарування;  

 

отримані на підставі рішень судів або 
рішень інших органів (посадових осіб), 
які підлягають примусовому 
виконанню; 
 

із зарахування/переказу коштів 
на підставі рішень судів або 
рішень інших органів 
(посадових осіб), які підлягають 
примусовому виконанню; 

 

повернені надлишково сплачені суми 
податків і зборів; 
 

пов’язані зі сплатою податків і 
зборів та поверненням 
надлишково сплачених сум 
податків і зборів;  

 

відшкодування страхових сум; 
 

пов’язані зі сплатою страхових і 
членських внесків та 
отримання відшкодування 
страхових сум; 

 

з власних поточних і вкладних 
(депозитних) рахунків, відкритих для 
власних потреб; 
 

із переказу/зарахування коштів 
з власних поточних і вкладних 
(депозитних) рахунків, 
відкритих для власних потреб 
[уключаючи отримання у сумі 
процентів, нарахованих за 
залишком коштів на власному 
поточному та вкладному 
(депозитному) рахунках];  

 

перераховані з власних інвестиційних 
рахунків; 

із зарахування коштів, 
переказаних із власних 
інвестиційних рахунків;  

 

перераховані з поточного рахунку 
іншої фізичної особи-нерезидента; 

із зарахування коштів, 
переказаних із поточного 
рахунку іншої фізичної особи-
нерезидента; 
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від продажу на міжбанківському 
валютному ринку України іноземної 
валюти з власного поточного рахунку в 
іноземній валюті; 

з торгівлі валютними 
цінностями; 

 

кошти, що були раніше зняті готівкою 
власником з рахунків і не використані. 
Такі кошти можуть бути зараховані на 
цей рахунок у сумі, яка не перевищує 
раніше зняту, і тільки до закінчення дії 
відкритої візи, а в разі безвізового в’їзду 
в Україну – до закінчення терміну 
законного перебування в Україні; 

з готівковою національною 
валютою та чеками; 

 

кошти, що були раніше помилково 
(надмірно) перераховані з цього 
рахунку. Зазначені кошти 
зараховуються на цей рахунок у сумі, 
що не перевищує раніше перераховану; 
 

із зарахування/переказу 
коштів, що були раніше 
помилково (надмірно) 
переказані/зараховані. 
Зазначені кошти 
зараховуються/переказуються 
в сумі, що не перевищує раніше 
переказану/зараховану; 

 

повернені відповідно до договору, що 
були раніше розміщені в банках на 
умовах субординованого боргу; 
 

пов’язані з 
розміщенням/поверненням 
коштів у банках України на 
умовах субординованого боргу 
та які враховуються до капіталу 
банку; 

 

перерахування на поточний або 
вкладний (депозитний) рахунок іншої 
фізичної особи; 
 

із переказу на поточний або 
вкладний (депозитний) рахунок 
іншої фізичної особи; 

 

перерахування благодійного внеску на 
поточний рахунок благодійної 
організації. 
 

з переказу благодійного внеску 
на поточний рахунок 
благодійної організації;  

 

здійснення платежів з відшкодування 
витрат судовим, слідчим, нотаріальним 
та іншим повноважним органам; 

із переказу коштів з метою 
відшкодування витрат судовим, 
слідчим, нотаріальним та іншим 
повноважним органам;  

 

перерахування з метою здійснення 
розрахунків за купівлю товару, 
отримання послуг на території України; 

переказу з метою здійснення 
розрахунків за оренду, купівлю 
товарів, отримання послуг, 
робіт на території України;  

 

сума процентів, нарахованих за 
залишком коштів на власному 
поточному та вкладному (депозитному) 
рахунках; 

  

 
 

отримання коштів у результаті 
ліквідації юридичних осіб.  

 

П.7.10-7.11. Інструкції про порядок 
відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземних 
валютах, затвердженої Постановою 

П.117 Постанови Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
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Правління  Національного банку 
України 12.11.2003  № 492 

заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”  

2.2.2. Поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, іноземна валюта 
За поточними рахунками в іноземній валюті фізичних осіб-нерезидентів здійснюються такі операції:  

перерахування за межі України 
відповідно до нормативно-правового 
акта Національного банку, що регулює 
здійснення за межі України переказів 
фізичних осіб за поточними валютними 
неторговельними операціями; 
 

із переказу коштів за межі 
України за поточними 
неторговельними операціями 
та в Україну. Такі перекази 
також можуть здійснюватися з 
вкладного (депозитного) 
рахунку без проміжного 
зарахування на поточний 
рахунок;  

 

готівкова валюта, яка ввезена в Україну 
і задекларована митному органу під час 
в’їзду в Україну. Під час зарахування на 
рахунок коштів у митній 
декларації робиться відмітка 
уповноваженого банку, а копія митної 
декларації залишається в 
уповноваженому банку. 
Уповноважений банк може здійснити 
таке зарахування протягом року з часу 
оформлення митної декларації; 
валюта, переказана з-за кордону; 
 
валюта за платіжними документами, 
ввезеними в Україну власником 
рахунку і задекларованими митному 
органу під час в’їзду в Україну. Під час 
зарахування на рахунок коштів у митній 
декларації робиться відмітка 
уповноваженого банку, а копія митної 
декларації залишається в 
уповноваженому банку. 
Уповноважений банк може здійснити 
таке зарахування протягом року з часу 
оформлення митної декларації; 
 

із готівковою іноземною 
валютою (внесення власником 
рахунку, переказ на власний 
рахунок або рахунок родичів у 
межах України, переказування 
за межі України, виплата 
готівкою) та чеками; 

 

валюта, одержана в Україні як оплата 
праці, відшкодування витрат власних 
коштів у відрядженні за кордоном, 
авторські гонорари, премії, призи 
відповідно до законодавства України; 
 
 

із зарахування коштів з оплати 
праці (включаючи доплати, 
надбавки, премії, інші 
заохочувальні та компенсаційні 
виплати) працівникам 
офіційних представництв, якщо 
такі працівники не є 
громадянами України або не 
проживають у ній постійно та 
акредитовані в Міністерстві 
закордонних справ України, а 
також відшкодування цим 
особам витрат власних коштів у 
відрядженні за кордоном;  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-97-%D0%BF
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із зарахування коштів за 
авторські гонорари, премії, 
призи; 

 

валюта, перерахована працівникові 
юридичною особою/фізичною особою-
резидентом, яка є 
підприємцем/офіційним 
представництвом/постійним 
представництвом для забезпечення 
витрат на відрядження за кордон; 

із зарахування коштів, 
переказаних для забезпечення 
витрат на відрядження за 
кордон; 

 

валюта, що перерахована в межах 
України цією або іншою фізичною 
особою-нерезидентом з власного 
поточного рахунку в іноземній валюті; 
 

із зарахування коштів із 
власних поточних або вкладних 
(депозитних) рахунків, 
відкритих для власних потреб 
та переказу коштів на ці 
рахунки [включаючи 
зарахування суми процентів, 
нарахованих за залишком 
коштів на власному поточному 
та вкладному (депозитному) 
рахунках]; 

 

валюта за платіжними документами, що 
надіслані з-за кордону на ім’я власника 
рахунку в порядку, установленому 
законодавством України; 
 

із зарахування коштів у межах 
України іншою фізичною 
особою-нерезидентом/із 
переказу в межах України на 
поточний або вкладний 
(депозитний) рахунок іншої 
фізичної особи-резидента або 
нерезидента. Зазначені 
операції дозволено 
здійснювати виключно за 
умови, що 
надходження/переказ коштів 
на рахунок/з рахунку 
здійснюється від 
родичів/родичам; 

 

перерахування на власний 
інвестиційний рахунок 

із зарахування коштів, 
переказаних із власних 
інвестиційних рахунків/із 
переказу коштів на власний 
інвестиційний рахунок; 

 

валюта, одержана від погашення 
успадкованих ощадних (депозитних) 
сертифікатів і процентів за ними; 
 

за операціями з іменними 
ощадними (депозитними) 
сертифікатами [ураховуючи 
кошти, що зараховуються як 
одержані від погашення 
успадкованих ощадних 
(депозитних) сертифікатів і 
процентів за ними]; 

 

 з торгівлі валютними 
цінностями; 

 

валюта, що була раніше розміщена в 
банках України на умовах 

із переказу коштів для 
розміщення в банках України 
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субординованого боргу та повернена 
відповідно до договору; 
 

на умовах субординованого 
боргу з подальшим 
урахуванням цих коштів до 
капіталу банку та їх 
повернення;  

перерахування в межах України на 
поточний або вкладний (депозитний) 
рахунок іншої фізичної особи – 
резидента або нерезидента; 
 

із переказу коштів на рахунок 
юридичної особи-резидента як 
сплати мита, зборів або 
застави/із повернення суми 
сплаченого мита, зборів або 
застави; 

 

валюта, перерахована за рішенням суду 
або рішенням інших органів (посадових 
осіб), яке підлягає примусовому 
виконанню; 

із зарахування коштів, 
переказаних на підставі рішень 
судів або рішень інших органів 
(посадових осіб), які підлягають 
примусовому виконанню; 

 

валюта, одержана в порядку 
спадкування та за договором 
дарування; 

із зарахування коштів, 
одержаних в порядку 
спадкування та за договором 
дарування; 

 

валюта, що була раніше помилково 
(надмірно) перерахована з цього 
рахунку. Зазначені кошти 
зараховуються на цей рахунок у сумі, 
що не перевищує раніше перераховану; 
 

із зарахування коштів, що 
помилково (надмірно) 
переказані з 
рахунку/повернення 
помилково (надмірно) 
отриманих коштів. Зазначені 
кошти переказуються з цього 
рахунку/зараховуються на цей 
рахунок у сумі, що не 
перевищує раніше 
отриману/переказану ; 

 

перерахування для погашення 
заборгованості за кредитами, позиками 
(у тому числі проценти, комісійні, 
неустойка); 

із переказу коштів для 
погашення заборгованості за 
кредитами, позиками 
(включаючи проценти, 
комісійні, неустойки); 

 

перерахування власником рахунку 
кредитору для виконання зобов’язань 
за боржника за договором поруки; 

із переказу коштів кредитору 
для виконання зобов’язань за 
боржника за договором 
поруки; 

 

перерахування за межі України 
нерезиденту як відшкодування за 
виконане ним зобов’язання за 
гарантією, договором поруки; 

із переказу за межі України 
нерезиденту як відшкодування 
за виконання ним зобов’язання 
за гарантією, договором 
поруки; 

 

перерахування коштів для сплати мита, 
податків та інших обов’язкових 
платежів (податки нараховуються з 
доходу, перерахованого в гривні за 
офіційним курсом Національного 
банку, що діє на день здійснення 
банком-резидентом видаткових 
операцій). 

із переказу коштів для сплати 
мита, податків та інших 
обов’язкових платежів. 
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П.7.14.-7.15. Інструкції про порядок 
відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземних 
валютах, затвердженої Постановою 
Правління  Національного банку 
України 12.11.2003  № 492 

П.119 Постанови Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”  
 

 

Висновок: режим поточного рахунку фізичних осіб-нерезидентів практично не змінився.  
 
Позитивним доповненням до режиму поточного рахунку нерезидента (гривня) є можливість отримання фізичною-
особою-нерезидентом  коштів у результаті ліквідації юридичних осіб. До цього часу питання такого роду розрахунків 
було неузгодженим. 
 
Неузгодженим залишилось питання можливості отримання фізичною особою-нерезидентом коштів за продані в 
Україні активи, що були придбані раніше фізичною особою-нерезидентом в Україні не через інвестиційний рахунок. 
Зокрема, нерухоме майно, придбано фізичною особою-нерезидентом шляхом перерахування іноземної валюти 
продавцю нерухомого майна безпосередньо з рахунку такої фізичної особи-нерезидента за кордоном (дозволено 
чинним валютним законодавством), не дає змогу такій фізичній особі отримати грошові кошти при продажу такого 
нерухомого майна.  
 

2.2.3. Поточний рахунок юридичної особи-нерезидента, гривня та іноземна валюта. Новація валютного законодавства 
України.  

За поточними рахунками в іноземній валюті юридичних осіб-нерезидентів здійснюються такі операції:  
1) розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та 
інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);  
2) розрахунки з резидентами за договорами позики, що пов’язані з наданням власником рахунку грошових коштів 
(позики) резиденту-позичальнику та/або з виконанням боргових зобов’язань перед власником рахунку за залученою 
резидентом-позичальником позикою (повернення позики, сплата процентів та інших платежів, установлених 
договором позики);  
3) пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (включаючи повернення прибутків, 
доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні);  
4) на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;  
5) щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;  
6) із переказу коштів з/на власних(і) рахунків(и) цього нерезидента, відкриті в банках України/за кордоном;  
7) з розміщення вкладів (депозитів) та повернення коштів за такими операціями, включаючи проценти за вкладами 
(депозитами), а також за залишками коштів на їхніх рахунках;  
8) із переказу коштів з/на поточних(і) рахунків(и) інших нерезидентів-юридичних осіб в Україні;  
9) із переказу коштів з/на рахунків(и) інших нерезидентів за кордоном;  
10) із торгівлі іноземною валютою;  
11) із переказу коштів на/з поточний(ого) рахунок(ку), відкритий(ого) власному представництву в Україні;  
12) із зарахування процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;  
13) із зарахування коштів, що були раніше помилково переказані з цього рахунку, а також повернення помилково 
отриманих коштів;  
14) розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;  
15) власника рахунку – номінального утримувача з цінними паперами відповідно до Закону України “Про депозитарну 
систему України”;  
16) операції (перекази), що дозволені для здійснення з/на поточних(і) рахунків(и) резидентів на/з рахунки(ів) 
нерезидентів за кордоном, зокрема, такий режим рахунку передбачає: 
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купівля валюти виключно для виконання (1) зовнішньоекономічного контракту, (2) посередницького договору 
(агентського, комісійного, доручення) та (3) для здійснення платежу в якості гарантійного забезпечення; 
нерезидент зобов’язаний виконати платіж по зовнішньоекономічного контракту за рахунок придбаної для такої мети 
валюти протягом 10 робочих днів після її зарахування на його поточний рахунок; 
додержання встановлених лімітів – 2 000 000.00 євро включно протягом 1 календарного року (зарахування від одного 
резидента/перерахування на одного нерезидента) за виключенням наступних випадків: 
поточні валютні операції (крім операцій за договорами дарування, зі сплати премій, бонусів, призів, матеріальної 
допомоги);  
операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за гарантіями, поруками, заставою, а також операції з відшкодування 
резидентом-боржником коштів нерезиденту-гаранту (поручителю), який виконав забезпечене гарантією/порукою 
зобов’язання резидента-боржника перед кредитором (резидентом або нерезидентом). Виключення може 
застосовуватися за умови, що на операції, пов’язані із виконанням основного зобов’язання за відповідним договором, 
забезпеченого гарантією, порукою, заставою, не поширюється визначений ліміт (2 000 000.00 євро);  
операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за фінансовими аграрними розписками, лізингом, факторингом, 
операціями страхування/перестрахування, договорами оренди, найму;  
операції з виконання боргових зобов’язань перед нерезидентами, за залученими резидентами кредитами, позиками 
(поворотною фінансовою допомогою), включаючи операції, що здійснюються через рахунки резидентів-
позичальників, відкриті за кордоном;  
операції з повернення іноземному інвестору/нерезиденту прибутків, доходів (включаючи дивіденди) та інших коштів, 
одержаних іноземним інвестором/нерезидентом від інвестиційної діяльності в Україні;  
операції, які здійснюються з міжнародними фінансовими організаціями або на їх користь, якщо Україна є членом такої 
міжнародної фінансової організації;  
операції у випадках, передбачених у міжнародному договорі України;  
переказ інвестором (представництвом іноземного інвестора на території України) за межі України іноземної валюти 
іншим інвесторам за відповідною угодою про розподіл продукції;  
переказ гарантійного забезпечення для участі в торгах (тендері, аукціоні), що передбачають поставку товарів 
(продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для 
продажу/оплатної передачі). 
Повернення інвестицій з урахуванням отриманого інвестиційного доходу в рамках ліміту 5 000 000,00 євро на місяць 
із продажу корпоративних прав/виходу із статутного капіталу української юридичної особи; 
Зарахування дивідендів за період до 2017 року включно в межах до 7 000 000,00 євро включно. 
 
За поточним рахунком у гривні юридичної особи-нерезидента здійснюються такі операції:  
1) розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та 
інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);  
2) розрахунки з резидентами за договорами позики, що пов’язані з наданням власником рахунку грошових коштів 
(позики) резиденту-позичальнику та/або з виконанням боргових зобов’язань перед власником рахунку за залученою 
резидентом-позичальником позикою (повернення позики, сплата процентів та інших платежів, установлених 
договором позики); 
3) пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (включаючи повернення прибутків, 
доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні);  
4) за гарантіями/поруками, що надаються власником рахунку та забезпечують виконання зобов’язань резидентів-
боржників перед резидентами-кредиторами;  
5) за гарантіями/поруками, що надаються власником рахунку та забезпечують виконання зобов’язань резидентів-
боржників перед нерезидентами-кредиторами за умови, що зобов’язання резидента-боржника, яке забезпечене 
гарантією/порукою, виникає із наступних договорів/операцій: 
розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та 
інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);  
розрахунки з резидентами за договорами позики, що пов’язані з наданням власником рахунку грошових коштів 
(позики) резиденту-позичальнику та/або з виконанням боргових зобов’язань перед власником рахунку за залученою 
резидентом-позичальником позикою (повернення позики, сплата процентів та інших платежів, установлених 
договором позики); 
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пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (включаючи повернення прибутків, 
доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні); 
6) за гарантіями, що надаються резидентом-гарантом (уповноваженими установами) та забезпечують виконання 
зобов’язань резидентів-боржників перед власником рахунку (за умови, що зобов’язання резидента-боржника, яке 
забезпечене гарантією, виникає із договорів/операцій, зазначених у підпункті 5);  
7) пов’язані із задоволенням вимог власника рахунку як кредитора шляхом реалізації предмета застави за гривні або 
виплати власнику рахунку страхового відшкодування за договорами страхування на території України у разі 
невиконання резидентом-боржником своїх зобов’язань за відповідним договором (за умови, що права вимоги 
кредитора за зобов’язаннями резидента-боржника виникли з договорів/операцій, зазначених у підпункті 5). 
 
Підпункти 44-45, 88-93, 127-128 Постанови Правління Національного банку України №5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній 
валюті”  
 
 

Висновки: 
1. Неоднозначність тлумачення окремих положень режиму інвестиційного та поточного рахунків юридичної особи-
нерезидента: 
1.1. Щодо можливості юридичним особам-нерезидентам, які мають представництва або дочірні підприємства на 
території України, відкривати поточні та/або інвестиційні рахунки. 
Попереднє валютне законодавство містить обмеження щодо можливості відкривати інвестиційні рахунки 
нерезидентами, які мають представництва або дочірні підприємства на території України. Чинне валютне 
законодавство не визначає прямо можливість/заборону відкривати інвестиційні та поточні рахунки нерезидентам, в 
яких є представництво або дочірнє підприємство в Україні. 
Щодо поточного рахунку юридичної особи-нерезидента - тільки в частині режиму поточного рахунку юридичної 
особи-нерезидента в іноземній валюті, передбачено можливість «переказу коштів на/з поточний(ого) рахунок(ку), 
відкритий(ого) власному представництву в Україні».  
Щодо інвестиційного рахунку нерезидента – обмежень щодо можливості/неможливості відкриття інвестиційних 
рахунків нерезидентами, які мають представництва або дочірні підприємства на території України, чітко не зазначені. 
Зазначена невизначеність може призвести до неоднакового тлумачення банками вимог валютного законодавства та 
ускладнити процес інвестування іноземним інвесторам, які мають представництва/дочірні компанії в Україні. 
1.2. Щодо обов’язкового продажу валютних надходжень, що зараховуються на рахунок юридичної особи-
нерезидента 
п.24 Постанови Правління Національного банку України №5 від 02.01.2019 року “Про затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті” містить перелік операцій, 
надходження по яких підпадають під обов’язковий продаж валютних надходжень, п.26 Постанови Правління 
Національного банку України №5 від 02.01.2019 року “Про затвердження Положення про заходи захисту та 
визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті” містить перелік виключень-випадків, коли 
надходження в іноземній валюті не підлягають обов’язковому продажу на валютному ринку. В таких виключенях 
зазначено виключно «надходження валютних коштів, що надійшли для здійснення іноземних інвестицій в Україну», 
але режим поточного рахунку юридичної особи-нерезидента не визначає поточний рахунок як рахунок «для 
здійснення іноземних інвестицій». Таким чином, в чинному валютному законодавстві  не міститься чіткого визначення 
цього питання. 
 
2. Можливість здійснення окремих операцій, дозволених режимом поточного рахунку нерезидента-юридичної особи, 
на “не постійній” основі 
Розрахунки, що дозволені п.1 режиму поточного рахунку юридичної особи-нерезидента в іноземній валюті та в 
гривні, можуть носити виключно «не постійний» характер та обмежені сумою 1 000 000,00 гривень на рік (відповідно 
до вимог податкового законодавства України). Такі розрахунки можуть бути зручними для юридичних осіб-
нерезидентів, які оцінюють інвестиційні можливості України та мають намір в подальшому відкривати дочірнє 
підприємство або представництво в Україні. Цій меті також відповідає п.11 режиму поточного рахунку юридичної 
особи-нерезидента в іноземній валюті (розрахунки із власним представництвом в Україні). 
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3. Неприведення до одноманіття нормативних документів Національного банку України, зокрема - відсутність змін в 
Постанову Правління Національного банку України  12.11.2003  № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок 
відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” щодо змін в режимі інвестиційного 
рахунку нерезидента (гривня, іноземна валюта) та щодо внесення доповнень, пов’язаних із введенням нового 
рахунку - рахунку юридичної особи-нерезидента (гривня, іноземна валюта). 
 
Значними позитивними змінами для іноземних юридичних осіб-інвесторів, як зазначають самі іноземні інвестори, є 
можливість (1) отримання на свій поточний рахунок грошових коштів на підставі рішень судів або рішень інших 
органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню (наприклад, на підставі виконавчого напису 
нотаріуса); (2) проведення розрахунків за договором позики із резидентом та (3) можливість проведення розрахунків 
в іноземній валюті з іншим нерезидентом-юридичною особою в Україні та за кордоном. Проведення зазначених 
розрахунків значно спрощує розрахунки для інвестування та поліпшує інвестиційний клімат України серед іноземних 
інвесторів.  
 

2.3. Рахунок умовного зберігання (ескроу) 

Рахунок умовного зберігання (ескроу) в 
іноземній валюті 1 групи Класифікатора 
валют або в гривні. 
 
Іноземний інвестор може 
використовувати власний рахунок 
умовного зберігання (ескроу): 
перераховувати іноземну валюту із-за 
кордону; 
перераховувати гривню та іноземну 
валюту з інвестиційного рахунку; 
використовувати власний ескроу 
рахунок для перерахування коштів у 
гривнях та іноземній валюті з цього 
рахунку на поточний рахунок 
резидента, інвестиційний рахунок 
іншого іноземного інвестора, 
кореспондентський рахунок 
іноземного центрального банку або на 
рахунок МФО; 
використовувати власний ескроу 
рахунок для придбання акцій 
відповідно до процедури 
обов’язкового продажу акцій 
акціонерами на вимогу особи (осіб, що 
діють спільно), яка є власником 
домінуючого контрольного пакета 
акцій, шляхом перерахування коштів на 
рахунки осіб, які мають право на 
отримання коштів за акції, або шляхом 
виплати таким особам відповідних 
коштів готівкою. 
 
 
 
 

Рахунок умовного зберігання 
(ескроу) в в іноземній валюті 1 
групи Класифікатора валют або 
в гривні. 
Іноземний інвестор може 
використовувати власний 
рахунок умовного зберігання 
(ескроу): 
перераховувати іноземну 
валюту та гривню із-за кордону; 
перераховувати гривню та 
іноземну валюту з 
інвестиційного рахунку, 
поточного рахунку, в тому числі 
через кореспондентські 
рахунки банків-нерезидентів, 
відкриті в банках; 
використовувати власний 
ескроу рахунок для 
перерахування коштів у 
гривнях та іноземній валюті з 
цього рахунку на поточний 
рахунок резидента, 
інвестиційний рахунок іншого 
іноземного інвестора, 
кореспондентський рахунок 
іноземного центрального 
банку або на рахунок МФО; 
використовувати власний 
ескроу рахунок для придбання 
акцій відповідно до процедури 
обов’язкового продажу акцій 
акціонерами на вимогу особи 
(осіб, що діють спільно), яка є 
власником домінуючого 
контрольного пакета акцій, 
шляхом перерахування коштів 
на рахунки осіб, які мають 

Конкретизована можливість розрахунків 
за договорами купівлі-продажу акцій 
відповідно до процедури обов’язкового 
продажу акцій акціонерами на вимогу 
особи (осіб, що діють спільно), яка є 
власником домінуючого контрольного 
пакета акцій, зокрема передбачені всі 
можливості для розрахунків з рахунку 
ескроу за зазначеною процедурою 
(розрахунки з рахунку умовного 
зберігання (ескроу) іноземного інвестора 
в іноземній валюті/національній валюті на 
рахунки іншого іноземного 
інвестора/нерезидента в Україні/за 
кордоном), що унеможливлюють 
різночитання та сприяють дотриманню 
прав іноземних інвесторів-акціонерів на 
рівні із дотриманням прав вітчизняних 
акціонерів.   
 
Розширені можливості для поповнення 
рахунків умовного зберігання (ескроу), 
зокрема, передбачена можливість 
поповнення такого рахунку із поточного 
рахунку нерезидента-інвестора та через 
кореспондентські рахунки банків-
нерезидентів, відкриті в банках. 
 
Добавлена можливість перерахування 
іноземним інвестором гривні із-за 
кордону на рахунок умовного зберігання 
(ескроу) та на будь-який інший рахунок, 
дозволений валютним законодавством 
України. 
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Розділ 2 Постанови Правління НБУ 
№280 від 10.08.2015 року «Положення 
про порядок іноземного інвестування в 
Україну» 

право на отримання коштів за 
акції, або шляхом виплати 
таким особам відповідних 
коштів готівкою, а саме: 
здійснювати розрахунки з 
рахунку умовного зберігання 
(ескроу) іноземного інвестора в 
іноземній валюті/національній 
валюті на рахунки іншого 
іноземного 
інвестора/нерезидента в 
Україні/за кордоном з метою 
купівлі-продажу акцій 
відповідно до процедури 
обов’язкового продажу акцій 
акціонерами на вимогу особи 
(осіб, що діють спільно), яка є 
власником домінуючого 
контрольного пакета акцій. 
 
п.67, 70 Постанови Правління 
Національного банку України 
№5 від 02.01.2019 року “Про 
затвердження Положення про 
заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті”  

3. Повернення іноземної інвестиції  

з поточного рахунку/ескроу рахунку 
резидента в іноземній валюті на 
інвестиційний рахунок іноземного 
інвестора на рахунок іноземного 
інвестора в закордонному банку або на 
кореспондентський рахунок 
іноземного центрального банку; 
з поточного рахунку/ескроу рахунку 
резидента в національній валюті на 
інвестиційний рахунок в національній 
валюті іноземного інвестора або на 
кореспондентський рахунок 
іноземного центрального банку; 
з вкладного (депозитного) рахунку 
(інвестиційного вкладу) іноземного 
інвестора - юридичної особи в 
національній валюті та іноземній валюті 
на інвестиційний рахунок іншого 
іноземного інвестора - юридичної 
особи, на користь якого були 
відступлені відповідні права вимоги за 
договором банківського вкладу 

з поточного рахунку/рахунку 
умовного зберігання 
(ескроу)/кореспондентського 
рахунку резидента в 
іноземній/національній валюті 
на рахунки іноземного 
інвестора в банках (крім 
поточних рахунків фізичних 
осіб-нерезидентів), рахунки 
іноземного інвестора за 
кордоном та/або на рахунок 
номінального утримувача; 

Повернення інвестицій допускається із 
всіх видів рахунків нерезидента-
інвестора (з деякими обмеженнями для 
фізичних осіб-нерезидентів), включаючи 
поточні рахунки та рахунок номінального 
утримувача. 

з інвестиційного рахунку/ескроу 
рахунку іноземного інвестора в 
національній валюті та іноземній валюті 
на інвестиційний рахунок іншого 

з рахунків іноземного 
інвестора в банках (крім 
поточних рахунків фізичних 
осіб-нерезидентів) у 

Повернення інвестиції допускається з на 
всі види рахунків іншого нерезидента-
інвестора (з деякими обмеженнями для 
фізичних осіб-нерезидентів), включаючи 
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іноземного інвестора або на 
кореспондентський рахунок 
іноземного центрального банку; 

національній/іноземній валюті 
на рахунки іншого іноземного 
інвестора в банках та/або на 
рахунок номінального 
утримувача; 

поточні рахунки та рахунок номінального 
утримувача. 

з ескроу рахунку іноземного інвестора 
в іноземній валюті на інвестиційний 
рахунок/рахунок у закордонному банку 
іншого іноземного інвестора з метою 
купівлі-продажу акцій відповідно до 
процедури обов’язкового продажу 
акцій акціонерами на вимогу особи 
(осіб, що діють спільно), яка є власником 
домінуючого контрольного пакета 
акцій; 

з рахунку умовного зберігання 
(ескроу) іноземного інвестора в 
іноземній валюті/національній 
валюті на рахунки іншого 
іноземного 
інвестора/нерезидента в 
Україні/за кордоном з метою 
купівлі-продажу акцій 
відповідно до процедури 
обов’язкового продажу акцій 
акціонерами на вимогу особи 
(осіб, що діють спільно), яка є 
власником домінуючого 
контрольного пакета акцій; 

Розширений перелік повернення 
інвестиції з рахунків умовного зберігання 
(ескроу), яка була отримана в результаті 
купівлі-продажу акцій відповідно до 
процедури обов’язкового продажу акцій 
акціонерами на вимогу особи (осіб, що 
діють спільно), яка є власником 
домінуючого контрольного пакета акцій: 
валюта рахунку - іноземна валюта та 
гривня; 
повернення можливо на всі типи рахунків 
нерезидента в Україні та за кордоном в 
будь-якій валюті 

 з інвестиційного рахунку 
іноземного інвестора в 
іноземній/національній валюті 
на інші власні рахунки за 
межами України/в Україні. 

Іноземний інвестор може здійснювати 
повернення інвестиції зі свого 
інвестиційного рахунку на свій будь-який 
інший рахунок в Україні або за кордоном. 

з рахунку спільної діяльності в 
національній валюті та іноземній валюті 
на інвестиційний рахунок іноземного 
інвестора або в іноземній валюті на 
рахунок іноземного інвестора в 
закордонному банк 

  

з рахунку МФО на інвестиційний 
рахунок у національній валюті 
іноземного інвестора для 
погашення/викупу емітованих МФО 
облігацій та виплати за ними доходу. 

з рахунків іноземного 
інвестора (крім поточних 
рахунків фізичних осіб-
нерезидентів) в іноземній 
валюті/національній валюті на 
користь інших іноземних 
інвесторів/нерезидентів через 
відкритий у банку 
кореспондентський рахунок 
іноземного банку-депозитарію, 
що має рахунок у цінних 
паперах у Національному банку 
(розрахунки між іноземними 
інвесторами мають 
здійснюватися виключно за 
операціями з купівлі-продажу 
облігацій внутрішньої 
державної позики України). 
 
 

Закріплена спрощена процедура 
розрахунків між нерезидентами за ОВДП 

Висновки:  
1. Процедура повернення іноземних інвестицій прописана більш детально, у іноземних інвесторів з’явились 
додаткові можливості для повернення іноземних інвестицій (валюта повернення інвестиції - гривня, використання 
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іноземним інвестором всіх рахунків для списання/отримання суми іноземної інвестиції у випадку, якщо іноземний 
інвестор інвестував у біржові цінні папери та/або ОВДП або розміщував власні грошові кошти на вкладному рахунку. 
Спрощено порядок надання документів, що підтверджують здійснення іноземної інвестиції при поверненні такої 
інвестиції. 
2. Разом із тим, П.71 Постанови Правління Національного банку України №5 від 02.01.2019 року “Про затвердження 
Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті”  не спрощує 
перелік документів, які необхідно подати інвестору, який, наприклад, вважає за доцільне “вийти із інвестиції”, 
зокрема,- продати (повністю або частково), якою він володіє менше ніж 5 років. Частина 6 пункту 71 Положення не дає 
однозначної відповіді на конкретні питання, зокрема, про можливість іноземного інвестора подати до 
обслуговуючого банку достатній пакет документів для повернення своєї інвестиції в разі закриття його дочірньої 
компанії в Україні/зменшення статутного капіталу своєї дочірньої компанії в Україні, якщо він володіє нею менше 5 
років. 
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