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Банківські рахунки (види банківських рахунків) в Україні 

 

Відповідно до міжнародних стандартів, в Україні теж розрізняють рахунки для 

резидентів та нерезидентів. 

 

Нерезиденти: 

 

Перш ніж відкрити рахунок у банку, нерезиденту обов’язково потрібно пройти 

процедуру реєстрації. Відповідно до  зареєстрованого статусу, є два різних типи 

гривневих рахунків (рахунок «N» та рахунок «P»), які стосуються таких видів компаній: 

• Представництво іноземної компанії без господарської діяльності в Україні 

(рахунок-N) 

• Представництво іноземного банку (рахунок-N) 

• Представництво з дипломатичним статусом (рахунок-N)  

• Представництво іноземної компанії зі здійсненням господарської діяльністі в 

Україні (рахунок-P)  

Іноземні інвестори (юридичні особи, нерезиденти) можуть відкривати рахунки з метою 

інвестування в Україну, придбання акцій або для внесення акціонерного капіталу при 

утворенні юридичної особи. Всі інші операції заборонені Національним банком України. 

З огляду на ці факти та невизначену правову ситуацію, рекомендується обов’язково 

отримати кваліфіковану консультацію, перш ніж відкривати рахунок з цією метою. 

 

Резиденти: 

 

Зареєстрована юридична особа (компанія) керується виключно загальними правилами 

для фінансових операцій Національного банку України (НБУ). Відкриття рахунку в 

національній або іноземній валюті можливе без суттєвих обмежень. 

Міжнародні розрахунки суворо регулюються валютним контролем НБУ. Як агенти 

валютного контролю Національного банку, всі комерційні банки зобов'язані неухильно 

контролювати валютні операції. Для цього там існують так звані "відділи валютного 

контролю". 

 

Питання про коректне користування рахунком є досить непростим і вимагає докладного 

аналізу для точного дотримання усіх нормативних вимог НБУ. Саме тому 

рекомендується звертатися з усіх питань, які виникають при цьому аналізі, в міжнародні 

банки або великі державні банки, які тісно співпрацюють з міжнародними юридичними 

фірмами та консалтинговими компаніями. Реєстрація юридичної особи в Україні має 

величезне значення не лише для чіткого дотримання  законодавчих вимог, але й для 

отримання кредитів. Виходячи з діючого  законодавства України, використання 

кредитних ресурсів або поворотної фінансової допомоги (так званої безпроцентної 

позики), яка б надавалаcь кредитором-нерезидентом резиденту,  є неприпустимим.  

Виняток становлять кредити, затверджені і зареєстровані в Національному банку 

України.  

Зареєстрованим українським підприємствам чи представництвам типу „P“ - на 

противагу вищезгаданому - навпаки надається можливість отримувати без обмежень 

короткострокові кредити в гривні (терміном до одного року), середньострокові (до трьох 
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років) і довгострокові (більше трьох років) у місцевих банках. Однак, як показує реальна 

практика, кредити терміном більше  ніж на 12 місяців на ринку пропонуються дуже 

нечасто. 

 

 

Внутрішні платежі 

 

Українською національною валютою є гривна. (UAH). Усі платежі – готівкові чи 

безготівкові – в межах України повинні відбуватися виключно у гривні. Проте 

дозволяється заключати договірні угоди, погоджуючи вартість контрактів у еквіваленті 

до інших валют (найчастіше до долара США чи євро), хоча саме виставлення рахунку 

і його оплата відбуваються згодом у гривні.  

Будь-яке використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як 

застави може здійснюватися тільки тоді, коли на дії, пов’язані з цією трансакцією, 

отримується відповідний дозвіл НБУ (так звана «індивідуальна ліцензія Національного 

банку України»). 

 

Здійснення транскордонних платежів 

 

Національна валюта гривна (UAH) не є вільно конвертованою валютою. Усі операції з 

іноземними валютами регулюються валютним контролем. 

Вітчизняні юридичні особи в Україні можуть переказувати іноземну валюту для 

здійснення транскордонних платежів для наступних цілей:  

- Переказ іноземної валюти за кордон для виконання договірних зобов'язань на  

користь (на рахунок) нерезидентів як за дорученням резидентів - суб'єктів 

підприємницької діяльності,  так і  на  виконання власних зобов'язань щодо 

оплати робіт і послуг; приклад: оплата товарів, послуг, робіт, інтелектуальної чи 

іншої власності, процентних і кредитних ставок в рамках затверджених 

валютних кредитів; 

- Перерахування дивідендів іноземним інвесторам або материнським компаніям; 

- Повернення наданої нерезидентом і схваленої НБУ інвестиції при настанні 

терміну для такої виплати. 

 

Валютний контроль 

Правила регулювання валютного контролю в Україні наразі є одними з найсуворіших у 

світі та пов'язані з політичною та економічною кризою, яка почалася в 2013 році і, на 

жаль, ще продовжується і донині. Ці обмеження застосовуються як до компаній, так і 

до фізичних осіб, хоча певні правила щодо цих категорій можуть не співпадати. 

Загалом, при плануванні бізнесу або інвестуванні в Україну слід розглядати фактично 

діючі правила валютного контролю. 

Всі правила та заходи валютного контролю можна загалом розділити на дві групи: 
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• загальні правила регулювання валютного контролю і 

• антикризові тимчасові обмеження на валютні операції, які були введені у 2013 

році з подальшим подовженням терміну їхньої дії кожні 3-4 місяці з метою 

стабілізації української гривні та  української економіки в цілому. 16 грудня 2016 

року Національний банк України в черговий раз продовжив дію обмежень на 

грошово-кредитному та валютному ринках.  Відповідно до Постанови НБУ № 

410 від 13 грудня 2016 року та Постанови  Національного банку № 45 від 30 

травня 2017 р. більшість антикризових обмежень залишатимуться в силі аж до 

моменту фінансової стабілізації банківської системи України. 

 


