
 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ 

ЩОДО ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 

 

 

 

В контексті імплементації Експортної стратегії України (“дорожньої карти” 

стратегічного розвитку торгівлі) на період 2017 – 2021 років, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1017, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України протягом грудня 2018 – січня 

2019 року проведено опитування експортерів з метою з’ясування поточної ситуації у 

сфері валютного регулювання. 

 

Участь в опитуванні взяло 226 експортерів. Більше половини респондентів (54,5%) 

належать до малих підприємств із кількістю працюючих до 50 осіб, 23,5% – середні 

підприємства, на яких працює від 51 до 200 осіб, 9,7% – з кількістю працюючих від 201 

до 500 осіб і 12,4% – з кількістю працівників понад 500 осіб.  

 

За обсягом експорту товарів/послуг респонденти поділяються на тих, які експортували 

в рік на суму: 

 

 до 500 тис дол. (60%) 

 від 500 тис до 1 млн дол. (13,7%) 

 від 1 млн дол. (25,7%) 

 

 
За результатами опитування було з’ясовано наступне. 45% експортерів вважають, що 

зміни до законодавства, що стосуються обов’язкового продажу надходжень в Україну 

в іноземній валюті для юридичних осіб позитивно вплинуть на експортну діяльність 

їхнього підприємства; 39,4% опитаних вважають, що найкраще вплине на експортну 

діяльність підприємства зміна строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту 

товарів, а 15,6% респондентів зазначили – найбільш необхідними є зміни у 

законодавстві, що стосуються видачі готівкових коштів в іноземній валюті з поточних 

і депозитних рахунків. 
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73,9% учасників опитування вважають, що встановлений обов’язковий продаж 

надходжень в Україну в іноземній валюті для юридичних осіб має бути скасованим. 

Менше 18% опитаних вважає, що таке обмеження повинне бути встановлено на рівні 

20 - 30% валютних надходжень, 2,7% - на рівні 10% валютної виручки, а 0,4% опитаних 

- на рівні 40%. 

 

 
 

За скасування граничних строків для розрахунків за операціями з експорту та імпорту 

товарів висловились 56,2% респонденти, а 20,8% вважають, що такий строк має бути 

збільшений до 360 днів, 14,6% - до 180 днів, 8,4 % - до 270 днів. 
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За скасування встановленого ліміту на здійснення операцій з купівлі готівкової 

іноземної валюти одній особі в межах одної банківської / фінансової установи в один 

операційний (робочий) день також висловилось 56,6% експортерів. 19% вбачають 

доцільним збільшення такого ліміту до 500 тис. грн, 12,8% – до 150 тис. грн і 11,5% – 

до 300 тис. грн. 

 

 
 

За необхідність здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів в день 

зарахування коштів в гривнях на окремий аналітичний рахунок висловились 92,5% 

опитуваних експортерів. 

 

Стосовно питання щодо найбільших і найменших перешкод з наявних валютних 

обмежень експортери надали наступні відповіді. 

 

 
 

Найбільші перешкоди: 

 обов’язковий продаж 50% валютної виручки – 73 респонденти 
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 строк розрахунків за експортно-імпортними операціями, тривалістю 180 днів – 

65 респондентів 

 порядок купівлі валюти на умовах Т+1 (купівля валюти на наступний день після 

перерахування суми в гривні) – 65 респондентів 

 заборона купівлі валюти за рахунок кредитних коштів в гривнях – 60 

респондентів 

 розмір максимальної процентної ставки на зовнішні позики – 51 респондент 

 репатріація дивідендів за кордон в іноземній валюті (максимум 7 млн дол. США 

/місяць) – 50 респондентів 

 повернення іноземних інвестицій (кошти від продажу нелістингових цінних 

паперів, максимум 5 млн дол./місяць) – 49 респондентів 

 інвестиції за кордон (максимум 2 млн дол. США/рік) – 48 респондентів 

 дострокове погашення зовнішніх кредитів та позик (максимум 2 млн дол. 

США/місяць) – 47 респондентів 

 заборона припинення зобов'язань за експортно-імпортними операціями шляхом 

зарахування зустрічних однорідних вимог у валюті – 46 респондентів 

 

 
 

Найменші перешкоди: 

 

 репатріація дивідендів за кордон в іноземній валюті (максимум 7 млн 

дол./місяць) – 82 респонденти 

 інвестиції за кордон (максимум 2 млн дол./рік) – 71 респондент 

 повернення іноземних інвестицій (кошти від продажу нелістингових цінних 

паперів, максимум 5 млн дол./місяць) – 68 респондентів 

 дострокове погашення зовнішніх кредитів та позик (максимум 2 млн дол. США 

/місяць) – 62 респонденти 

 розмір максимальної процентної ставки на зовнішні позики – 49 респондентів 

 заборона купівлі валюти за рахунок кредитних коштів в гривнях – 44 

респонденти 

 заборона припинення зобов'язань за експортно-імпортними операціями шляхом 

зарахування зустрічних однорідних вимог у валюті – 43 респонденти 
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 обов’язковий продаж 50% валютної виручки – 39 респондентів 

 строк розрахунків за експортно-імпортними операціями, тривалістю 180 днів – 

37 респондентів 

 порядок купівлі валюти на умовах Т+1 (купівля валюти на наступний день після 

перерахування суми в гривнях) – 29 респондентів 

 

Очікування 66% респондентів від Закону України “Про валюту і валютні операції”, 

який набрав чинності 7 лютого 2019 року, є позитивними. 21,9% вважають, що ситуація 

в сфері валютного регулювання після набрання чинності вказаним Законом не 

зміниться, 12,1% - не обізнані із запланованими змінами. 

 

Результати опитування експортерів щодо валютної лібералізації будуть направлені 

відповідним центральним органам виконавчої влади для врахування в роботі. 

 
 


