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Фінансовий туризм є складовою частиною ділового туризму. 

Діловий туризм це поїздки (відрядження) співробітників компаній 

або організацій з діловими цілями, або організація корпоративних 

заходів [1]. 

Розміщення свого капіталу можливе як для нерезидентів на 

території України, так громадянин України має право на збереження 

своїх коштів в надійних закордонних банках. У першу чергу депозити 

за кордоном можуть бути цікаві тим, хто хоче розмістити в банку 

велику суму або просто турбується про збереження своїх 

заощаджень. Європейські банки мають більшу капіталізацію, 

ймовірність того, що депозит не можна буде забрати вчасно, набагато 

менше, ніж в Україні. І навіть якщо у банку почнуться проблеми, то 

існує Система гарантування вкладів . Оформити закордонний внесок 

зможуть далеко не всі українці. Не буде проблем з відкриттям 

депозиту у тих, хто навчається, працює або проживає за кордоном на 

легальній основі. У такому випадку депозит можна цілком законно 

оформити на термін свого перебування закордоном [2]. Для всіх 

інших громадян України Національний Банк передбачив обов'язкове 

отримання індивідуальної валютної ліцензії на розміщення валютних 

цінностей за кордоном. Така ліцензія дійсна протягом року, по ній ви 

зможете розмістити на закордонному депозиті не більше 600 000 

гривень на рік. Процедура отримання ліцензії достатньо складна. 

Крім НБУ, надані вами документи (заява, копії паспорта та 

ідентифікаційного коду, довідка з українського банку, який буде 

переводити ваші кошти, а також довідка з закордонного банку, якщо 

у вас вже відкритий в ньому рахунок) буде вивчати Головне 

управління МВС по боротьбі з організованою злочинністю та 

Головне управління СБУ по боротьбі з корупцією. У разі виникнення 

у них будь-яких підозр, у ліцензії вам можуть відмовити. Вартість 
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отримання даної ліцензії складає 1020 грн.,  банків є індивідуальний 

підхід до кожного клієнта, тому тут складно давати універсальні 

рекомендації про те, як оформити депозит. Закордонний банк захоче 

познайомитися з вами « ближче»: дізнатися про джерела ваших 

доходів (вони повинні бути легальними і прозорими ), постійному 

місці проживання, отримати рекомендацію від обслуговуючого вас 

українського банку. Для укладення договору клієнту майже напевно 

доведеться їхати закордон в офіс обраного банку. Відмовити у 

відкритті рахунку можуть вкладнику, який має погану кредитну 

історію, підозрюється у відмиванні грошей або терористичної 

діяльності . Втім, якщо клієнтом числяться такі « гріхи », то, швидше 

за все, відмова буде ще на етапі отримання ліцензії в НБУ. 

Найчастіше західні банки встановлюють «поріг» - мінімальну суму, 

менше якої депозит вам просто не відкриють. У Західній Європі 

обмеження можуть скласти 10-25 тисяч євро[3]. 

Високі процентні ставки за депозитами в іноземній валюті 

роблять Україну привабливою для вкладів іноземців. Однак 

українські банки не зацікавлені в таких ресурсах і пропонують 

нерезидентам процентні ставки нижчі, ніж для резидентів. Та все ж 

банкіри, захоплені боротьбою за клієнта, підвищили планку за 

депозитними ставками у гривні до 22%. Тоді як Європі ставки на 

річні внески в євро ледь досягають 3,5%, в українських банках 

пропонують майже 9 %. Згідно з даними НБУ, за підсумками серпня 

цього року обсяг депозитів нерезидентів склав 31,7 млрд. гривень. На 

частку депозитів нерезидентів у гривні припадає 31 %. з них депозити 

до запитання 41 %, строкові вклади - 59%. На частку депозитів в 

іноземній валюті - 69 %, з них вкладів до запитання - 26 %, 

термінових депозитів - 74 %" .Експерти зазначають, що пік за 

обсягами депозитів нерезидентів припадав на другу половину 2008-й 

і весь 2009 роки. Наприклад, тільки у вересні 2009 року обсяг коштів 

нерезидентів склав близько 45 млрд. гривень. Серед основних 

документів що потрібні нерезиденту для оформлення вкладу 

необхідний паспорт з відміткою про перебування в Україні, 

індивідуальний податкової номер, якщо такий є, документ, який 

доводить правомірність перебування в Україні і документ , що 

підтверджує джерела доходів(митну декларацію, якщо ви перевезли 

через кордон суму понад 10 тис. євро або її еквівалент, договір 

купівлі - продажу, довідку про нарахування заробітної плати і т.д) [5]. 
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Починаючи з 2002 року, українські банки надали фізичним 

особам можливість вкладати свої гроші в банківські метали – один із 

найнадійніших способів їх збереження від інфляції без ризику втрати, 

адже ціна золота в товарному виразі зростає постійно, навіть за 

стабільної економічної ситуації. Золото на світових ринках з початку 

2010 року подорожчало в ціні на 20%, що підвищило прибутковість 

вкладень у цей дорогоцінний метал у порівнянні з банківськими 

вкладами у валюту. Найпростіший спосіб – купити злиток у банку. 

Вартість банківських металів в Україні, як правило, на 5-7% вище, 

ніж на світовому ринку, але інвестору необхідно буде зробити 

відрахування до Пенсійного фонду – 1%. Тому є альтернатива- 

вкладення коштів у «золотий» («металевий») депозит. Суть його 

полягає у тому, що банк надає вкладникам можливість купувати 

золоті злитки, формально – вносити кошти на їхнє придбання банком, 

а також вкладати кошти готівкою у віртуальні внески, які 

прив’язуються до курсу золота. 

 Ставка по депозитах у золотих злитках варіюється в межах 1,1-

6%, основна маса пропозицій коливається від 2 до 3%. Умови 

варіюються згідно з логікою будь-яких строкових вкладів: чим 

більший строк, тим вища ставка. Для банків прийнято Золоті зливки, 

які реалізує банк, – це банківське золото найвищої проби, тобто 999,9. 

Іншої проби банківського золота не існує. Виробляють такі зливки 

тільки спеціалізовані або аффінажні  компанії в Австрії, Німеччині, 

Швейцарії. Прийнятною вважається маса злитку від 10 до 1000 грам. 

Країнами з найбільшими запасами золотих вкладень є США, 

Німеччина, Італія, Франція, Китай, Швейцарія, Росія, Японія, 

Нідерланди та Індія [6].  

 

Рекомендації : 

Українські банки рекламують фінансовий туризм, але як 

свідчать дані зарубіжні інвестори не готові вкладати свої кошти в 

наші фінансові установи, хоча відсоткові ставки українських банків 

найвищі в Європі. Покращення політичної та економічної ситуації в 

країні допомогло б іноземним інвесторам більш сміливіше 

розміщувати свої кошти на теренах України. 

Позитивною стороною в спрямуванні фінансового туризму в 

Україну є можливість притоку капіталу. Але з іншої сторони, якщо 

інвестори почнуть масово спрямовувати кошти до українських 


