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VŠEOBECNÉ 
INFORMÁCIE 
O UKRAJINE

Ukrajina je neobyčajná krajina, 
nachádzajúca sa v juhovýchod-
nej časti Európy. Je to krajina ob-
rovských možností, otvorená pre 
implementáciu ideí v rozličných 
sférach ľudskej činnosti. Nová ge-
nerácia obyvateľov pevne vedie 
krajinu k dosiahnutiu špičkových 
úspechov v súčasných význam-
ných odvetviach. Ukrajina je štvr-
tým štátom na svete v rebríčku 
počtu občanov s vysokoškolským 
vzdelaním: každoročne promuje 
na vysokých školách vyše 640 000 
osôb. Ukrajina dosiahla veľké 

úspechy na IT trhu v outsourcin-
gu: za posledné desaťročie stúpla 
úspešnosť v tomto odvetví na 25 %, 
každoročne sa zvyšuje počet od-
borníkov a ročne študuje v IT od-
bore 16 000 študentov. 

Ukrajina je bohatá na prírod-
né zdroje – je vedúcim svetovým 
exportérom slnečnicového oleja 
a obilia a na jej území sa nachádza 
33 % svetových zásob černozemnej 
pôdy. Veľké úspechy dosahuje aj 
v letectve: Mrija-225 je najväčším 
nákladným lietadlom v svetových 

01/

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UKRAJINE



/8

dejinách. Inžinierske vzdelanie 
dosahuje každoročne 130 000 štu-
dentov a 5 000 aerokozmické vzde-
lanie.

Poloha
Geografická poloha Ukrajiny je 
pomerne výhodná. Jej územím 
prechádzajú najdôležitejšie do-
pravné magistrály, ktoré spája-
jú Západnú Európu s krajinami 
Zakaukazska a Strednej Ázie. 
Okolo krajiny prechádza 5. pane-
urópsky dopravný koridor (Be-
nátky – Trieste – Ľubľana – Buda-
pešť – Užhorod – Ľvov – Kyjev).

Štát hraničí so siedmimi krajina-
mi. Na západe Ukrajina hraničí 
s Poľskom, Maďarskom a Sloven-
skom, cez ktoré prechádza naj-
kratšia cesta, spájajúca Ukrajinu 

Ukrajina je 
štvrtým štátom na 
svete v rebríčku 
počtu občanov 
s vysokoškolským 
vzdelaním: 
každoročne 
promuje na 
vysokých školách 
vyše 640 000 osôb. 

s krajinami Západnej a Stred-
nej Európy. Na východe a severe 
Ukrajiny je hranica s Ruskom, na 
juhozápade s Moldavskom a Ru-
munskom. Na severe Ukrajina hra-
ničí s Bieloruskom, vďaka ktorému 
udržiava styk s pobaltskými kraji-
nami. s Rumunskom a Ruskom má 
Ukrajina nielen suchozemskú, ale 
aj vodnú hranicu. 

Celková rozloha Ukrajiny je 603 
700 km2, čo robí Ukrajinu najroz-
ľahlejším štátom Európy. Klíma je 
mierne kontinentálna, na južnom 
pobreží Krymu subtropická. Prie-
merné teploty v januári sú -5 °С 
a v júli +20 °С. Ukrajina je maleb-
ná krajina, kde väčšinu reliéfu 
predstavujú úrodné roviny – step 
a náhorná rovina. Na severe je 
krajina porastená hustými borovi-
covými, smrekovými a dubovými 
lesmi. Hory sú len na západe a na 
Krymskom polostrove. Na zápa-
de tvorí pohorie časť Karpatských 
hôr – Ukrajinské Karpaty, kde sa 
nachádza aj najvyšší bod Ukra-
jiny – vrch Hoverla (2061m). Na 
Krymskom polostrove sú Krym-
ské hory s najvyšším vrchom Ro-
man-Koš (1545 m). 

Obyvateľstvo
Ukrajina má 42 650 186 obyvate-
ľov. Najväčšou etnickou menšinou 
na Ukrajine sú Rusi. Priblížne 5 % 
obyvateľstva Ukrajiny tvoria zá-
padní (Poliaci, Česi, Slováci) a juž-

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UKRAJINE
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ní (Bulhari) Slovania, románske 
(Moldavčania a Rumuni), ugrofín-
ske (Maďari a Estónci) a turkické 
národy (Tatári, Krymskí Tatá-
ri, Azerbajdžanci a Gagaúzovia). 
K zvláštnym etnickým komuni-
tám na Ukrajine patria Židia, Ar-
méni a Gréci. Počet spomenutých 
obyvateľov však nedosahuje ani 
1 % z celkového počtu obyvateľov 
štátu.

Geograficky výhodné postavenie 
krajiny spočíva aj v dopravnej 
sieti: v cestných magistrálach, že-
leznici, morských a riečnych prí-
stavoch či v leteckej doprave. Na 
Ukrajine sú aj ropovody a plyno-
vody. Vďaka tomuto je Ukrajina vý-
hodným strategickým partnerom 
na medzinárodnej scéne.

So zemepisnou polohou Ukrajiny 
je spätá aj rozmanitosť prírodných 
podmienok a prírodných zdrojov. 
Ukrajina patrí vo svete k význam-
ným štátom bohatým na nerastné 
suroviny. Nachádza sa tu približ-
ne 5 percent nerastného bohatstva 
zemegule. Krajina má najbohat-
šie mangánové a titánové ložiská 
na svete a 3. miesto na svete pod-
ľa ložísk železnej rudy. Ukrajina 
je priemyselno-agrárnou kraji-
nou s prevažujúcou produkciou 
surovín. Je jedným z popredných 
exportérov niektorých druhov poľ-
nohospodárskej produkcie a potra-
vín. Hospodárstvo krajiny zahŕňa 

Ukrajina patrí vo 
svete k významným 
štátom bohatým 
na nerastné 
suroviny. Nachádza 
sa tu približne 5 
percent nerastného 
bohatstva 
zemegule. Krajina 
má najbohatšie 
mangánové 
a titánové ložiská 
na svete a 3. miesto 
na svete podľa 
ložísk železnej rudy. 

nasledovné priemyselné odvetvia: 
ťažbu nerastov (uhlie, ropa a plyn, 
železná a mangánová ruda), nie-
ktoré odvetvia strojárstva a hut-
níctvo (neželezných kovov, železa 
a ocele). Ukrajina je významným 
výrobcom elektrickej energie. Roz-
behnutá je výroba nosičov rakiet, 
satelitov a zariadení pre výskum 
vo vesmíre. Ukrajina patrí k vý-
znamným výrobcom zbraní – tan-
kov, vojenských dopravných 
lietadiel, raketových komplexov či 
optického vybavenia. Krajina má 
významné ložiská uhlia, väčšina 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UKRAJINE
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ktorých sa nachádza na východe 
Ukrajiny (pri Donecku). Najväčší 
význam po ekonomickej strán-
ke majú kamenné uhlie, železná 
a mangánová ruda, rýdza síra, ka-
menná a draselná soľ.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UKRAJINE

Podpísanie Asociačnej dohody 
s EÚ posunulo Ukrajinu na kvali-
tatívne nový stupeň rozvoja. V sú-
časnosti je Ukrajina na 25. mieste 
medzi obchodnými partnermi EÚ. 
Najväčší rozsah exportu do krajín 
EÚ tvoria výrobky agropriemysel-
ného komplexu a potravinárske-
ho priemyslu (28 %), železné kovy 
(22,9 %), minerálna produkcia 
(16,2 %), elektrické a mechanické 
stroje (12,2 %).

Základnými skupinami tovaru 
pre ukrajinský export sú: železné 

Podpísanie 
Asociačnej dohody 
s EÚ posunulo 
Ukrajinu na 
kvalitatívne nový 
stupeň rozvoja. 
V súčasnosti je 
Ukrajina na 25. 
mieste medzi 
obchodnými 
partnermi EÚ. 

kovy; obilniny; elektrické stroje 
a vybavenie; ruda, trosky a popol; 
energetické materiály; chemikálie; 
minerály a i. Základnými skupina-
mi tovaru pre ukrajinský import 
sú: energetické materiály; ropa 
a produkty jej destilácie; kotly, au-
tá, stroje a mechanické prístroje; 
farmaceutické výrobky; elektric-
ké stroje a vybavenie; polyméry 
a plasty; papier a kartón a iné.

Náboženstvo
Ukrajina je svetský štát, v kto-
rom cirkev nie je podriadená štá-
tu. Dominantným vierovyznaním 
na Ukrajine je pravoslávne, kto-
ré v súčasnosti je rozdelené me-
dzi troma cirkvami: Ukrajinská 
Pravoslávna Cirkev Moskovského 
Patriarchátu, Ukrajinská Pravo-
slávna Cirkev Kyjevského Patriar-
chátu a Ukrajinská autokefálna 
pravoslávna cirkev. 

Na druhom mieste podľa počtu ve-
riacich je Východná Ukrajinská 
grécko-katolícka cirkev, ktorá má 
podobné liturgické a duchovné tra-
dície ako pravoslávna, avšak udr-
žiava väzby s Vatikánom a uznáva 
rímskeho pápeža ako najvyššieho 
kňaza Cirkvi. 

Okrem základných konfesií v kra-
jine sú zastúpené aj iné, neme-
nej dôležité náboženské skupiny: 
kresťania-protestanti, Celoukra-
jinský zväz evanjelických cirkví 
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kresťanov-baptistov, Celoukrajin-
ský zväz kresťanských cirkví vie-
ry evanjelickej – päťdesiatníci, je-
hovisti, metodisti a adventisti 
siedmeho dňa a i. 

Vďaka zemepisnej polohe, veľ-
kým zásobám prírodných zdrojov 
a lacnej kvalifikovanej pracovnej 
sile patrí Ukrajine dôležité miesto 
medzi európskymi štátmi a uka-
zuje sa ako spoľahlivý partner 
a aktívny participant na medziná-
rodnej úrovni.



AUGUSTOVÉ OSLAVY DŇA NEZÁVISLOSTI, KYJEV, UKRAJINA
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ADMINISTRATÍVNE  
ČLENENIE 

V súlade s Ústavou je Ukrajina uni-
tárnym štátom. Jej územie je roz-
delené na 24 oblastí a súčasťou 
Ukrajiny je aj Autonómna repub-
lika Krym. Rovnaké postavenie 
ako oblasti majú dve mestá s oso-
bitným statusom – Kyjev – hlavné 
mesto Ukrajiny a Sevastopoľ – ad-
ministratívne centrum Autonóm-
nej republiky Krym. 

Od marca 2014 sú časti územia 
Ukrajiny okupované Ruskou Fe-
deráciou: Autonómna republi-
ka Krym a Sevastopoľ. Navyše, 
od marca 2014 je suverénna moc 
Ukrajiny dočasne obmedzená na 
území Doneckej a Luhanskej ob-

lasti, ktoré sú obsadené ruskými 
a proruskými silami. Najvyššia 
rada uznala tieto územia 17. mar-
ca 2015 za dočasne okupované.

Územné členenie
K regiónom s najväčšou husto-
tou obyvateľstva patria východná 
časť Ukrajiny (Donecká, Luhan-
ská, Charkovská, Dnepropetrov-
ská oblasť), niekoľko západných 
(Ľvovská, Ivano-Frankovská, Ter-
nopiľská) a Odeská oblasť na juhu 
Ukrajiny. Najväčšími mestami 
Ukrajiny sú Kyjev, Charkov, Dne-
propetrovsk, Doneck, Odesa, Zápo-
rožie, Ľvov.

02/
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Každý kraj má svoje unikátne črty. 
Západné oblasti sú historicky spä-
té so susednými krajinami – Poľ-
skom, Maďarskom, Slovenskom, 
Rumunskom, preto obyvatelia 
týchto území používajú veľa náre-
čových slov, ktorým by ťažko poro-
zumeli obyvatelia iných regiónov 
Ukrajiny. Ďalšou špecifickou čr-
tou západu Ukrajiny sú Ukrajin-
ské Karpaty, ktoré sa nachádzajú 
na území Zakarpatskej, Ľvovskej, 
Ivano-Frankovskej a Černiveckej 
oblasti a sú nádhernou rekreač-
nou oblasťou v lete aj v zime. Čo 
sa týka priemyslu v kraji, naj-
významnejšími mestami sú Ľvov 
a Ivano-Frankovsk.

Severné oblasti Ukrajiny hraničia 
s Bieloruskom a Ruskom. Najväč-
ším mestom s najväčšími kapa-
citami v tomto regióne je hlavné 
mesto Ukrajiny – Kyjev. Za prie-
myselné mestá sa považujú Luck, 
Černihiv, Sumy. Blízkosť k Bielo-
rusku zanechala stopy na národ-
nostnom zložení regiónu, preto je 
medzi obyvateľmi pomerne veľa 
Bielorusov. Tak isto je veľa Židov 
(v Kyjevskej oblasti) a Poliakov 
(v Žitomirskej oblasti). 

K východnej Ukrajine patria Char-
kovská, Donecká a Luhanská ob-
lasť. Stredné časti Charkovskej 
a Doneckej oblasti, ako aj juho-
západná časť Luhanskej oblasti, 

tvoria jednu z najsilnejšie urbani-
zovaných zón Ukrajiny. Je to pod-
mienené vysokou koncentráciou 
priemyselnej výroby a existenciou 
priaznivých podmienok pre roz-
voj poľnohospodárstva. Najvy-
spelejšie priemyselné odvetvia sú 
ťažba uhlia, chemický a petroche-
mický priemysel, hutníctvo železa 
a ocele a strojárstvo.

Južná Ukrajina tvorí Pričier-
nomorský región krajiny. Pat-
ria k nemu AR Krym (je uznaná 
za územie dočasne okupované 
Ruskou federáciou), Odeská, My-
kolajivská a Chersonská oblasť. 
V regióne je vyspelé strojárstvo, tu-
rizmus, viacodvetvové potravinár-
stvo, tovarové poľnohospodárstvo 
s vysokým podielom siatin obilia, 
ovocných záhrad, vinohradov, ta-
baku a olejných plodín. Pričier-
nomorský sociálno-ekonomický 
región leží medzi Čiernym a Azov-
ským morom, v čom spočíva 
špecifickosť a unikátnosť jeho ze-
mepisnej polohy.

Územie strednej Ukrajiny delí na 
pravobrežnú a ľavobrežnú najväč-
šia rieka Ukrajiny – Dneper. Naj-
väčšie a najvyspelejšie mestá sú 
Dnepropetrovsk, Kropivnický (do-
nedávna Kirovohrad), Krivý Roh. 
V tomto regióne je vyspelé stro-
járstvo, hutníctvo železa a ocele 
a banský priemysel.

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE
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Samospráva
V súčasnosti trvá proces reformo-
vania miestnej samosprávy s ohľa-
dom na pozitívne európske, ale 
aj vlastné historické skúsenos-
ti. Tento proces sa začal v apríli 
2014, keď Kabinet ministrov Ukra-
jiny schválil koncepciu reformo-
vania miestnej samosprávy, ktorá 
sa skladá z troch smerov. Prvý, zá-
kladný – formovanie združených 
komunít základnej roviny admi-
nistratívno-územného členenia 
Ukrajiny. Druhý – vytvorenie no-
vých okresov (rajónov), ktoré budú 
riešiť otázky patriace výlučne 
do kompetencie okresu (rajónu): 
komunálne vlastníctvo, sekun-
dárna zdravotná starostlivosť, in-
ternátne školy a iné. Ďalšie otázky 
právomocí okresov (rajónov) pre-
chádzajú do kompetencie združe-
ných komunít. Tretí, záverečný 
smer, sú oblasti. Hranice oblastí sa 
meniť nebudú, zmeny sa budú tý-
kať len formy spravovania.

Cieľom reformy miestnej samo-
správy je predovšetkým zabezpe-
čenie jej schopnosti samostatne, 
pomocou vlastných zdrojov, riešiť 
otázky lokálneho významu. 

 Štátna správa
Štátna moc funguje podľa zása-
dy jej rozdelenia na zákonodarnú, 
výkonnú a súdnu. Jediným orgá-

nom zákonodarnej moci na Ukra-
jine je parlament – Najvyššia rada 
Ukrajiny.

Podľa Zákona Ukrajiny o súd-
nictve a statuse sudcov (zo dňa 
30. 5. 2016) budú systém súdnic-
tva tvoriť miestne súdy, odvolacie 
súdy a Najvyšší súd. Na prejedná-
vanie osobitných kategórií vecí 
v systéme súdnictva budú pôsobiť 
vyššie špecializované súdy. Takis-
to zákon predpokladá vytvorenie 
miestnych okresných súdov, odvo-
lacích súdov v príslušných obvo-
doch a iné.

Právne spory medzi subjektmi 
hospodárskej činnosti (podnik-
mi, inštitúciami, organizáciami, 
inými právnickými osobami, fy-
zickými osobami – podnikateľmi) 
prejednávajú miestne hospodár-
ske súdy.

Do pôsobnosti hospodárskych sú-
dov spadajú:

• sporné veci, ktoré vznikajú pri 
uzavretí, zmene, vypovedaní a pl-
není hospodárskych dohôd, vráta-
ne dohôd o privatizácii majetku, aj 
z iných dôvodov, okrem:

► sporov o privatizácii štátneho 
bytového fondu;

► sporov, ktoré vznikajú pri odsú-
hlasení štandardov a technických 
podmienok;

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE
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► sporov pri stanovení cien na 
výrobky, a tiež sadzieb na služ-
by (vykonanie prác), ak tieto ceny 
a sadzby podľa zákonodarstva ne-
môžu byť stanovené na základe 
dohody strán;

► sporov, ktoré vznikajú vo verej-
no-právnych vzťahoch a spadajú 
do kompetencie Ústavného súdu 
Ukrajiny a administratívnych sú-
dov;

► iných sporov, vyriešenie kto-
rých v súlade so zákonmi Ukrajiny 
a medzinárodnými zmluvami pat-
ria do kompetencie iných orgánov;

• súdne veci o bankrote;

• súdne veci na základe žalobných 
návrhov orgánov Protimonopol-
ného úradu Ukrajiny, Rozpočtovej 
komory ohľadom otázok patria-
cich podľa legislatívy do ich kom-
petencie; 

• súdne veci na základe korpo-
rátnych vzťahov v sporoch medzi 
spoločnosťou a jej spoločníkom 
(zakladateľom, akcionárom) vrá-
tane spoločníka, ktorý bol vyrade-
ný a sporoch medzi spoločníkmi 
(zakladateľmi, akcionármi) spoloč-
ností, spätých so založením, čin-
nosťou, spravovaním a ukončením 
činnosti spoločnosti, okrem pra-
covnoprávnych sporov;

• sporné veci ohľadom evidencie 
práva na cenné papiere;

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE

• sporné veci, ktoré vznikajú na 
základe pozemkových vzťahov, 
účastníkmi ktorých sú subjekty 
hospodárskej činnosti, s výnim-
kou tých, ktoré patria do kompe-
tencie administratívnych súdov.

Ústredné orgány  
štátnej správy
Ústredné orgány štátnej správy 
sú povinné zabezpečovať usku-
točnenie politiky štátu v prísluš-
ných oblastiach a odvetviach spo-
ločenského a oficiálneho života, 
dodržiavanie Ústavy a zákonov 
Ukrajiny, uznesení prezidenta 
Ukrajiny a vlády a iné.

Systém ústredných orgánov štát-
nej správy tvoria:

• ministerstvá Ukrajiny;

• iné ústredné orgány štátnej 
správy, a to: úrady, agentúry, in-
špektoráty;

• ústredné orgány štátnej sprá-
vy so špeciálnym statusom (Pro-
timonopolný úrad Ukrajiny, Fond 
štátneho majetku Ukrajiny, Štát-
ny výbor televízie a rozhlasu a veľa 
iných).

Kabinet ministrov Ukrajiny je 
najvyšším orgánom v systéme or-
gánov štátnej správy na Ukraji-
ne. Kabinet ministrov Ukrajiny 
usmerňuje a koordinuje prácu mi-
nisterstiev a iných orgánov štátnej 
správy. 
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Miestne orgány  
štátnej správy 
Výkonnú moc na miestnej úrovni, 
čiže v oblastiach, okresoch, Auto-
nómnej republike Krym, v mes-
tách Kyjev a Sevastopoľ predsta-
vujú oblastné (krajské) úrady, 
okresné úrady, Kyjevský a Sevas-
topoľský mestský úrad (štátne ad-
ministratívy) a miestne (územné) 
orgány ústredných orgánov štát-
nej správy.

Lokálne otázky podnikania sa rie-
šia na municipálnej úrovni a jed-
notlivými štátnymi kontrolnými 
úradmi.

V Zákone Ukrajiny o zmenách 
k Daňovému zákonníku Ukraji-
ny a niektorých legislatívnych 
aktoch Ukrajiny ohľadom daňo-
vej reformy zo dňa 28. 12. 2014 je 
stanovené obmedzenie na reví-
zie kontrolnými orgánmi v r. 2015 
a 2016. Týkajú sa len právnických 
osôb a fyzických osôb-podnikate-
ľov so ziskom v rozsahu do 20 mln. 
hrn za predchádzajúci kalendárny 
rok. Takisto sa uvádzajú dôvody, 
kedy spomenuté subjekty môžu 
podliehať revízii. Je to možné len 
so súhlasom Kabinetu ministrov 
Ukrajiny, na základe žiadosti sub-
jektu hospodárenia ohľadom jeho 
revízie, v súlade s uznesením súdu 
alebo podľa predpisov Trestného 
poriadku Ukrajiny.

Toto pravidlo má aj výnimky. Zá-
kaz revízie sa nevzťahuje na 
dovozcov, výrobcov a predajcov to-
varu s akcíznym poplatkom, a ta-
kisto revízií ohľadne dodržiavania 
zákonodarstva v oblasti licen-
cie, miery zdanenia a odvádzania 
dane z príjmu fyzických osôb, jed-
notného sociálneho odvodu a DPH.

Na Ukrajine sa sformoval pomer-
ne demokratický a určitým spôso-
bom aj efektívny systém orgánov 
štátnej moci. Pokračujúcou úlohou 
je aj naďalej zdokonaľovať činnosť 
štátnych mocenských štruktúr 
a hľadať najoptimálnejšie mecha-
nizmy ich interakcie.



UKRAJINSKÁ ZASTAVA VLAJÚCA VO VETRE
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PRAKTICKÉ 
INFORMÁCIE PRE 

CESTUJÚCICH 
NA UKRAJINU

Navštíviť Ukrajinu je pomerne jed-
noduché, keďže na pobyt v priebe-
hu 90 dní občania Európskej únie, 
USA, Kanady, Japonska a Švajčiar-
ska nepotrebujú vízum. 

Dostať sa na Ukrajinu môžete le-
tecky, vlakom alebo autom. Na 
území krajiny funguje 19 medzi-
národných letísk, najväčšie z nich 
sa nachádzajú v mestách Borispol 
(pri Kyjeve), Ľvov, Dnepropetrovsk, 
Zaporožie, Odesa.

Bez osobitných dokladov sa môžu 
dovážať peniaze v hodnote 10 tis. 
USD alebo ekvivalent v akejkoľvek 
národnej mene. Tovary v hodno-
te menej ako 300 USD nepodlie-
hajú colným poplatkom a daniam. 

Všetky colné vyhlásenia, napísané 
po príchode do Ukrajiny, sa majú 
uschovávať v priebehu celého po-
bytu a majú sa odovzdať pri odcho-
de.

Kde má začať cudzinec, ktorý má 
v pláne investovať do ukrajinskej 
spoločnosti alebo začať podnikať 
na Ukrajine? Prvým krokom bu-
de výskum trhu a zber informácií. 
s týmto zámerom možno osloviť 
niektorú z konzultačných spo-
ločností, ktoré sú najrozširenejšie 
v hlavných obchodných stredis-
kách Ukrajiny – Kyjeve, Dnepro-
petrovsku, Ľvove a Odese. Takéto 
spoločnosti neposkytujú služby 
zadarmo.

03/
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Najväčšie konzultačné spoločnosti:

• Medzinárodná spoločnosť Col-
liers International (na trhu Ukrajiny 
od r. 1997). Oblasť činnosti: pora-
denské služby pri predaji, nájme 
komerčnej nehnuteľnosti, posú-
denie a spravovanie nehnuteľných 
objektov, analýza investičných 
projektov. 

• EBS – popredná konzultačná spo-
ločnosť, ktorá pôsobí na Ukraji-
ne od r. 1998 a bola založená ako 
jednotné konzultačné centrum, 
určené na podporu vstupu nových 
aktérov na trh, rozvoja a riešenia 
každodenných úloh ukrajinských 
spoločností a medzinárodných in-
vestorov.

• DTZ – spoločnosť, založená vo 
Veľkej Británii v r. 1784. Na Ukra-
jine pôsobí od r. 1994 a je jednou 
z vedúcich konzultačných spoloč-
ností v oblasti nehnuteľností. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCICH NA UKRAJINU

• Spoločnosť STRATEGIC, založená 
v r. 1995, poskytuje nasledovné 
základné služby: formovanie stra-
tegickej vízie, vypracovanie účin-
nej obchodnej stratégie, vstup na 
medzinárodné trhy, transformá-
cia spoločnosti, formovanie tímu 
a zmena organizačnej kultúry, 
spojenie spoločností.

• М Сonsulting Group. Experti firmy 
uskutočňujú nezávislé posúdenie 
nehnuteľností a posúdenie ak-
tív spoločností podľa národných 
a medzinárodných štandardov, or-
ganizujú monitorovanie projektov 
a uskutočňujú expertízu účtovníc-
kej a finančnej dokumentácie, au-
dit podnikov a nezávislú kontrolu 
stavieb.

Takisto môžete osloviť aj auditor-
ské firmy, ktoré poskytujú služby 
ohľadom podnikania, metód ban-
kového podnikania, financií, úč-
tovnej evidencie a iné. Na Ukraji-
ne existujú pobočky popredných 
svetových spoločností, takzvanej 
veľkej štvorky:

• Pricewaterhouse Coopers (PwC) 
pôsobí na Ukrajine od r. 1993. Fir-
ma má pobočky v Kyjeve, Ľvo-
ve a Dnepropetrovsku a pracuje 
tam viac ako 400 zamestnancov. 
Práca expertov PwC na Ukraji-
ne je zameraná na poskytovanie 
konštruktívneho a účinného po-
radenstva na základe svetových 
a ukrajinských skúseností a po-

Na území krajiny 
funguje 19 
medzinárodných 
letísk, najväčšie 
z nich sa nachádzajú 
v mestách Borispol 
(pri Kyjeve), Ľvov, 
Dnepropetrovsk, 
Zaporožie, Odesa. 
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skytnutie praktických odporúčaní 
pre obchod. 

• Deloitte Touche Tohmatsu Limi-
ted – britská súkromná spoloč-
nosť, ktorá má pobočky v 150 
krajinách sveta. Pobočka v Kyjeve 
(Biznis-centrum Prime, ul. Žiľan-
ská) bola založená v apríli 1993. 
Kyjevská pobočka poskytuje plné 
spektrum služieb na celom úze-
mí Ukrajiny v štyroch oblastiach: 
audit, daňová povinnosť, konzul-
tačné služby a korporátne finan-
covanie. Deloitte na Ukrajine je 
súčasťou Deloitte ZNŠ (Združenie 
nezávislých štátov).

• Ernst & Young Global Limited (EY) 
uskutočňuje poradenstvo v rozlič-
ných odvetviach hospodárstva, od 
služieb po priemysel. Na Ukra-
jine spoločnosť pôsobí od roku 
1991 a podľa stavu v roku 2016 
má jednu pobočku v Kyjeve, na Ul. 
Chreščatyk 19A. V r. 2006 sa Ukra-
jina stala oficiálnym účastníkom 
medzinárodnej súťaže Podnikateľ 
roka, ktorú usporiadala EY. Podľa 
stavu k roku 2016 v pobočkách EY 
na Ukrajine je zamestnaných viac 
ako 500 odborníkov, ktorí posky-
tujú úplné spektrum služieb pre 
medzinárodné a ukrajinské spo-
ločnosti. 

• KPMG – medzinárodná spoloč-
nosť, ktorej základnými služba-
mi sú poskytovanie auditorských 
a konzultačných služieb v rámci 
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daňových a finančných záležitostí 
klientom, väčšina ktorých sú ukra-
jinské a medzinárodné spoločnos-
ti, ale aj celý rad mimovládnych 
organizácií a finančných inštitúcií. 
KPMG začala pôsobiť na Ukraji-
ne v roku 1992, teraz má pobočky 
v Kyjeve a Ľvove. 

Ak nemáte plán a jednoducho by 
ste sa chceli dozvedieť čo najviac 
o možnostiach v oblasti inves-
tovania, podnikania alebo me-
dzinárodnej spolupráce, môžete 
požiadať o informácie Agentúry 
regionálneho rozvoja (АRR), kto-
ré fungujú vo všetkých oblastných 
(krajských) centrách. АRR je ne-
závislá od vlády, dostatočne au-
tonómna, finančne zabezpečená 
intelektuálna štruktúra, schopná 
byť aktívnym hráčom v predpove-
daní a projektovaní regionálneho 
rozvoja. Prostredníctvom svojej 
autority a poznatkov môže byť uži-
točná pre všetkých aktérov regio-
nálneho rozvoja.

Ak je Vaším cieľom investovanie, 
odporúčame informácie na web-
stránke https://www.investukra-
ine.net/. Keďže je orientovaná na 
zahraničných investorov, celý 
interface je v angličtine. Opisuje 
sféry, ktoré sú najperspektívnej-
šie z hľadiska rozvoja a  potrebujú 
zahraničné investície. Medzi tie-
to konkurenčné výhody Ukrajiny 
na svetovom trhu patrí poľnohos-
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podárstvo, bankové podnikanie, 
finančné služby, poistenie a lízing, 
IT služby, zdravotníctvo, šport 
a rekreácia a nehnuteľnosti – in-
vestície do hotelov, reštaurácií 
a bytových komplexov na Ukrajine.

Jednou z prekážok podnikania na 
Ukrajine môže byť jazyková ba-
riéra, keďže ovládanie angličtiny 
tu nie je na vysokej úrovni, ale 
úroveň ovládania angličtiny mla-
dými ľuďmi a vo veľkých mestách 
napreduje. Napriek tomu, ak plá-
nujete stretnutie so zástupcami 
spoločnosti alebo orgánov štátnej 
správy, je lepšie zaobstarať si tl-
močníka, aby sa vyhlo nedorozu-
meniam a trápnym situáciám.

Jednou z prekážok 
podnikania na 
Ukrajine môže byť 
jazyková bariéra, 
keďže ovládanie 
angličtiny tu nie 
je na vysokej 
úrovni, ale úroveň 
ovládania angličtiny 
mladými ľuďmi a vo 
veľkých mestách 
napreduje. 

Na výber najoptimálnejšieho ho-
tela z hľadiska ceny a umiestne-
nia odporúčame stránky http://
www.booking.com/ а https://www.
tripadvisor.com/, ktoré môžu po-
môcť pri výbere ubytovania ako 
aj miest, kde sa dá najesť a zaba-
viť. Pri ubytovaní si môžete vybrať 
nielen hotely, ale aj apartmány, 
ktorých širokú ponuku nájdete na 
stránke https://www.airbnb.com/. 
Takýto variant je často aj cenovo 
najvýhodnejší.

Národná mena Ukrajiny je hrivna. 
Oficiálne platby v cudzej mene sú 
zakázané. Ak plánujete cestovať 
letecky alebo vlakom a viete, že 
na Vás nikto nebude čakať, zabez-
pečte si hotovosť v hrivnách alebo 
si zmeňte valutu hneď na letisku/
stanici, aby ste si mohli zaplatiť 
taxík a dostať sa do hotela.

Cestná premávka na Ukrajine je 
pravostranná, za cesty sa neplatí, 
ale ich kvalita je ďaleko od ideálu. 
V mestách sú cesty vo viac-menej 
v normálnom stave, ale ak máte 
v pláne výlet po vzdialenejšom 
vidieku, športové auto to sotva 
zvládne. Medzinárodné poistenie 
majiteľov motorových vozidiel, Ze-
lená karta, platí aj na území Ukra-
jiny. 

V prípade rozličných nepredví-
daných okolností pomôže vedieť 
ukrajinské núdzové telefónne 
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čísla: Hasičská služba – 101, polí-
cia – 102. V roku 2015 na Ukrajine 
namiesto milície začala fungovať 
národná polícia, ktorá dnes pô-
sobí v 32 mestách. Konceptuálny 
rozdiel medzi políciou a milíciou 
spočíva v prechode od postsoviet-
skeho manažmentu k európskemu. 
Policajné hliadky nonstop kon-
trolujú mesto a ako prvé reagujú 
na porušenia zákona. V súčasnos-
ti existuje pešia a automobilová 
hliadka.

Rýchla zdravotnícka pomoc – 103. 
V prípade zdravotných problémov 
je lepšie navštíviť súkromné kli-
niky, ktoré majú oveľa lepšie pod-
mienky a poskytujú kvalitnejšie 
služby ako štátne.

Cudzinci, ktorí sú občanmi štátov 
s bezvízovým vstupom, sú opráv-
není zdržiavať sa na Ukrajine nie 
viac ako 90 dní v období 180 dní. 
Procedúra predĺženia pobytu je 
dosť komplikovaná a vyžaduje 
veľa dokladov. Budete potrebovať 
cestovný pas, jeho kópiu, preklad, 
kópiu dokladu o trvalom alebo 
prechodnom pobyte, doklad po-
tvrdzujúci finančné zabezpeče-
nie na pokrytie nákladov spätých 
s pobytom cudzinca na území 
Ukrajiny, dokument potvrdzujú-
ci vlastnícke právo alebo štátnu 
registráciu vlastníckeho práva na 
byt, a iné doklady podľa ukrajin-
ských zákonov. Aby ste sa vyhli 

takejto procedúre, riešením môže 
byť vycestovanie z Ukrajiny a opä-
tovný návrat.
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KULTÚRNE 
DEDIČSTVO 

A CESTOVNÝ 
RUCH NA 

UKRAJINE 

Ukrajina je krajina s bohatou, sta-
rodávnou históriou a kultúrou. 
V každom regióne nájdeme vý-
znamné pamiatky – perly ukra-
jinskej zeme. Dodnes sa zachovali 
stredoveké hrady, paláce a kaštie-
le, dávne kláštory a chrámy a veľa 
iných unikátnych achitektonic-
kých umeleckých skvostov, ktoré 
naveky preslávili svojich autorov. 

Ukrajina zastáva jedno z vedúcich 
miest v Európe podľa počtu objek-
tov kultúrneho dedičstva, ktoré 
vyvolávajú značný záujem domá-
cich aj zahraničných turistov. 

Každoročne navštívi krajinu pri-
bližne 20 miliónov turistov, predo-
všetkým z východnej a západnej 

Európy, USA a Japonska. Jedným 
zo základných faktorov efektívne-
ho využitia rekreačných zdrojov 
a zvýšenia toku turistov je prítom-
nosť turistickej infraštruktúry 
v rámci turistických destinácií. Tá 
sa však potrebuje zdokonaľovať, 
hoci v posledných rokoch bol za-
znamenaný prudký rozvoj turis-
tickej infraštruktúry, základom 
ktorej sú efektívne investície. 

V turistických kruhoch sú obľúbe-
né Karpaty, Zakarpatsko, Bukovi-
na, Krym, brehy Dnepra a takisto 
aj kultúrne centrá s historickými 
a umeleckými pamiatkami.

Samozrejme, nemôžeme vynechať 
hlavné mesto Ukrajiny – Kyjev. 

04/
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Starodávny a súčasne mladý; s ti-
sícročnými tradíciami a bohatým 
kultúrnym dedičstvom, spája Ky-
jev starú architektúru, historické 
pamiatky, umelecké skvosty a sú-
časnú infraštruktúru veľkomesta. 
Široko známe sú architektonické 
a historické pamiatky mesta – Pe-
čerská lavra, Sofijský a Michajli-
vský dóm (sv. Sofie, sv. Michala), 
chrámy a kláštory. Najnavštevo-
vanejšími miestami sú aj Andre-
jevský uzviz a staré ulice Podolu 
(historickej štvrte), Dneprovské 
svahy a desiatky zelených mest-
ských parkov.

KULTÚRNE DEDIČSTVO A CESTOVNÝ RUCH NA UKRAJINE

Ľvov je unikátnym spojením zá-
padnej a východnej kultúry. V sú-
časnosti patrí k najkrajším európ-
skym mestám. Centrum Ľvova 
patrí do zoznamu svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO. V prie-
behu stáročí mesto budovali naj-
lepší architekti z celej Európy. 
K najzaujímavejším atrakciám 

Každoročne 
navštívi krajinu 
približne 20 
miliónov turistov, 
predovšetkým 
z východnej 
a západnej Európy, 
USA a Japonska. 

Ľvova patria: Ľvovská opera, Ná-
mestie Rynok, Palác Potockých, 
Kaplnka Bojimiv, Dominikánsky 
kostol, Taliansky dvor, park Vyso-
ký zámok a i. 

Charkov je najväčšie mesto východ-
nej Ukrajiny a druhé mesto krajiny 
podľa počtu obyvateľov. Charkov 
s neoficiálnym titulom „prvé hlav-
né mesto“ je známy ako mesto kul-
túry. Je tu obrovské množstvo di-
vadiel, divadelných centrov, múzeí, 
galérií, knižníc a každoročne sa 
tu koná množstvo festivalov. Pod-
ľa množstva historických pamia-
tok je na druhom mieste po Kyjeve 
a patrí do Ligy historických miest. 
Najstaršou zachovanou kamennou 
stavbou mesta je štíhly Pokrovský 
dóm, postavený na mieste niekdaj-
šej pevnosti z roku 1689. K ďalším 
zaujímavým kultúrnym a historic-
kým pamiatkam patria Uspenský 
dóm, Kostol Troch Svätiteľov, Dóm 
Blagovičšenský, múzeum Deržpro-
mu či Dzerkaľný strumiň (Zrkadlo-
vý prúd) – fontána, ktorá je symbo-
lom mesta.

Odesa, veľké kultúrne centrum 
Pričernomoria, je tretie najväčšie 
mesto po Kyjeve a Charkove. Mesto 
bolo založené v roku 1794 na pod-
net cárovnej Kataríny Veľkej ako 
čiernomorský prístav potrebný 
pre upevnenie vzťahov s Euró-
pou. Turistickú prehliadku Odesy 
je lepšie podniknúť v rámci pešej 
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prechádzky po meste. Väčšina po-
pulárnych turistických objektov 
sa nachádza neďaleko centra, v ta-
kzvanom „starom meste“. Jedným 
z najstarších miest v Odese je Pri-
voz – za svojich čias najväčšia trž-
nica mesta. Nemôžeme vynechať 
ani Poťomkinské schody (do r. 1955 
Bulvárne schody, pred tým Scho-
dy Richelieu, v 19. st. – Gigantické 
schody) – známe schody v Odese, 
ktoré spájajú centrum mesta s prí-
stavom. K zaujímavostiam patria 
aj Primorský bulvár, Katarínske 
námestie a veľa iných.

Na Ukrajine sa nachádza viac ako 
130 tisíc nehnuteľných historic-
kých a kultúrnych pamiatok. Do 
Zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO 
patrí niekoľko ukrajinských objek-
tov: Dóm sv. Sofie a Pečerská lavra 
v Kyjeve; Historické centrum Ľvo-
va; 4 objekty Struveho geodetické-
ho oblúka; bukové pralesy Karpát.

Kultúrne pamiatky Ukrajiny mož-
no nájsť na celom území – stre-
doveké hrady a kultové stavby 
z 9. – 13. st., miesta veľkolepých 
bitiek (napríklad pri Poltave – po-
le Poltavskej bitky medzi ruskou 
armádou pod vedením cára Pet-
ra I. a švédskeho kráľa Karla XII. 
v r. 1709). V Ľvovskej oblasti sa na-
chádza jeden z najstarších hradov 
krajiny – Oleský hrad, ktorý stojí 
na kopci pri obci Olesko. Ohromu-

Na Ukrajine sa 
nachádza viac 
ako 130 tisíc 
nehnuteľných 
historických 
a kultúrnych 
pamiatok. 

júcim dojmom môžu pôsobiť aj iné 
stredoveké fortifikačné skvosty: 
Užhorodský hrad, hrad v Kamia-
nec-Podiľskom, renesančná per-
la – hrad v obci Pidhirci, Lucký 
hrad, hrad Palanok v Mukačeve, 
Medžibizký hrad, ktorý bol ke-
dysi jednou z obľúbených reziden-
cií slávneho hajtmána Bohdana 
Chmeľnického a iné.

Cestovný ruch
Ukrajinská zem je bohatá aj na 
prírodné krásy – Karpatské hory 
a lesy, Šacké jazerá, morská kraji-
na, soľné jaskyne a jazerá, známe 
svojími liečivými účinkami. 

Príkladom prírodných zázrakov 
môže byť Ternopiľská oblasť, kde 
sa nachádza druhá najväčšia jas-
kyňa na svete, rezervácia Aska-
nija Nova (Chersonská oblasť), ja-
zerá Svíťaz (Volyň) a Synevyr 
(Zakarpatsko), Krymské mramo-
rové jaskyne či Oleškovská púšť 
(Chersonská oblasť) – najväčší pie-
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sočnatý masív Európy, ktorý sa 
skladá z takzvaných o siedmich 
arén; Dnestrovský kaňon (nachá-
dza sa súčasne v 4 oblastiach štá-
tu) a veľa iných prírodných pa-
miatok. 

Ukrajina je bohatá na slávne po-
svätné miesta – chrámy, lavry 
a kláštory, kde sú zachované pozo-
statky svätcov a iné relikvie či zá-
zračné ikony. Hodnota týchto ob-
jektov sa určuje nie ich polohou 
(v hlavnom meste alebo na vidie-
ku), ale aj umeleckou hodnotou. 
Týka sa to architektúry, výtvar-
ných, maliarskych a sochárskych 
diel s biblickým námetom vytvo-

Ďalšou pýchou 
Ukrajiny sú 
unikátne drevené 
kostolíky postavené 
talentovanými 
ľudovými 
umelcami často 
bez jediného klinca 
v špecifických 
architektonických 
slohoch 
charakteristických 
pre určitú lokalitu. 

rených známymi umelcami a ne-
známymi majstrami. Dôležitými 
turistickými objektmi môžu byť aj 
hroby vyšších hodnostárov pravo-
slávnej cirkvi. Behom stáročí boli 
posvätné miesta pre Ukrajincov 
nielen nositeľmi duchovna, kul-
túry, umenia, vedy a vzdelania, 
ale aj strediskami pomoci a uteše-
nia. K najznámejším patria: Sofia 
Kyjevská alebo Dóm sv. Sofie (So-
fijský sobor), Pečerská lavra, Po-
čajivská lavra v Ternopoľskej ob-
lasti, Krechivský kláštor. Ďalšou 
pýchou Ukrajiny sú unikátne dre-
vené kostolíky postavené talento-
vanými ľudovými umelcami často 
bez jediného klinca v špecifických 
architektonických slohoch cha-
rakteristických pre určitú lokali-
tu. Najviac ich je na Zakarpatsku 
(110 drevených kostolov, 43 kosto-
lov bolo postavených v prvej polo-
vici 20. st.).

Cestovanie Ukrajinou možno spo-
jiť aj s rekreáciou. Známe kúpele 
sa nachádzajú takmer v každom 
regióne Ukrajiny – Moršin, Myrho-
rod, Schidnica, Truskavec, Šajan, 
Solotvyno a iné. Kúpeľné a rekre-
ačné zóny na Ukrajine tvoria okolo 
15 % územia.

Ukrajina prekvapí turistov svojou 
pestrosťou. Spája hornaté územie 
pre tých, ktorí preferujú aktívny 
odpočinok v prírode, ale aj atrak-
tívne morské brehy – pre milovní-
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kov pieskových pláží, teplej vody 
a príboja morských vĺn. Bez po-
zornosti neostanú ani milovníci 
extrémnych zážitkov. V Ternopo-
le sa nachádzajú unikátne sadro-
vé jaskyne, a na Kryme – Mramo-
rová jaskyňa, ktorú najčastejšie 
navštevujú turisti. Na juhozápad-
nom Kryme, na vnútornom chrbte 
Krymských hôr, sú celé jaskynné 
mestá. Na Kryme je aj univerzál-
na Nikitská trhlina, ktorá je počas 
celého roka prístupná pre horolez-
cov. Žulové skaly Buk, 15-20 met-
rov vysoké, poskytujú priestor pre 
horolezecké tréningy.

Pre tých, ktorí radi krotia vod-
né živly, sú výborným riešením 
Karpaty – plavba po Čiernom Če-
remoši. Južný Buh je asi najpopu-
lárnejšia dravá rieka na Ukrajine 
v letnom období. Keď sa rieky Kar-
pát stávajú plytšími, prichádzajú 
sem davy turistov. 

Jednotlivé regióny, napríklad 
Krym majú subtropickú klí-
mu – nachádzajú sa tu populárne 
rekreačné strediská, atraktívna 
hornatá oblasť a historické objek-
ty. Pobrežie Azovského mora po-
skytuje prekrásne možnosti pre 
rodinný oddych s deťmi. Hornatá 
oblasť Karpát láka na lyžovanie 
a pešie prechádzky. Sú tu aj liečivé 
minerálne pramene. 

Každý cestujúci po Ukrajine si 
môže nájsť to, čo hľadá – krajina 
je nesmierne bohatá na kultúrne, 
architektonické a prírodne pa-
miatky. Ukrajina môže ponúknuť 
aj odpočinok ďaleko od civilizácie, 
s obyčajnými dobrými a úprimný-
mi ľuďmi, a to dodáva dvakrát viac 
síl ako najdrahší turistický servis. 
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ŠKOLSTVO, 
VEDA 

A VÝSKUM

Školstvo 
Jednou z priorít školskej politiky 
vo vyspelých krajinách je snaha 
eliminovať vplyv sociálno-ekono-
mického pôvodu detí na ich študij-
né výsledky. Rovnosť v školskom 
vzdelaní znamená, že každé die-
ťa, nezávisle na sociálnom pô-
vode či prostredí, má rovnakú 
šancu pokračovať vo vzdelaní a je-
ho študijné výsledky závisia len 
od jeho schopností a usilovnosti. 
Takýmto spôsobom môže školské 
vzdelanie kompenzovať sociál-
no-ekonomické rozdiely v súčas-
ných spoločenstvách a urobiť ich 
spravodlivejšími.

Aj keď 70 % obyvateľstva Ukrajiny 
býva v mestách, prevažná väčši-
na škôl boli a ostávajú dedinský-
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mi školami. Za roky nezávislosti 
ich počet trochu klesol, ale doteraz 
tvorí takmer dve tretiny všetkých 
stredoškolských zariadení. V tých-
to školách však študuje len tretina 
z možného počtu žiakov.

Priemerný počet žiakov klesol 
v školskom roku 1990 – 1991 z  327 
na 218 v roku 2015 – 2016 a vzájom-
ný pomer počtu žiakov a  učiteľov 
z 13,3 žiakov na jedného učiteľa 
v roku 1990 na 8,5 žiaka v roku 
2015. Tento ukazovateľ je nižší ako 
vo väčšine vyspelých krajín. Na 
začiatku školského roka 2015 – 16 
bolo v dedinských školách na jed-
ného žiaka dvakrát menej učiteľov 
ako v mestských školách. Prie-
merný počet žiakov v ukrajin-
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Aj keď 70 % 
obyvateľstva 
Ukrajiny býva 
v mestách, 
prevažná väčšina 
škôl boli a ostávajú 
dedinskými 
školami. 
skej dedinskej škole je okolo 100, 
v mestskej škole 4,5 krát viac. Na 
jednu dedinskú školu pripadá 18 
učiteľov, na mestskú 41.

V rámci nezávislého hodnotenia 
sa výsledky maturantov z mest-
ských a vidieckych škôl Ukrajiny 
výrazne odlišovali. Absolventi vi-
dieckych škôl každý rok preuka-
zovali horšie výsledky v porovna-
ní s mestskými žiakmi a prevláda 
vyšší podiel tých, ktorí dostali me-
nej ako 150 bodov z možných 200.

Na rozdiel od systému vysokoškol-
ského vzdelania, ktoré sa prudko 
šírilo, odborné (profesijné) vzde-
lanie od roku 1990 zažilo úpadok. 
V značnej miere klesol aj počet 
školských zariadení, aj počet 
tých, ktorí tam študovali – na 35 % 
z 50 % priemeru. Nápadný pokles 
počtu žiakov odborných technic-
kých škôl a súčasne obrovský ná-
rast počtu študentov vysokých 

škôl svedčí o tom, že uchádzači 
strácajú záujem o stredné odbor-
né vzdelanie.

Čo sa týka vyskoškolského vzde-
lania, podľa stavu k decembru 
2015 na Ukrajine existovalo 393 
vysokých škôl III. – IV. akreditač-
nej roviny. Do tohto počtu sa ráta-
jú štátne, komunálne a súkromné 
VŠ a ich filiálky, ktoré sú osobitný-
mi právnickými osobami. Väčšina 
z nich má menej ako 1000 študen-
tov denného štúdia. Štvrtina VŠ 
má menej ako 100 študentov den-
ného štúdia. 

Ukrajinské vysoké školy majú pre-
važne štátne financovanie (69,9 %). 
Tento ukazovateľ sa zhoduje s prie-
merom vo vyspelých krajinách 
ОЕСD (69 %), ale je nižši ako v EÚ 
21 (79 %).

Dopyt po rozličných odboroch 
má medzi uchádzačmi ustálenú 
štruktúru. Väčšina prihlášok den-
ného štúdia v roku 2015 sa podá-
vala na spoločenské vedy (41 %), 
humanitné vedy (15 %) a inžinier-
stvo (15 %). 

Celkový počet prijatých študen-
tov na neplatené denné štúdium 
v priebehu rokov 2012 – 2015 klesol 
na 38 % – z 107 282 na 66 314 osôb. 
Pokles počtu prijatých na platené 
štúdium bolo ešte väčšie – z 59 % 
z 98 555 na 40 548 osôb. Celkový 
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pokles na dennom štúdiu pred-
stavuje 48 %. Je to spôsobené de-
mografickou krízou a znížením 
kvality stredoškolského vzdelania, 
čo sa prejavuje v nízkom bodovom 
skóre pri nezávislom hodnotení. 

Tradične platené štúdium domi-
nuje pri spoločenských vedách či 
odboroch, ktoré sa týkajú služieb 
a zdravotníctva. Za rozpočtové 
prostriedky študujú študenti v od-
boroch inžinierskych, ІТ, prírod-
ných, fyzikálno-matematických 
a pedagogických vied. Na huma-
nitné vedy prijímajú takmer rov-
naký počet študentov na platené aj 
neplatené štúdium.

Podľa stavu k 17. augustu 2015 os-
talo podľa takzvanej „štátnej ob-
jednávky“ neobsadených takmer 
5 tisíc miest. Nízka kvalita stredo-
školského vzdelania z matemati-
ky a prírodovedných predmetov, 
ako aj nedostatok nevyhnutné-
ho vybavenia na väčšine technic-
kých univerzít. podmienili nízky 
dopyt medzi uchádzačmi a neob-
sadenie 3,2 tis. miest státnej objed-
návky v oblasti inžinierstva a 0,3 
tis. miest v ІТ oblasti.

Medzi ukrajinskými študentmi 
čoraz väčšiu popularitu nadobú-
da štúdium v zahraničí. Študenti 
emigrujú obyčajne preto, lebo úro-
veň vzdelávania v obdobnom od-
bore doma je nižšia ako v cieľovej 

krajine. Preto odchádzajú študovať 
do zahraničia aj s cieľom ostať tam 
natrvalo.

Počet Ukrajincov študujúcich na 
zahraničných univerzitách bol 
podľa stavu k akademickému ro-
ku 2014/2015 59 648 osôb. Medzi 
najžiadanejšie krajiny na štúdium 
patria Poľsko, Nemecko, Rusko, Ka-
nada, Taliansko, Česko, USA, Špa-
nielsko, Rakúsko, Slovensko a Ma-
ďarsko. Dynamika rastu od roku 
2009 do roku 2015 tvorí 129 %. Ak 
porovnáme roky 2014 a 2015, prí-
rastok tvorí takmer 29 %, čiže 13 
266 osôb. 2/3 tohto prírastku tvoria 
Ukrajinci, ktorí študujú práve na 
poľských univerzitách. 

Na Ukrajine tiež študujú cudzin-
ci. Väčšinu zahraničných študen-
tov tvoria občania postsovietskych 
krajín (28 %), predovšetkým Turk-
ménska, Azerbajdžanu a Gruzín-
ska. Charkovské, kyjevské a odes-
ké univerzity prijímajú takmer 
70 % zahraničných študentov. Viac 
ako polovica študentov-cudzincov 
študuje na lekárskych a ekonomic-
kých odboroch.

Veda a výskum
Dôležitým nástrojom stimulova-
nia rozvoja krajiny je zavádzanie 
inovácií do ekonomiky. Násled-
ný rozvoj a implementácia inová-
cií zabezpečujú vedecký výskum 
a technický vývoj (VVTV). 
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Na Ukrajine financuje zhruba po-
lovicu výdavkov na vykonanie ve-
deckých prác a technického vývo-
ja štát, do 30 % súkromný sektor 

Väčšinu 
zahraničných 
študentov 
tvoria občania 
postsovietskych 
krajín (28 %), 
predovšetkým 
Turkménska, 
Azerbajdžanu 
a Gruzínska. 
a viac ako 15 % zahraničné zdroje. 
Od roku 2008 sa pozoruje tenden-
cia vzrastu podielu financovania 
VVTV aj prostriedkami súkromné-
ho sektora (z 27,1 % na 29 % v ro-
ku 2014), aj prostriedkami cudzích 
štátov (z 15,6 % na 21,6 % v ro-
ku 2014). Podľa Eurostatu v roku 
2012 viac ako polovicu (55,0 %) vý-
davkov VVTV financoval obchod, 
okolo tretiny (32,8 %) štát, а 9,7 % 
zahraničné zdroje. V iných vyspe-
lých krajinách podiel výdavkov na 
VVTV zo strany podnikania je eš-
te vyšší.

Ak sa pozrieme na náklady na 
VVTV podľa zdrojov financova-

nia v sektorovom reze, uvidíme, 
že za štátne rozpočtové prostried-
ky sa financujú prevažne prá-
ce v štátnom sektore. Náklady na 
VVTV vo vysokoškolskom sektore 
sa tiež prevažne financujú z roz-
počtu. Keďže v porovnaní s inými 
sektormi nie sú náklady na VVTV 
vo vysokoškolskom sektore veľ-
ké, v absolútnom vyjadrení z roz-
počtových prostriedkov dostáva 
vysokoškolský a podnikateľský 
sektor takmer rovnaké financo-
vanie. Podnikateľský sektor dostá-
va najviac prostriedkov na rozvoj 
VVTV – predovšetkým od ukrajin-
ských a zahraničných objednáva-
teľov а z vlastných rozpočtov orga-
nizácií.

Na Ukrajine je venovaný veľký 
podiel nákladov (priemerne 60 %) 
na vedecký výskum a technický 
vývoj a  približne 30 % na prírod-
né vedy. z ostatných nákladov na 
VVTV ide na uskutočnenie výsku-
mu v oblasti spoločenských vied 
5 % a  2 % na výskum v oblasti hu-
manitných vied.

Keďže najväčší a najrýchlejší efekt 
pozorujeme vo vysokotechnologic-
kých odvetviach, pre ekonomický 
rozvoj krajiny bude podpora ino-
vácií v tejto oblasti najefektívnej-
šia. 

Keďže VVTV podmieňuje ekono-
mický rast krajiny, Ukrajina po-
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trebuje predovšetkým stimulovať 
rast špecifickej váhy VVTV v hru-
bom domácom produkte. Ako uka-
zujú skúsenosti zo zahraničia, 
môže sa to dosiahnúť vytvorením 
priaznivých podmienok pre fi-
nancovanie VVTV z prostriedkov 
podnikateľského sektoru. Berúc 
do úvahy krátkodobé potreby eko-
nomického rastu je žiaduce, aby 
sa zdôraznila pozornosť na VVTV 
práve vo vysokotechnologických 
sektoroch ekonomiky.
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EKONOMIKA/
VŠEOBECNÉ 

INFORMÁCIE/
PRIEMYSEL

V uplynulých rokoch fungovala 
ukrajinská ekonomika v extrém-
ne nepriaznivých podmienkach. 
Ruská agresia spôsobila Ukraji-
ne veľké humanitárne a sociálne 
straty a spôsobila vážne destrukč-
né procesy, vrátane ničenia infraš-
truktúry na bojovných územiach, 
narušenie zavedených výrobných 
vzťahov a kriticky dôležitých po-
skytovaní zdrojov, a zároveň čias-
točnú stratu zahraničných trhov 
a exportného potenciálu.

Ničivý útok ozbrojenej opozície sa 
odráža v reálnom stave ekonomi-
ky dotknutých východných oblastí, 
ktoré produkujú ťažobný, hutníc-
ky, strojársky a chemický prie-
mysel a poskytovali významnú 
časť domácej priemyselnej výroby 
a exportu. Utrpeli obrovské stra-
ty, keďže bol zničený celý rad do-
pravných a logistických zariadení. 
Došlo k výraznému poklesu prie-
myselnej výroby.

06/
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Napriek tomu v roku 2016, po šty-
roch rokoch poklesu, kapacita prie-
myselnej produkcie na Ukrajine 
v porovnaní s rokom 2015 vzrástla 
o 2,4 %. Najväčší rast ukázal spra-
covateľský priemysel zvyšujúci 
výrobu o 3,5 %. Objemy dodávok 
elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu sa tiež zvýšili, ale v men-
šej miere – o 2,6 %. Ťažobný prie-
mysel ukázal v rovnakom období 
najhorší výkon, znížil sa o 0,3 %.

EKONOMIKA/ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/ PRIEMYSEL

Ruská agresia 
spôsobila Ukrajine 
veľké humanitárne 
a sociálne straty 
a spôsobila vážne 
destrukčné 
procesy… 
Ukrajina má rozvinuté takmer 
všetky známe odvetvia priemyslu. 
Spomedzi všetkých odvetví vyni-
ká podľa množstva výrobkov stro-
járstvo a kovoobrábanie (31,2 %). 
Nasleduje potravinársky priemy-
sel (12,8 %), hutníctvo (12,4 %), 
palivá (12,3 %), ľahký priemysel 
(6,5 %), elektrina (6,3 %), chemický 
a petrochemický priemysel (5,5 %), 
priemysel stavebných materiálov 
(4,4 %), drevársky, drevoobrába-
cí a papierenský priemysel (3,2 %) 
a ďalšie odvetvia.

Strojárstvo Ukrajiny je tradične 
považované za hlavný priemysel 
a lokomotívu ekonomiky. Strojár-
stvo pokrýva viac ako 20 špeciali-
zovaných priemyselných odvetví 
a 58 pododvetví. Fakticky sú za-
stúpené všetky existujúce typy 
strojov. Podľa oficiálnych údajov 
v strojárstve podniká 11,267 regis-
trovaných spoločností, z ktorých 
146 sú veľké, 1834 stredné a 9287 
malé. Strojárstvo zamestnáva 
zhruba 15 miliónov ľudí. Tradič-
ne sa väčšina podnikov nachádza 
v centrálnej a východnej časti kra-
jiny. Najväčšie strojárske zoskupe-
nia sú Kyjevské, Dnepropetrovské 
a Charkovské. Vývoj na Ukrajine 
ukazuje, že nie všetky priemysel-
né odvetvia sa prispôsobili novej 
ekonomickej situácii. Na zahra-
ničných trhoch je najvyšší dopyt 
po kotloch, strojoch, elektrických 
zariadeniach a jadrových reakto-
roch. Ich priemerná časť v štruk-
túre celkového priemyselného 
vývozu do EÚ predstavuje 40 %. 
Významnou prekážkou v sfére 
rozširovania kapacity a zlepšova-
nia štruktúry obchodného obratu 
v strojárskom priemysle je prítom-
nosť technických bariér v obchode 
medzi Ukrajinou a zahraničnými 
partnermi.

Potravinársky priemysel je aj 
naďalej na významnom mieste 
v priemyselnej štruktúre Ukra-
jiny. Najvyššia úroveň rozvoja 
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priemyslu je v Odeskej, Vinnickej, 
Čerkaskej a Ternopiľskej oblasti. 
Najväčšie podiely na potravinár-
skom priemysle majú pekárenské 
výrobky (18,1 %), sladkosti (14,9 %), 
mäso (12,7 %), mliečne výrobky 
(11,1 %), múka a výrobky z obilnín 
(7,8 %) a ďalšie.

Po politických udalostiach, ktoré 
sa začali koncom roka 2013, sto-
ja pred ukrajinským potravinár-
skym priemyslom nové výzvy, 
ktoré priamo ovplyvňujú ekono-
mickú situáciu v krajine. Za kla-
sické problémy v potravinárskom 
priemysle považujeme:

• objem výroby v dynamike po-
travinárskeho priemyslu Ukrajiny, 
ktorý sa z roka na rok viac a viac 
znižuje v dôsledku zastaraných 
výrobných technológií, nedostat-
ku modernizácie základných pro-
striedkov a krízy v ekonomike;

• úroveň rozvoja infraštruktúry 
výrazne zaostáva za objemom 
produkcie vlastných surovín pre 
výrobu potravín.

Po realizácii ruského embarga je 
silný pokles vývozu ukrajinského 
syra. Objem vývozu syra z Ukra-
jiny sa znížil takmer 5-krát v po-
sledných 2 rokoch. Pre mlieko 
a mliečne výrobky, vrátane syrov, 
SNS bol kľúčovým trhom. Dnes si 
výrobcovia syra musia hľadať iné 
trhy, a to je značný problém, kto-

Strojárstvo 
pokrýva viac ako 
20 špecializovaných 
priemyselných 
odvetví a 58 
pododvetví. 
Fakticky sú 
zastúpené všetky 
existujúce typy 
strojov. 
rý ohrozuje ekonomiku potravi-
nárskeho priemyslu. Na druhej 
strane, na Ukrajine sa zvýšil vý-
voz cukru. Hlavným dôvodom ná-
rastu vývozu je plné využitie kvót 
pre predajne bezcolných dodávok 
do EÚ v období január – február 
2016. Rýchly rast exportných do-
dávok ukrajinského cukru na trh 
EÚ je tiež spojený s nízkou cenou 
tohto produktu na Ukrajine.

Hutnícky priemysel má tiež vý-
znamné miesto v štruktúre prie-
myslu na Ukrajine. Je to práve táto 
oblasť, na ktorú zapôsobil vojen-
sko-politický a ekonomický kon-
flikt s Ruskom a najmä vojna na 
Donbase. Skoro celý priemysel 
je na východe (Zaporižska, Dne-
propetrovská a Donecká oblasť). 
V odvetvovej štruktúre dominuje 
výroba farebných kovov (43,0 %), 
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ťažba a úprava rudy (17,3 %), vý-
roba rúrok (10,8 %) a ďalšie. Vojna 
na Donbase spôsobuje poškodzo-
vanie zariadení a poruchy energe-
tickej a dopravnej infraštruktúry 
hutníckej výroby. V určitých ob-
dobiach bola dodávka surovín 
do tovární a prevzatie hotových 
výrobkov z týchto tovární nerie-
šiteľnými problémami. Napriek 
ťažkým ekonomickým podmien-
kam patrí medzi 10 najväčších vý-
robcov ocele na svete. V roku 2016 
domáce továrne vyrobili 22,2 mi-
liónov ton, čo predstavuje nárast 
o 5,6 % oproti roku 2015.

Nemenej významné miesto má 
priemysel palív. V odvetvovej 
štruktúre zastupuje prevažnú časť 
ťažba uhlia (86,3 %), ďalej nasledu-
je odvetvie obohatenia uhlia, ro-
py a ropných produktov (o 5,4 %); 
zemný plyn predstavuje v štruk-
túre 2,0 %. Situácia v tomto od-
vetví je ťažká, pretože na odtrh-
nutých územiach samozvaných 
správ „Donecká národná republi-
ka“ a „Luhanská národná repub-

lika“ sa extrahuje takmer polovi-
ca všetkého ukrajinského uhlia, 
vrátane takmer 100 % antracitu. 
V 90 baniach v rámci Ministerstva 
energetiky a uhoľného priemyslu 
Ukrajiny je len 35 na území, ktoré 
sa nachádza pod kontrolou Ukra-
jiny, zatiaľ čo ostatných 55 (vrá-
tane baní, ktoré produkujú uhlie 
antracitného typu) je riadených 
v regiónoch Donecka a Luhanska. 
Všeobecne platí, že podľa Minener-
gouhlia, na nekontrolovanom úze-
mí Doneckej a Luhanskej oblasti, je 
85 baní všetkých foriem vlastníc-
tva, čiže 57 % z ich celkového poč-
tu na Ukrajine. V 60 baniach sa ťaží 
uhlie, vrátane takmer 100 % antra-
citu. Kvôli bojom na Donbase sa ob-
jem vyťaženého uhlia na Ukraji-
ne znížil takmer dvojnásobne, čo 
priviedlo Ukrajinu k uhoľnej zá-
vislosti, ktorá sa komplikuje pred 
a počas vykurovacej sezóny. Všet-
ka výroba uhlia antracitného typu 
(na ktorom funguje 45 % ukrajin-
ského TPPS) totiž zostala na nekon-
trolovateľnom území.

Blokáda uhlia, organizovaná na 
Donbase, núti ukrajinské podni-
ky kupovať uhlie a meniť devízové 
príjmy na dovážanie uhlia, vrá-
tane Ruska, vedúceho vojenskú 
a ekonomickú agresiu proti Ukraji-
ne. Blokáda uhlia môže mať za ná-
sledok stratu devízových príjmov 
na Ukrajine za rok najmenej 3,5 
miliardy dolárov.

Kabinet ministrov 
Ukrajiny má 
v úmysle 
zmeniť model 
ekonomického 
rozvoja Ukrajiny. 
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Za posledných 5 rokov počet za-
mestnancov priemyslu klesol 
o 26,5 %. Najvýraznejší pokles 
bol zaznamenaný v období rokov 
2013 – 2015 – o 25 %, vzhľadom na 
následky krízy, politickú nesta-
bilitu, anexiu a okupáciu veľkej 
časti Ukrajiny. K najväčšiemu zní-
ženiu počtu zamestnancov došlo 
v ťažobnom priemysle a vývoji lo-
mov – o 41 %. V spracovateľskom 
priemysle bola redukcia zamest-
nancov o viac ako 25 %. K najmen-
šiemu zníženiu došlo v odvetviach 
infraštruktúry, ale aj zníženie 
počtu zamestnancov o 17 – 18 % je 
pomerne značné.

V roku 2016 domáci priemysel 
začal vykazovať známky ožive-
nia. Možno sledovať tri tenden-
cie. Prvá ─ reštaurované a novo 
vznikajúce priemyselné klastre. 
Druhá – podniky aktívne hľadajú 
nových partnerov a nové trhy. Tre-
tia – priemyselná a výrobná kultú-
ra Ukrajiny sa stále viac integruje 
do pravidiel svetového obchodu, 
podrobuje sa svetovým štandar-
dom kontroly kvality a logistiky 
a prijíma zákony na trhoch dlho-
vého kapitálu.

V súčasnosti sa prerokúva projekt 
inovatívneho priemyselného roz-
voja na Ukrajine až do roku 2025. 
Kabinet ministrov Ukrajiny má 
v úmysle zmeniť model ekonomic-
kého rozvoja Ukrajiny. Medzi kľú-

čové priority tohto vývoja by malo 
patriť zvýšenie podielu priemysel-
ných výrobkov vo vývoznej štruk-
túre, zníženie spotreby energie 
počas výroby a expanzia na nové 
trhy.



AUGUSTOVÁ ŽATVA V BLÍZKOSTI MESTA KALUŠ, UKRAJINA



/43

EKONOMIKA/
VŠEOBECNÉ 

INFORMÁCIE/
POĽNOHOSPODÁRSTVO

Ukrajina je krajina s veľkým agro-
priemyselným potenciálom a ob-
rovskými perspektívami rozvoja 
poľnohospodárstva. Má priaznivé 
klimatické podmienky a kvalitné 
zdroje pôdy, existencia ktorých 
svedčí o možnosti efektívneho roz-
voja poľnohospodárskej výroby.

Poľnohospodárstvo krajiny je dnes 
jednotné, veľké odvetvie, ktoré 
rastie napriek zložitým ekonomic-
kým a politickým podmienkam. 
Poľnohospodárstvo je rozšírené 
na celom území krajiny; jeho roz-
voj určuje vysoká úroveň rozvoja 
hospodárskeho osvojenia pôdy na 
Ukrajine. Práve produkcia v danej 

sfére je dnes základnou hybnou si-
lou ukrajinského exportu a prame-
ňom prílevu zahraničných valút. 
Podiel exportu agrárnej produkcie 
v roku 2016 tvoril 40 % celkového 
exportu krajiny. Podiel poľnohos-
podárstva na HDP krajiny tvoril 
10,43 %. 

Za úspechy poľnohospodárstva 
je Ukrajina vďačná v prvom ra-
de bohatstvu prírodných zdro-
jov. Sumárnu plochu ukrajinských 
černozemí môžeme porovnať s roz-
lohou Veľkej Británie. Zvlášť úrod-
ná je južná a stredná časť Ukraji-
ny, kde okolo 50 % územia tvorí 

„čistá“ černozem. Množstvo čer-

07/
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nozemí na Ukrajine je najväčšie 
na svete a tvorí 28 mln. hektárov. 
Černozem je vlastne humus, kto-
rý sa vytvoril ako výsledok výme-
ny výživných látok medzi mikro-
organizmami a rastlinami. Môže 
sa využívať pri pestovaní obilnín, 
zeleniny a krmných kultúr, pri za-
kladaní záhrad a vinohradov. Čer-
nozem je najlepší druh pôdy pre 
pestovanie zeleniny a ovocia. 

EKONOMIKA/ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Množstvo 
černozemí na 
Ukrajine je 
najväčšie na svete 
a tvorí 28 mln. 
hektárov. 
Štruktúra výroby poľnohospo-
dárskej produkcie na Ukrajine 
je pestrá. Základnými kultúrami 
v roľníctve sú obilniny: pšenica, 
žito, jačmeň, kukurica, ovos, po-
hánka, proso. 

Základnou obilninou Ukrajiny je 
ozimná pšenica. Nie sú nezvyčaj-
né ani rozličné technické kultú-
ry: slnečnica, cukrová repa, ľan, 
chmeľ, tabak. Slnečnica tvorí oko-
lo dve tretiny celkovej rozlohy 
technických kultúr (2,1 mln. ha). 
Podľa rozsahu výroby sú zemiaky 
na druhom mieste po obilninách. 

Zeleninárstvo je rozšírené na ce-
lom území Ukrajiny. Pestujú sa 
prevážne uhorky, mrkva, cvikla, 
kapusta, paradajky, cibuľa, papri-
ka, baklažány. Jednotlivé regióny 
Ukrajiny sa špecializujú na pes-
tovanie jednotlivých ovocných 
plodov. Základné masívy jabloňí 
a hrušiek sa nachádzajú v lesos-
tepi a pri lesoch a masívy višní, 
čerešní, sliviek, marhúľ, broskýň 
a orechov v stepi.

Živočíšna výroba Ukrajiny sa tra-
dične špecializuje na výrobu mä-
sa, mäsových výrobkov, mlieka, 
vajec a iných potravín. Za rok 2016 
klesol počet dobytka a hydiny: po-
čet dobytka klesol na 2,4 %; teraz 
chovajú 2191,8 tis. Kráv, 7491,5 tis. 
ošípaných, 1704,5 tis. oviec a 234 
428,9 tis. hydiny všetkých dru-
hov. V rozmachu chovu poľnohos-
podárskych zvierat mala najvyšší 
podiel hydina – 67,5 % a bravčové 
mäso – 26,5 %. 

Na Ukrajine za rok 2016 spotrebo-
valo 815 tis. ton bravčového mäsa 
a výrobkov z neho, 390 tis. ton ho-
vädziny a 1250 tis. ton hydiny.

Vedúcimi položkami importu mä-
sa ostávajú bravčovina a hydina, 
ktoré sa dovážali prevažne z Poľ-
ska a Nemecka. Podiel importu 
v domácej spotrebe potravín tvo-
rí 7,5 %.
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Za posledné obdobie sa uskutočni-
la diverzifikácia trhov odbytu poľ-
nohospodárskej výroby a potra-
vín. Klesol export do krajín SNŠ, 
stúpol export výrobkov do USA, 
Ázie a krajín EÚ. Do desiatky kra-
jín najväčších importérov ukra-
jinskej poľnohospodárskej výroby 
patria Čína, Egypt, India, Turecko, 
Španielsko, Irán, Holandsko, Ta-
liansko, Poľsko, Bielorusko. 

Najrelevantnejšími činiteľmi ak-
tívneho salda poľnohospodárskej 
výroby ostáva export obilnín, hy-
diny, vajec a mliečnych výrobkov. 
V štruktúre exportu živočíšnej vý-
roby majú najväčší podiel kuraci-
na, kazeín a albumín, tuky a olej 
živočíšneho pôvodu, zahustené 
mlieko, vajcia. Hydinárske výrob-
ky sa vyvážali hlavne do Iraku, 
Holandska a Egypta.

Vážnym problémom ukrajinské-
ho exportu poľnohospodárskej 
výroby je takmer úplná absencia 
produktov živočíšnej výroby. Sa-
mozrejme, nízky podiel na expor-
te je podmienený predovšetkým 
nízkou úrovňou rozvoja odvetvia 
celkovo. 

Absencia v jednotlivých oblastiach 
vo vlastnom spracovaní mlieka 
prehlbuje krízové javy v odvetví 
dobytkárstva. Vytvára problémy 
odbytu výrobkov a nestimuluje 
nárast počtu dobytka. To isté sa tý-

ka aj zeleninárskej a ovocinárskej 
výroby. Ukrajina pestuje dostatoč-
né množstvo tejto produkcie, ale 
problém spočíva v tom, že je nedo-
statok skladov a technologických 
strojov pre spracovanie. 

Na Ukrajine sa zbiera 2 mln. ton 
ovocia, ale funguje len okolo 300 
skladov ovocia. Celkový zber ovo-
cia, bobúľ a orechov vo všetkých 
kategóriách hospodárstiev kraji-
ny v roku 2016 tvoril okolo 2,2 mln. 
Ton; najväčšiu časť tvoria jablká 
(1,2 mln. ton). V roku 2016 vypes-
tovala Ukrajina zeleninu v plnom 
rozsahu okolo 9 mln. ton pri spot-
rebe 6,7 mln. ton, čiže 160,2 kg na 
jednu osobu. 

V zimnom období na domácom tr-
hu dominujú importné výrobky. 
Hlavými importérmi sú Ekvádor, 
Poľsko, Turecko, čiastočne Egypt, 
v menšom rozsahu – Holandsko, 
Španielsko, Taliansko. Základné 
druhy dovážaného ovocia sú citru-
sy, banány, hrozno a kiwi a v rám-
ci zeleniny paradajky, uhorky, 
paprika a zelenina pre tradičný 
ukrajinský boršč – tak zvaný „bor-
ščový súbor“ (cvikla, mrkva, ci-
buľa, kapusta, zemiaky), v závis-
losti od ukrajinskej úrody. 

Značne sa zvýšili dodávky skle-
níkovej zeleniny do Európy – je 
rozbehnutý export tekvice, 
baklažánov a papriky do EÚ. Roz-
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sah exportu jabĺk, hrušiek a dúl na 
vonkajšie trhy tvorí 328 tis. ton.

Medzi najžiadanejšie bobuľové 
plody patria jahody, maliny, čučo-
riedky, kľukva. Pestovanie bobúľ 
každoročne rastie o 4 %. Rentabil-
nosť investícií do pestovania bo-
búľ je dosť vysoká, ale domáci aj 
zahraničný trh ostávajú nenasý-
tené. Vedúce postavenie na Ukraji-
ne udržiavajú jahody. Každoročná 
spotreba tohto plodu tvorí 60 – 70 
tis. ton a výroba rastie na 2 – 5 % 
za rok. Podľa rozsahu výroby má 
Ukrajina siedme miesto v Európe 
a pestuje 6 % celosvetovej úrody. 

Rozvoj 
poľnohospodárstva 
na Ukrajine je 
atraktívnym pre 
zahraničných 
investorov, pretože 
sú tu priaznivé 
klimatické 
podmienky, 
prírodné zdroje 
a hodnota 
pracovných síl 
a nájmu pôdy nie je 
vysoká. 

V roku 2016 Ukrajina exportovala 
viac ako 6,5 tis. ton zamrazených 
malín. 

Ukrajinci minú viac ako polovicu 
svojho príjmu na potraviny – je 
to najhorší ukazovateľ v Európe. 
Ukrajinec minie v priemere kaž-
dý mesiac 108 eur na potraviny 
a produkty dennej spotreby, ma-
júc pri tom plat 150 eur. Najväčší 
dopyt je po vajciach, cukre, chlebe, 
cestovinách, zemiakoch a kuraci-
ne. Priemerná spotreba Ukrajinca 
za rok je 61 kg mäsa, 290 ks vajec, 
240 l mlieka, 160 kg zeleniny, 50 kg 
ovocia a 130 kg zemiakov. 

Rozvoj poľnohospodárstva na 
Ukrajine je atraktívnym pre za-
hraničných investorov, pretože sú 
tu priaznivé klimatické podmien-
ky, prírodné zdroje a hodnota pra-
covných síl a nájmu pôdy nie je vy-
soká. Napríklad, priemerná cena 
za nájom pôdy na Ukrajine je 727,6 
hrn/ha za rok. Najvyššie ceny sú 
v Poltavskej oblasti, kde je mož-
né prenajať jeden hektár poľno-
hospodárskej pôdy za 1327 hrn/ha 
na rok. Najlacnejší nájom pody je 
v Zakarpatskej oblasti – priemer-
ná hodnota nájomného tvorí 296,6 
hrn/ha. Pre porovnanie, najvyš-
šie nájomné za poľnohospodárske 
pôdy v krajinách EÚ sa platí v Dán-
sku, Írsku a Holandsku (viac ako 
600 USD/ha každoročne), a najniž-
šie v Litve a na Slovensku (54 a 26 
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USD/ha). Vo väčšine iných krajín 
nájomné tvorí okolo 200 USD/ha.

Približne 71 % územia Ukrajiny 
(42,7 mln. ha) tvorí poľnohospo-
dárska pôda, z ktorej sa každoroč-
ne obrába viac ako 32 mln. hektá-
rov. Viac ako 10 mln. ha (25 %) tejto 
pôdy patrí štátu. Ukrajina má pri-
bližne 23 mln. súkromných maji-
teľov a užívateľov pôdy a okolo 4,9 
mln. užívateľov štátnej pôdy. Zák-
ladným spôsobom prevodu práva 
na poľnohospodársku pôdu je pre-
nájom (uzavreto okolo 4,7 mln. ná-
jomných zmluv s priemernou plat-
nosťou na 7,6 rokov).

Podľa Pozemkového kódexu 
Ukrajiny, zahraničné spoločnos-
ti a ukrajinské spoločnosti so za-
hraničným kapitálom (aj keď tvo-
rí 0.01 %) nemôžu nadobúdať 
vlastnícke právo ma poľnohospo-
dársku pôdu. Aj napriek podstat-
ným obmedzeniam pre cudzincov 
v rámci kúpy pozemkov, pozem-
kové zákonodárstvo Ukrajiny ne-
určuje žiadne obmedzenia pre 
cudzincov ohľadom užívania po-
zemkov podľa práva dočasného 
užívania. K takým právam patrí 
nájom pozemku; právo užívania 
pozemku za účelom stavania; prá-
vo užívania pozemku pre poľno-
hospodárske potreby. 

Termín užívania pozemku podľa 
nájomného práva, ako aj termí-

ny užívania pozemkov štátneho 
a komunálneho vlastníctva podľa 
práva užívania za účelom stáva-
nia a pre poľnohospodárske potre-
by nemôžu presahovať 50 rokov. 
Termín užívania pozemkov súk-
romného vlastníctva podľa práva 
užívania za účelom stávania a pre 
poľnohospodárske potreby je ne-
obmedzený.

Rozvoj poľnohospodárstva sa 
stáva veľmi dôležitým činiteľom 
stanovenia všetkých sektorov eko-
nomiky Ukrajiny, pretože vytvára 
pracovné miesta a znižuje úroveň 
chudoby obyvateľstva. Je to od-
vetvie hmotnej výroby, ktoré má 
dôležitý význam v potravinovom 
zabezpečení obyvateľstva a zabez-
pečení priemyslu surovinami. 
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DOPRAVNÁ  
INFRAŠTRUKTÚRA

Tranzitná poloha Ukrajiny je jed-
nou z mnohých atraktívnych čŕt 
Ukrajiny pre zahraničných in-
vestorov a výrobcov. Medzištátny 
tranzit cez ukrajinské územie je 
podstatným národnym zdrojom, 
ktorý sa nevyužíva v plnej miere.

Dnešný stav dopravných sietí 
Ukrajiny nemožno považovať za 
uspokojujúci. Väčšina infraštruk-
túrnych objektov dopravy je zasta-
raná a nezodpovedajúca súčasným 
požiadavkám. 

Jednou z najaktuálnejších otá-
zok pre súčasnú Ukrajinu je otáz-
ka vybavenosti medzinárodných 
dopravných koridorov. Územím 

Ukrajiny prechádza 7 medziná-
rodných cestných dopravných ko-
ridorov a 6 koridorov Organizácie 
spolupráce železníc. 

Dopravný systém Ukrajiny repre-
zentujú prakticky všetky druhy 
pozemnej (železničná, cestná), 
vodnej (námorná, riečna), vzduš-
nej (letecká, helikoptérová) a po-
trubnej dopravy. 

Potrubná doprava na Ukrajine je 
jednou z najvyspelejších. Ukrajina 
je najväčším tranzitérom zemného 
plynu na svete. Celková dĺžka ply-
novodov Ukrajiny je viac ako 36 tis. 
Km. Základ tvoria plynovodné ma-
gistrály.

08/
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Plynovodný systém je bezprostred-
ne spätý s plynovými systémami 
Ruska, Bieloruska, Poľska, Sloven-
ska, Maďarska, Rumunska, Mol-
davska a cez nich je integrovaný 
do celoeurópskej plynovej siete. 
Systém zabezpečuje prívod zem-
ného plynu vnútorným spotrebite-
ľom a okolo 80 percent exportných 
dodávok ruského plynu do iných 
európskych krajín. Ropovodný 
systém Ukrajiny je sieť magistrál-
nych ropovodov s dĺžkou okolo 
4,8 tis. Kilometrov. Vybavenie ro-
povodného systému Ukrajiny sa 
udržiava v stabilnom stave, ale je 
zastarané a potrebuje modernizá-
ciu.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Potrubná doprava 
na Ukrajine 
je jednou 
z najvyspelejších. 
Ukrajina je 
najväčším 
tranzitérom 
zemného plynu 
na svete. 
Problém nízkej kvality dopravnej 
infraštruktúry Ukrajiny sa pozo-
ruje vo všetkých jej zložkách. Situ-
ácia sa komplikuje nedostatočnou 
spoluprácou medzi rozličnými 
oblasťami dopravného sektora, 

nízkym prílevom investícií, za-
staraným systémom regulovania 
a vysokým stupňom amortizácie 
základných fondov.

Sieť cestných komunikácií 
Ukrajiny so štátnym výz-
namom 
Na Ukrajine rozvoj cestnej siete 
podstatne zaostáva v porovnaní 
s rozvojom automobilizácie. Dnes 
sa Ukrajina vyznačuje nízkymi 
ukazovateľmi pevnosti ciest v po-
rovnaní s vyspelými krajinami Eu-
rópskej únie.

V súčasnosti je na Ukrajine len 280 
km autostrád, ktoré zodpovedajú 
všetkým medzinárodným nor-
mám: je to magistrála Kyjev – Bo-
rispol a diaľnica Kyjev – Odesa. 
Za podmienok rastúcej automo-
bilizácie krajiny je to jedna z prí-
čin veľkého množstva autonehôd, 
v dôsledku ktorých má štát každo-
ročne ekonomické straty vo výške 
9 mld. USD a  okolo 8 tis. ľudí umie-
ra.

Momentálne má cestný automo-
bilový dopravný systém Ukrajiny 
viac ako 9,2 mln. dopravných pro-
striedkov. Objem prepravených 
nákladov automobilovou dopra-
vou tvorí v priemere 120,5 mln. ton 
každoročne.

Najväčší dopyt spomedzi druhov 
cestnej dopravy je na kvalitné 
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autobusové prepravy, ktoré mo-
mentálne neuspokojujú poreby 
zákazníkov v plnej miere. Počet 
cestujúcich týmto druhom cestnej 
dopravy tvorí 38 % od všetkých 
druhov dopravných prostriedkov. 

Sieť železníc 
Ukrajina má jednu z najdlhších že-
lezničných sietí v Európe. Železnič-
ná doprava Ukrajiny je vedúcim 
odvetvím v cestno-dopravnom 
komplexe krajiny, ktorý zabezpe-
čuje 82 % nákladných a takmer 
50 % osobných prepráv uskutoč-
nených všetkými druhmi doprav-
ných prostriedkov. Priemerný 
objem nákladov prepravených že-
lezničnou dopravou každoročne 
tvorí 289,6 mln. ton.

Veľké objemy železničnej prepravy 
dovoľujú „odbremeniť“ iné doprav-
né odvetvia. Väčšia časť železnič-
nej siete je však opotrebovaná 
a morálne zastaraná.

Najdôležitejšie železničné magis-
trály Ukrajiny sú Kyjev – Moskva, 
Moskva – Charkov – Sevastopoľ, 
Charkov – Doneck – Rostov, Don-
bas – Krivý Roh, Kyjev – Simfero-
poľ, Kyjev – Charkov, Kyjev-Odesa, 
Odesa – Ľvov, Kyjev – Ľvov – Čop, 
Kyjev – Koveľ – Brest. Najzaťaže-
nejšie podľa objemu prepravy 
cestujúcich a nákladov šú že-
lezničné smery Donbas – Krivý 
Roh, Kyjev – Fastov – Koziatyn, 

Ukrajina má, 
podľa dĺžky, jednu 
z najväčších 
železničných sietí 
v Európe. 

Žmerinka – Ľvov, Ľvov – Čop, Don-
bas – Charkov.

Riadenie procesu prepravy a vý-
robno-hospodárskej činnosti že-
lezničnej dopravy na Ukrajine 
uskutočňuje Štátna administra-
tíva železničnej dopravy Ukraji-
ny (Ukrazaliznycia). Momentálne 
sa uskutočňuje privatizácia štát-
neho podniku Ukrazaliznycia 
a vypracúva sa mechanizmus le-
galizácie účasti zahraničného in-
vestora na základnom imaní, čo 
by dovolilo podniku nadobudnúť 
pozitívnu dynamiku rentabilnosti 
a premeniť monopol na verejnú ak-
ciovú spoločnosť, kde spoločný po-
diel budú mať aj štát, aj zahraničný 
investor. 

Ministerstvo infraštruktúry Ukra-
jiny pripravilo projekt Strategické-
ho plánu rozvoja železničného od-
vetvia do roku 2020. Uvádza sa, že 
hlavným cieľom projektu je určiť 
etapy zmeny biznismodelu ukra-
jinskej železnice s ohľadom na ne-
vyhnutnosť zapojenia investícií do 
obnovenia infraštruktúry a hnu-
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teľnej zložky, a tiež integrácia 
ukrajinského železničného systé-
mu do európskeho. 

Vzdušné koridory (smery) 
a civilné letiská 
Infraštruktúru leteckej dopravy 
Ukrajiny predstavuje približne šty-
ridsať letísk rozličných rozmerov 
a foriem vlastníctva. Letiská Bo-
rispol a Ľvov patria štátu, iné územ-
ným komunitám.

Väčšia časť leteckej prepravy patrí 
menej než desiatim letiskám. Naj-
viac zaťažené letiská na Ukrajine 
sú: Medzinárodné letisko Bo-
rispol – najväčšie letisko Ukraji-
ny na prepravu cestujúcich, ktoré 
uskutočňuje okolo 52 % obratu ces-
tujúcich na všetkých ukrajinských 
letiskách, medzinárodné letisko 
Kyjev, medzinárodné letisko Ode-
sa, medzinárodné letisko Danila 
Halického vo Ľvove, medzinárod-
né letisko Charkov a medzinárod-
né letisko Dnepropetrovsk.

Prakticky celá zvyšná infraštruk-
túra leteckej dopravy prežíva obdo-
bie stagnácie a často nezodpovedá 
medzinárodným transportným 
požiadavkám. Nerealizované ostá-
vajú aj možnosti vzdušnej dopravy 
pre vnútorné vybavenie. Problémy 
v tejto oblasti sa komplikujú aj tým, 
že monopol sa prejavuje nielen me-
dzi letiskami, ale aj medzi letecký-
mi spoločnosťami a ich alianciami. 

Služby z osobnej a nákladnej letec-
kej prepravy na Ukrajine poskytu-
je okolo 20 ukrajinských leteckých 
spoločností a viac ako 30 zahranič-
ných leteckých spoločností. 

Prepravu cestujúcich uskutočňu-
je približne 10 ukrajinských letec-
kých spoločností. Najväčšie medzi 
nimi sú Mižnarodni avialiniji 
Ukrajiny, Aerosvit, Roza Vitriv 
a Dniproavia.

Priemerný počet cestujúcich za 
rok tvorí okolo 10 mln. osôb. Ob-
jem prepravených nákladov tvorí 
0,1 mln. ton.

Ukrajina má veľký potenciál vý-
voja a výroby leteckej techniky. 
Patrí k malému počtu tých krajín 
sveta, ktoré majú plný cyklus (ma-
krotechnológiu) výroby leteckej 
techniky a má popredné miesto na 
svetovom trhu v sektore dopravné-
ho a regionálneho osobného letec-
tva. 

Mapa riečnych a morských 
prístavov
Na Ukrajine existuje výkonný prí-
stavný komplex schopný spraco-
vať do 230 mln. ton nákladov za 
rok. Pre nízku úroveň rozvoja lo-
gistiky a nedostatočnú spoluprácu 
medzi rôznymi druhmi dopravy 
vo väčšine regiónov neexistuje 
možnosť efektívneho využitia tej-
to konkurenčnej prednosti. Prie-
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merný počet prepravy nákladov 
vodnou dopravou tvorí 5,5 mln. 
ton za rok.

Momentálne prebieha proces od-
štátnenia prístavov v rámci Stra-
tégie rozvoja morských prístavov 
Ukrajiny na 25 rokov. Cieľom 
stratégie je zabezpečiť náležitú 
udržbu, efektívne riadenie a vy-
užitie strategických objektov prí-
stavnej infraštruktúry, zapojenie 
súkromných investícií na dlhšie 
obdobie pre rozvoj objektov prí-
stavnej infraštruktúry a vytvore-
nie siete klasterov.

Táto stratégia musí zabezpečiť kaž-
doročne spracovanie 210 mln. ton 
nákladov, prílev súkromných in-
vestícií v objeme 26 mlrd. hrivien 
pre rozvoj objektov prístavnej in-
fraštruktúry, vytvoriť kapacity 
pre spracovanie v morských prí-
stavoch minimálne 250 mln. ton 
nákladov za rok a zabezpečiť efek-
tívny rozvoj objektov prístavnej 
infraštruktúry.

Potenciál a možnosti tohto úseku 
infraštruktúry sú mimoriadne veľ-
ké: 13 vnútrozemských morských 
prístavov, 25 tis. zamestnancov, 3 
plavebné rieky, z ktorých dve pat-
ria do TOP-5 najväčších riek Eu-
rópy, 16 riečnych prístavov a ter-
minálov, 60 mln. ton prietokovej 
kapacity za rok.

Rozvoj dopravnej infraštruktú-
ry na Ukrajine ostáva neuspoko-
jujúcim a zabraňuje vytvoreniu 
predpokladov pre zlepšenie vzá-
jomného styku vnútri štátu, ale 
aj na medzištátnej úrovni, kvalit-
nému zabezpečeniu dopravných 
služieb pre hospodárske subjekty 
a obyvateľstva, rozvoju exportné-
ho potenciálu dopravnej sféry či 
zlepšeniu imidžu Ukrajiny ako 
tranzitnej krajiny. Rozvoj doprav-
ných sietí a realizácia potenciálu 
dopravnej infraštruktúry sa stáva 
jedným z kľučových prvkov stra-
tégie ekonomického rastu štátu 
celkovo a zabezpečenia jeho eko-
nomickej istoty.
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PRÁVNY 
RÁMEC 

PODNIKANIA

V súčasnej dobe sa právna re-
gulácia podnikania na Ukraji-
ne vykonáva rôznymi právnymi 
predpismi všeobecného a špeciál-
neho charakteru.

Jedným z hlavných regulačných 
právnych predpisov upravujúcich 
oblasť podnikania je zákon Ukra-
jiny o podnikaní, ktorý bol prijatý 
v roku 1991 a bol viackrát novelizo-
vaný. Týmto právnym predpisom 
zákonodarcovia zakotvili príncí-
py, na základe ktorých sa usku-

točňuje podnikanie, a to: slobodná 
voľba druhov činnosti; zapojenie 
na dobrovoľnom základe k usku-
točneniu podnikateľskej činnosti 
majetku a finančných prostried-
kov právnických osôb a občanov; 
samostatné formovanie progra-
mu činnosti a výber dodávateľov 
a spotrebiteľov vyrábanej produk-
cie, určenie cien podľa právnych 
predpisov; slobodné najímanie za-
mestnancov; zapojenie a použitie 
materiálno-technických, finanč-
ných, pracovných, prírodných 
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a iných zdrojov, ktorých použitie 
nie je zakázané alebo obmedzené 
zákonom; slobodná distribúcia 
príjmu, ktorý zostáva po vlože-
ní platieb zriadených zákonom; 
samostatné uskutočnenie zahra-
ničnej ekonomickej činnosti pod-
nikateľom – právnickou osobou; 
použitie právoplatného podielu 
devízového príjmu podľa svojho 
uváženia. Štát zabezpečuje všet-
kým podnikateľom, bez ohľadu na 
zvolené organizačné formy pod-
nikania, rovnaké práva a vytvá-
ra rovnaké príležitosti pre prístup 
k materiálno-technickým, finanč-
ným, pracovným, informačným, 
prírodným a iným zdrojom.

PRÁVNY RÁMEC PODNIKANIA

Štát zaručuje 
nedotknuteľnosť 
majetku 
a zabezpečuje 
ochranu 
vlastníckeho práva 
podnikateľa. 
Štát zaručuje nedotknuteľnosť 
majetku a zabezpečuje ochranu 
vlastníckeho práva podnikateľa. 
s cieľom vytvoriť priaznivé orga-
nizačné a ekonomické podmienky 
pre rozvoj podnikania, štát po-
skytuje pozemky a štátny maje-
tok (výrobné a nebytové priestory, 

zakonzervované a nedokončené 
objekty a stavby, nepoužívané za-
riadenia) potrebné pre podnika-
nie.

Ďalším prvkom právnej bázy pre 
podnikanie je Daňový zákonník, 
ktorý upevňuje dane a poplatky 
podnikov, ktoré sa zapájajú do eko-
nomickej činnosti na území Ukra-
jiny. Podľa Daňového zákonníka 
Ukrajiny štát ustanovuje pre no-
vovytvorené a existujúce podniky 

"daňové prázdniny". 

Hlavným cieľom upraveného Daňo-
vého zákonníka je riešenie kľúčo-
vých problémov plnenia rozpočtu 
a boj proti korupcii. Zjednoduše-
nie daňového systému a zníženie 
tlaku na ukrajinské podnikanie 
sú hlavné ciele Daňového zákon-
níka Ukrajiny.

Zákonodarca v rámci platného Da-
ňového zákonníka umožňuje po-
skytnutie daňovej úľavy. Daňová 
úľava sa poskytuje cestou:

• daňového odpočtu (zľavy), čo 
znižuje bázu zdanenia pri výpočte 
dane a poplatku;

• zníženie daňových výdavkov po 
výpočte dane a poplatku;

• nastavenie zníženej sadzby dane 
a poplatku;

• oslobodenie od daní a poplatkov.
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Existuje aj množstvo ďalších práv-
nych predpisov v oblasti podnika-
nia. Medzi ne môžeme zaradiť:

• Zákon Ukrajiny o majetku v znení 
zmien a dodatkov, ktorý zabez-
pečuje slobodné ekonomické 
sebaurčenie občanov, využitie 
prirodného, ekonomického, ve-
decko-technického a kultúrneho 
potenciálu krajiny pre zlepšenie 
životnej úrovne svojich občanov 
a uvádza najmä práva súkromné-
ho vlastníctva.

• Zákon Ukrajiny o podnikoch na 
Ukrajine je zameraný na zabezpe-
čenie samostatnosti podnikov, ob-
sahuje ich práva a zodpovednosť 
vo výkone hospodárskej činnosti, 
reguluje vzťahy podnikov s inými 
podnikmi a organizáciami, orgán-
mi štátnej správy.

• Zákon Ukrajiny o obchodných 
spoločnostiach vyznačuje pojmy 
a druhy obchodných spoločností, 
pravidlá ich vytvorenia, činnos-
ti, a taktiež práva a povinnosti ich 
účastníkov a zakladateľov.

• Zákon Ukrajiny o obmedzení 
monopolizmu a nepripustení ne-
spravodlivej hospodárskej súťaže 
v podnikaní vyznačuje právne 
základy obmedzenia a zabráne-
nie monopolizmu, zabránenie 
nespravodlivej hospodárskej sú-
ťaži v podnikaní a uskutočnenie 
štátnej kontroly za dodržaním no-

Zrušením 
regulačných 
obmedzení 
a neefektívnych 
postupov sa 
nielen znížil 
administratívny 
tlak na podnikanie, 
ale bola daná 
možnosť sústrediť 
sa na svoje 
základné činnosti. 

riem protimonopolných právnych 
predpisov.

• Zákon Ukrajiny o roľníckom (far-
marskom) hospodárstve v novom 
znení identifikuje ekonomické, 
sociálne a právne základy založe-
nia a činnosti roľníckych (farmár-
skych) hospodárstiev, ktoré sú for-
mou podnikania občanov Ukrajiny.

Základným zákonom štátu je 
Ústava Ukrajiny, ktorá deklaruje 
Ukrajinu ako právny štát a usta-
novuje na celom území štátu a vo 
všetkých sférach verejného života 
zvrchovanosť práva.

Zákon vytvoril jednoduchý a účin-
ný mechanizmus na zníženie tla-
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ku na podnikanie a podporu eko-
nomického rastu – dereguláciu. 
Predpokladá zmenu nadmerných 
regulačných obmedzení a nee-
fektívnych postupov kontroly, od-
stránenie nadmerného poskytova-
nia licencií, zastaraných systémov 
certifikácie, monitorovania, vyko-
návania expertíz a iných obme-
dzení pre podnikanie.

Zrušením regulačných obmedzení 
a neefektívnych postupov sa nie-
len znížil administratívny tlak na 
podnikanie, ale bola daná mož-
nosť sústrediť sa na svoje základné 
činnosti.

V tomto smere boli prijaté tieto 
právne predpisy:

• Zákon o zjednodušení podnika-
nia, ktorý zrušil 16 neefektívnych 
regulačných obmedzení, harmo-
nizoval systém prenájmu pozem-
kov a vytvoril systém "jednotného 
okna" pre rozbeh podnikateľskej 
činnosti v priebehu len 2 dní;

• Zmeny zákona o poskytovaní 
licencií, ktoré zrušili vydávanie 
licencií 26 druhov hospodárskej 
činnosti;

• Nariadenie vlády o deregulácii, 
ktoré zrušilo nutnosť získania ne-
efektívnych certifikátov v poľno-
hospodárskej sfére, ktoré otvárali 
významné možnosti pre korupciu;

• Zákon o ochrane práv investo-
rov, ktorý prispôsobil štandardy 
právnych predpisov európskym 
a zabezpečil dostatočnú ochranu 
minoritných akcionárov. 

Odborníci sa domnievajú, že ne-
priaznivá situácia v podnikateľ-
skej klíme vo väčšej miere závisí od 
vysokej miery korupcie na Ukraji-
ne. Na zlepšenie podnikateľskej 
klímy zákonodarcovia a Kabinet 
ministrov Ukrajiny krok za kro-
kom napravujú túto situáciu. Naj-
vyššia rada Ukrajiny prijala zákon 
Ukrajiny o princípoch štátnej pro-
tikorupčnej politiky na Ukrajine 
(Protikorupčná stratégia) na rok 
2014 – 2017. Vznikli protikorupčné 
orgány – Národný protikorupčný 
úrad, Protikorupčná prokuratúra, 
Národná agentúra pre prevenciu 
a boj proti korupcii. Práve tieto or-
gány by mali zlepšiť boj proti ko-
rupcii, čo povedie k zlepšeniu in-
vestičnej klímy v krajine.

Čo sa týka priaznivej klímy v pod-
nikateľskom prostredí, štát na le-
gislatívnej úrovni aktívne mení 
sovietsky prístup fungovania in-
štitúcií, ktoré vykonávajú kontrolu 
nad výkonom podnikateľskej čin-
nosti. Z represívnych orgánov štát 
prechádza na formát servisných 
služieb, kde si kladie za cieľ zní-
žiť vplyv regulačných orgánov na 
subjekty podnikateľskej činnos-
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ti a minimalizuje kontakt medzi 
podnikateľmi a vládnymi orgánmi.

Na druhej strane, zákonodarcovia 
odstránili Daňovú políciu, na zák-
lade ktorej by mala byť vytvorená 
Finančná polícia, ktorá je vybave-
ná riadiacimi oprávneniami, nie 
represívnymi.

Zmeny zákona taktiež ovplyvnili 
procesy privatizácie; bol zavedený 
efektívny, transparentný a otvore-
ný systém privatizácie. To umož-
nilo prilákať nových investorov, 
ktorí ochotne investujú do Ukra-
jiny.

Pokiaľ ide o príklady právnych 
predpisov, môžeme spomenúť rie-
šenie Luxoft, ktorý je v zozname 
dvadsiatich najväčších IT firiem 
na Ukrajine. Veľká investičná ban-
ka Morgan Stanley kúpila akcie 
Luxoft a investovala 140 milió-
nov $. V rozhovore riaditeľ firmy 
uviedol, že právna báza pre pod-
nikanie je priaznivá, ale stále je 
čo zlepšovať. Práve tento fakt mô-
že dosvedčiť, že ukrajinské právne 
predpisy sa aktívne menia a zlep-
šujú klímu v podnikateľskom pro-
stredí.



NÁKLADNÝ ŽERIAV A KONTAJNERY V PRÍSTAVE
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Najbežnejšia organizačná právna 
forma podnikania na Ukrajine je 
spoločnosť s ručením obmedze-
ným (s.r.o.) a fyzická osoba – pod-
nikateľ (F.O.P.).

Celkovo na Ukrajine pôsobia viac 
ako dva milióny podnikov a pod-
nikateľov. V priebehu roka 2016 sa 
počet podnikov na Ukrajine zní-
žil o 110 tisíc. V januári sa zavrelo 
129,2 tisíc F.O.P. Oznámil to pre-
miér Vladimir Groisman. Podľa 

neho z uzavretých F.O.P. 112,4 tisíc 
nevykonávali žiadnu činnosť a ne-
platili dane a príspevky do dôchod-
kového fondu.

27. decembra roku 2016 prezident 
podpísal zákon o zmene poradia 
účtovania poplatkov pre fyzic-
ké osoby – podnikateľov. Daňový 
systém nepriniesol žiadne dôle-
žité zmeny, ktoré sa vzťahujú len 
na jednotlivých poplatníkov prvej 
skupiny. Rovnako ako predtým 

10/

FORMY PODNIKANIA NA UKRAJINE



/62 FORMY PODNIKANIA NA UKRAJINE

Pre zlepšenie 
podmienok pre 
rozvoj podnikania 
na Ukrajine vláda 
plánuje navyše 
znížiť počet 
dokladov (daňové, 
colné, menové 
obmedzenia) 
a previesť do 
elektronickej 
podoby proces 
získania minimálne 
80 % povolení 
a licencií. 

funguje všeobecný systém zdane-
nia, ale je zjednodušený. Zjednodu-
šený systém má 3 skupiny pre F.O.P. 
V prvej a druhej je stanovená pres-
ná suma dane mesačne (10 % od 
životného minima pre prvú sku-
pinu a 20 % od minimálnej mzdy 
pre druhú) bez ohľadu na výšku 
príjmov a v tretej stanoví 5 % od 
príjmu. Zásadné zmeny sa týkajú 
platenia jediného sociálneho prí-
spevku. Od 1. januára roku 2017 
FOPy druhej a tretej skupiny mu-
sia zaplatiť jediný sociálny príspe-
vok – 704 hrivien za mesiac, aj keď 

nemajú žiadny príjem. Podnikate-
lia, ktorí dostali príjmy v určitom 
čase, platili 5 % daň a jediný soci-
álny príspevok (ERU), ktorý nie je 
nižší ako minimálne poistné (22 % 
z minimálnej mzdy). To zname-
ná, že v prípade nulového pohybu 
peňazí nebolo nutné platiť. Preto 
malo množstvo podnikateľov stá-
le otvorené FOPy a platili dane len 
vtedy, keď boli zisky skutočné.

 Od roku 2017 platia podnikatelia 
dane a poplatky v týchto sumách:

• celkový systém: daň – 18 % z príj-
mov (ak existujú), jediný príspe-
vok – 704 UAH. za mesiac;

• Jediná daň, 1. skupina: 
daň – 160 UAH. za mesiac, jediný 
príspevok – 352 UAH. za mesiac, 
celkom – 512 UAH. mesačne;

• Jediná daň, 2. skupina: 
daň – 640 UAH. za mesiac, jediný 
príspevok – 704 UAH. za mesiac, 
celkom – 1344 USD. mesačne;

• Jediná daň, 3. skupina: daň – 5 % 
z príjmov (ak existujú), jediný prí-
spevok – 704 UAH. za mesiac.

Zmena viedla k masovému uzavre-
tiu takzvaných „spiacich“ FOPov 
ľuďmi, ktorí ich používali preru-
šovane. Masový uzáver FOPov je 
realizovaný v každej oblasti Ukra-
jiny. Najviac v Kyjevskej (17176), 
Charkovskej (12390) a Dnepropet-
rovskej (11,196) oblasti. Skončili 
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najmä maloobchodní podnikatelia 
(43,3 tisíc) a zrušené boli aj veľko-
obchodné podniky (takmer 9 tisíc), 
skladovanie (10,8 tisíc) a dopravné 
služby (viac ako 7 tisíc). Odborníci 
predpovedajú, že počet registrova-
ných súkromných podnikateľov sa 
bude naďalej znižovať.

V súčasnej dobe je zrušených 15 ti-
síc sovietskych noriem a sú skrá-
tené dátumy registrácie podnika-
teľských subjektov. Pre zlepšenie 
podmienok pre rozvoj podnika-
nia na Ukrajine vláda plánuje na-
vyše znížiť počet dokladov (daňo-
vé, colné, menové obmedzenia) 
a previesť do elektronickej po-
doby proces získania minimálne 
80 % povolení a licencií. Zverejnil 
to Minister hospodárskeho rozvo-
ja a obchodu Stepan Kubiv.

Minister oznámil, že vláda prijala 
viacero krokov s cieľom odstrániť 
prekážky, ktoré stoja na ceste roz-
voju ukrajinského podnikateľské-
ho prostredia. Ide o obmedzenie 
počtu typov poľnohospodárskych 
činností, ktoré boli podrobené li-
cencovaniu. z 56 ich zostalo 30. 
Okrem toho, registračné obdobie 
z 5 pracovných dní je skrátené na 
jeden deň.

Na Ukrajine funguje iniciatívny 
program EU4Business: podporo-
vaný finančne EBOR. Odštartoval 
proces zakladania centier pre 

malé a stredné podniky v 15 ob-
lastiach Ukrajiny. V rámci toh-
to programu sa prerozdelí 40 
miliónov eur; 28 miliónov je vy-
členených pre podnikateľské pora-
denstvo, informácie a tréningovú 
podporu podnikania a ďalších 12 
miliónov eur bude pridelených 
na priame financovanie podnikov. 
V EBOR fungujú programy priame-
ho financovania vo voľnom obcho-
de s EÚ. Projekt je naplánovaný do 
roku 2024. Jeho rozpočet je 60 mi-
liónov eur z investičných fondov 
a 10 miliónov eur z grantových 
prostriedkov.

Ukrajina sa stala členom projek-
tu Európskej únie „Konkuren-
cieschopnosť malých a stredných 
podnikov (COSME)“, ktorý je plá-
novaný do roku 2020. Rozpočet 
projektu je 2,3 miliardy dolárov 
a umožňuje ľahší prístup ku gran-
tom priameho financovania, prí-
stup na trhy EÚ, vytvorenie 
priaznivého konkurenčného pros-
tredia a vytvorenie podnikateľskej 
kultúry na Ukrajine.

Podnikanie na Ukrajine 
pre cudzincov
Článok 26. Ústavy Ukrajiny dáva 
cudzím občanom a osobám bez 
štátnej príslušnosti, ktorí prišli na 
Ukrajinu z právnych dôvodov, rov-
naké práva, slobody a povinnosti 
ako obyvateľom Ukrajiny. z tohto 
dôvodu cudzinec, ktorý sa zare-
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gistroval na mieste svojho pobytu 
alebo má povolenie na pobyt, sa 
môže zapojiť do obchodných akti-
vít na území Ukrajiny.

Najčastejšie používané formy ob-
chodu medzi väčšinou zahranič-
ných investorov na Ukrajine sú 
akciová spoločnosť, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, zahra-
ničné zastúpenie. Existujú aj iné 
formy podnikania, ktoré sú povo-
lené legislatívou Ukrajiny: spoloč-
né podniky, dcérske spoločnosti, 
spoločnosti s ručením obmedze-
ným, spoločnosti s dodatočnými 
zodpovednosťami.

Pre cudzincov neexistujú vo výbe-
re predmetov podnikania žiadne 
obmedzenia, ale aby bol cudzinec 
schopný zaregistrovať spoločnosť 
s ručením obmedzeným (s.r.o.) na 
Ukrajine, je najprv potrebné do-
časne vybaviť cudzincom povole-
nie na pobyt a dostať identifikač-
né číslo od Štátnej daňovej služby 
(Daňová služba) – táto procedúra 
trvá 3 – 4 dni.

Všeobecne platí, že postup regis-
trácie s.r.o. pre cudzincov sa nelí-
ši od registračného postupu s.r.o. 
občanov Ukrajiny. Je však nutné 
pripraviť balík dokumentov (pro-
tokol, status, zaplatiť registrač-
ný poplatok, vyplniť registračnú 
kartu). Tento proces môže byť pre 
cudzincov veľmi komplikovaný. 

V tomto prípade je lepšie sa obrá-
tiť na advokátsku kanceláriu, kde 
dostanete potrebnú pomoc a ušet-
ríte čas.

K tomu je potrebné uviesť niekoľ-
ko dokumentov, ako sú:

• Kópia pasu zakladateľa;

• Kópia identifikačného čísla za-
kladateľa;

• Kópia pasu a identifikačného čís-
la riaditeľa.

Je potrebné vziať do úvahy sku-
točnosť, že v prípade, ak zaklada-
teľ-cudzinec má v úmysle zastávať 
funkciu riaditeľa spoločnosti, mu-
sí si získať pracovné povolenie na 
príslušnom úrade práce. Toto po-
volenie sa vydáva počas 15 dní od 
predloženia dokladov na obdobie 
do 1 roka. Ale cudzinec – zakla-
dateľ s.r.o. a riaditeľ s.r.o. súčasne 
nemá právo získať povolenie na 
prácu, pretože doklady na povo-
lenie sú podané menom registro-
vanej právnickej osoby. V tomto 
prípade, vedúci s.r.o. musí byť ob-
čanom Ukrajiny, ako napríklad 
dôverník.

Výhody registrácie firmy 
pre zakladateľa  
nerezidenta na Ukrajine

Po tom, čo bola spoločnosť zare-
gistrovaná, nerezident Ukrajiny 
môže získať pracovné povolenie, 
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a potom vykonať vyššie popísa-
ný postup pre zmenu riaditeľa. To 
znamená, že celé registračné obdo-
bie pre nerezidenta môže trvať až 
do 20 pracovných dní za podmie-
nok zrýchlenej registrácie.

Pozoruhodnou je jedná dôležitá 
zvláštnosť: ak zahraničný zaklada-
teľ – nerezident zloží základný ka-
pitál spoločnosti, ktorá sa zakladá, 
v hodnote najmenej 100 000 dolá-
rov, má právo na trvalý pobyt na 
Ukrajine.



BUDOVA ŠTÁTNEJ INŠPEKCIE DAŇOVÝCH SLUŽIEB, ĽVOV, UKRAJINA
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DAŇOVÝ 
SYSTÉM 

A TYPY DANÍ

Daňový poriadok Ukrajiny upra-
vuje vzťahy, ktoré vznikajú pri 
vyberaní daní a poplatkov, vrá-
tane kompletného zoznamu daní 
a poplatkov, ktoré sú uložené na 
Ukrajine a postup ich správy. Ďa-
lej upravuje práva a povinnosti 
daňovníkov, kompetencie, právo-
moci regulačných orgánov a po-
vinnosti ich úradníkov v priebehu 
daňovej správy, taktiež zodpoved-
nosť za porušenie daňových záko-
nov.

V súčasnosti ukrajinská legisla-
tíva umožňuje, aby si spoločnos-
ti s ručením obmedzeným (s.r.o.) 
zvolili formu zdaňovania a to ako: 
všeobecný daňový systém; zjedno-
dušený daňový systém; systém da-
ňovej preferencie.

Každý z nich je upravený v da-
ňovom poriadku. V ďalšom texte 
osobitne analyzujeme ich kľúčové 
funkcie.

Všeobecný daňový  
systém s.r.o.
Pre s.r.o., ktoré si vybrali všeobec-
ný systém dane, je to najmä povin-
ná platba dane z príjmu. Základ 
dane je zisk spoločnosti, ktorý 
predstavuje rozdiel medzi príjma-
mi a výdavkami.

Daňová sadzba pre s.r.o., podľa naj-
novšej novelizácie daňového kóde-
xu, je vo výške 18 %. Výška dane 
sa môže líšiť v závislosti od výšky 
príjmov spoločnosti za 1 rok, ak 
napríklad:

11/
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• príjem nie viac ako 20 miliónov 
UAH. – v tomto prípade spoloč-
nosti platia daň raz za rok, v zá-
vislosti od podaného daňového 
priznania;

• príjem je viac ako 20 miliónov 
UAH. – v tejto situácii spoločnosti 
majú povinnosť platiť dane každý 
štvrťrok.

S.r.o., ktoré sú vo všeobecnom sys-
téme, majú okrem dane z príjmu 
povinnosť uhradiť nasledujúce da-
ne a poplatky:

• daň z dividend vo výške 5 % pre 
spoločnosti, ktoré fungujú na 
všeobecnom systéme zdanenia 
(18 % pre poplatníkov jediného 
poplatku). Zo všetkých dividend 
dodatočne sa vymáha vojenský 
poplatok (1,5 %).

• daň z pridanej hodnoty vo výške 
20 %.

• dane zo mzdy – patrí medzi nich 
jediný sociálny príspevok (ERU), 
daň z príjmov fyzických osôb 
(DPFO) a vojenský poplatok.

• ekologická daň. Tá sa vzťahuje 
iba na určité s.r.o., napríklad za 
emisie škodlivých látok a ďalšie.

Zjednodušený daňový  
systém s.r.o.
Charakteristickou črtou zjedno-
dušeného daňového systému pre 
s.r.o. je to, že za daňový základ sa 

berie všetok príjem. Daň má určitú 
sadzbu, ktorá by mala byť kontro-
lovaná každý rok, pretože sa môže 
meniť. Sadzba jediného príspevku 
závisí od skupiny, ku ktorej patrí 
s.r.o. Môžu byť dve, a každá z nich 
má svoje vlastné charakteristiky:

• 3. skupina: Aby s.r.o. patrila do 
tejto kategórie, príjmy za rok 
nemajú presahovať viac ako 5 
miliónov UAH. Čo sa týka počtu 
zamestnancov, je to bez akýchkoľ-
vek obmedzení. Neplatitelia DPH 
platia 5 % z príjmov, a platitelia 
DPH 3 %.

• 4. skupina: Táto kategória môže 
zahŕňať len tie spoločnosti, ktoré 
platili v minulosti pevnú poľno-
hospodársku daň. Výška daňovej 
sadzby na hektár poľnohospodár-
skej pôdy a / alebo pôdy vodných 
zdrojov závisí od kategórie (typu) 
pozemkov a ich umiestnenia.

Systém daňovej  
preferencie s.r.o.
Podľa novelizovaného Daňového 
zákonníka Ukrajiny majú niekto-
ré firmy právo na daňové úľavy. 
Medzi ne patria:

• malé a stredné podniky s daňou 
z príjmov nastavenou na „0“. Do 
31. decembra roku 2021 možno 
nulovú sadzbu dane z príjmu pou-
žiť pre spoločnosti, ktoré:

► majú ročný príjem nepresahu-
júci 3 milióny UAH.;

DAŇOVÝ SYSTÉM A TYPY DANÍ
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► majú výšku miezd pracovníkov 
za každý mesiac sledovaného ob-
dobia nie menšiu ako dve mini-
málne mzdy (od roku 2017 je 6400 
UAH.);

► sú v súlade so zákonom po 
1. januári roku 2017;

• aktívne, kde po dobu troch po 
sebe nasledujúcich rokov (alebo 
počas všetkých minulých období, 
keď po ich vzniku uplynulo menej 
ako 3 roky) zadeklarovaný ročný 
príjem nepresiahol 3 milióny UAH, 
a v ktorom priemerný počet za-
mestnancov počas tohto obdobia 
bol od 5 do 20 osôb;

• ktoré boli registrovanými plat-
cami jediného príspevku v období 
do 1. januára roku 2017, a v kto-
rých v minulom kalendárnom 
roku objem zisku z realizácie pre-
daja vlastných výrobkov (tovarov 
a služieb) bol vo výške 3 milióny 
UAH a priemerný počet zamest-
nancov sa pohyboval od 5 do 50 
osôb.

• subjekty s príjmami zo softvéro-
vého priemyslu v sadzbe dane vo 
výške 5 %. Tieto s.r.o. sú oslobode-
né od platby DPH.

Za subjekt softvérového priemyslu 
je považovaný subjekt, ktorý počas 
štyroch predchádzajúcich po sebe 
idúcich uzávierkových (daňových) 
štvrťrokov súhrnne spĺňal nasle-
dujúce kritériá:

• podiel príjmov podliehajúcich vý-
konu ekonomických aktivít nie je 
menej ako 70 percent príjmov zo 
všetkých hospodárskych činností 
s predajom tovaru, prác a služieb;

• pôvodná hodnota dlhodobého 
majetku a / alebo nehmotného 
majetku, ktorá je väčšia ako 50 
minimálnych miezd, podľa záko-
na, ktorá je ustanovená 1. januára 
uzávierkového (daňového) roka; 
(výška minimálnej mzdy ku dňu 
01. 01. 2017 – 3200 UAH).

• subjekt nemá daňový dlh;

Ekonomické činnosti, na základe 
ktorých je nárok na daňové výho-
dy:

• zabezpečenie softvérového po-
skytovania, vrátane publikácie 
a predaja systému softvérových 
balíkov (predaj, prenájom a/alebo 
udeľovanie licencií), systém ba-
líkových programov, služobných 
a herných programov, publikácie 
hotového (nesystémového) sof-
tvérového zabezpečovania, vrá-
tane prekladu alebo adaptačných 
nesystémových softvérov pre 
konkrétny trh za vlastné náklady: 
operačné systémy, obchodné a iné 
aplikácie; výroba počítačových 
hier pre všetky platformy;

• počítačové programovanie 
a všetky aktivity, úpravy, testova-
nie a technická podpora, doku-
mentácia o softvérovom zabezpe-
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čovaní, vrátane vývoja štruktúry 
a obsahu a/alebo písania systému 
ukážok, ktoré sú potrebné pre zo-
stavovanie a plnenie;

• poradenské informácie, vrátane 
plánovania a vývoja počítačových 
systémov, ktoré kombinujú do-
končené hardvéry; softvérového 
zabezpečovania a komunikačných 
technológií, poradenstva v oblasti 
typu a konfigurácií počítačového 
hardvéru a používania softvéro-
vých technológií;

• činnosti riadenia počítačovým 
vybavením, vrátane poskytova-
nia miestnej správy a firemných 
zákazníkov počítačových systé-
mov a spracovania dát a ďalších 
súvisiacich služieb, ktoré pôsobia 
v dlhodobej báze prostriedkov pre 
spracovanie dát, ktoré patria iným 
užívateľom;

• vytvorenie a implementácia 
technických komplexov, systémov 
a sietí;

• spracovanie dát, odosielanie in-
formácií na webové stránky a čin-
nosť súvisiaca s nimi.

Pre akciové spoločnosti (a.s.) pla-
tí rovnaký daňový systém ako aj 
pre podniky, ktoré majú iné orga-
nizačné právne formy. Odlišnosti 
zdanenia sa týkajú iba dividend-
ných výplat a operácií s cennými 
papiermi. 

Zvláštnosť zdanenia dividendných 
výplat spočíva v tom že, a.s. mu-
sí zaplatiť daň vo výške 30 % zo 
všeobecnej sumy pre rezidentov 
pred vyplácaním dividend alebo 
synchrónne. Daň zo zisku sa skra-
cuje vo výške zaplatenej do rozpoč-
tu dane z dividend. 

Dividendy, vyplatené nereziden-
tom zo zisku, zostávajú k dispozícii 
a.s. po zdanení. Výšky príjmov ne-
rezidentov, prijaté ako dividendy, 
sú zdanené vo výške 15 % z hrubej 
sumy.

Priame investície nie sú predme-
tom zdanenia, čo je ďalší stimul 
investovania do akcií hospodár-
skych subjektov. Emisie, distri-
búcia a predaj cenných papierov 
vydaných do obehu a.s. (ako aj pre 
ďalšie podnikateľské subjekty), nie 
sú predmetom DPH. DPH nepodlie-
ha taktiež:

• prevod základných fondov ako 
príspevok ku kapitálu pre vytvore-
nie celkového majetkového kom-
plexu a.s., výmenou za emitované 
firemné práva;

• predaj za kompenzáciu hrubých 
aktív (vrátane ceny na goodwill), 
t.j. predaja podniku ako samostat-
ného obchodného objektu alebo 
zahrnutie jeho hrubých aktív inej 
spoločnosti (takéto operácie sa 
realizujú, vrátane fúzií a zlúčenia 
a.s.);
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• návratnosť kapitálových aktív 
vložených do základného fondu 
v prípade likvidácie fyzických ale-
bo právnických osôb zo zakladate-
ľov alebo spoločníkov alebo v prí-
pade likvidácii spoločnosti;

• poskytovanie poplatkov 
(sprostredkovanie) a dealerských 
služieb z obchodu alebo konania 
cenných papierov.

Transakcie s cennými papiermi 
podliehajú štátnemu clu. Najmä 
za registráciu informácie o emi-
sii cenných papierov sa platí 0,1 % 
z nominálnej výšky emisie.

Vyššie uvedené dokladuje, že da-
ňový systém na Ukrajine je plne 
transparentný a jasný a pri jed-
notlivých formách podnikania ne-
existujú žiadne prekážky.



UKRAJINSKÉ MINCE
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DAŇOVÉ 
ZAŤAŽENIE 

PODNIKANIA

Na sklonku roka 2016 prezident 
Ukrajiny Petro Porošenko podpí-
sal zákon o zmenách Daňového zá-
konníka s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie na Ukrajine. Nasledov-
né legislatívne zmeny čakajú pod-
nikateľov v roku 2017:

Daň z príjmov právnických 
osôb

Daňová sadzba sa nemení. Zák-
ladná sadzba je vo výške 18 %. 
Špeciálne daňové sadzby sú zabez-
pečené pre právnické osoby, ktoré 
sa zaoberajú poisťovacou činnos-
ťou, bookmakerskou činnosťou, 
vydávaním a organizovaním loté-
rií, hazardných hier a pre nerezi-
dentov a pre podobné osoby.

Medzitým boli zavedené na ob-
dobie do 31. decembra 2021 daňo-
vé prázdniny (aplikácia nulovej 
sadzby dane z príjmu podnikov) 
pre podniky, ktorých ročný prí-
jem nepresahuje 3 milióny hrivien 
a výška vypočítanej mzdy zamest-
nancov za každý mesiac uplynu-
lého obdobia nie je nižšia ako dve 
minimálne mzdy; s výhradou do-
držiavania nasledovných kritérií:

• sú v súlade s právnymi predpis-
mi vytvorenými po 1. januári 2017;

• počas troch po sebe nasledujú-
cich rokov ich ročná výška príj-
mu nepresiahla 3 milióny hrivien 
a u ktorých priemerný počet za-
mestnancov počas tohto obdobia 
sa pohyboval v rozmedzí od 5 do 
20 osôb;

12/
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• ktoré boli zaregistrované ako 
platcovia jednotnej dane v súlade 
s právnymi predpismi v období 
pred 1. januárom 2017 a u ktorých 
za posledný kalendárny rok suma 
tržieb z predaja produkcie (výrob-
kov, prác a služieb) bola do 3 mi-
liónov hrivien a priemerný počet 
zamestnancov sa pohyboval v roz-
medzí od 5 až 50 osôb.

DAŇOVÉ ZAŤAŽENIE PODNIKANIA

Na sklonku roka 
2016 prezident 
Ukrajiny Petro 
Porošenko podpísal 
zákon o zmenách 
Daňového 
zákonníka s cieľom 
zlepšiť investičné 
prostredie na 
Ukrajine. 
Zároveň boli zmenené kritériá prí-
slušnosti daňovníka ku kategórii 
veľkých daňovníkov – v rámci príj-
mu od 12 do 20 miliónov hrivien 
bol zvýšený ukazovateľ platenia 
poplatkov do štátneho rozpočtu 
podľa platieb kontrolovaných ŠFS; 
a kritérium výšky príjmu zo všet-
kých druhov činností za posledné 
štyri po sebe idúce daňové (účtov-
né) štvrťroky je od 500 miliónov 
hrivien do 1 miliardy hrivien.

Nové pravidlá pre fyzické 
osoby – podnikateľov (FOP)

Daňový systém zaznamenal drob-
né zmeny, ktoré sa vzťahujú len 
na daňovníkov prvej skupiny. Zá-
sadné zmeny sa týkajú platby jed-
notného sociálneho príspevku.

Existuje všeobecný daňový systém 
a zjednodušený daňový systém. 
Zjednodušený systém má 3 skupi-
ny pre FOP. U prvého a druhého 
je stanovená presná suma mesač-
nej dane (10 % od životného mi-
nima pre prvú skupinu a 20 % od 
minimálnej mzdy pre druhú), bez 
ohľadu na výšku príjmu, a u tretej 
je daň stanovená vo výške 5 % od 
príjmu. 

Čo sa týka jednotného sociálneho 
príspevku (JSP) došlo k zásadnej 
zmene. Do 1. januára 2017 FOPy 
(bez ohľadu na daňový systém) 
museli za prítomnosti príjmu za 
príslušný mesiac platiť JSP vo výš-
ke aspoň minimálneho poistného 
príspevku (22 % od minimálnej 
mzdy). Od 1. januára 2017 FOPy 
musia platiť JSP bez ohľadu na prí-
jem za príslušný mesiac. Zmenil 
sa aj poriadok výpočtu v závislos-
ti od daňového systému. Pre pod-
nikateľov na všeobecnom systéme, 
a taktiež na zjednodušenej 2. a 3. 
skupine, sa výška JSP od 1. januára 
2017 zachovala ako minimálny po-
istný príspevok (22 % od minimál-
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nej mzdy), t.j. 704 hrivien mesačne. 
Pre FOPov na zjednodušenom sys-
téme 1. skupiny by výška príspev-
ku mala byť najmenej 0,5 násobku 
minimálneho poistného príspev-
ku, t.j. 352 hrivny mesačne. Bez 
ohľadu na príjem musia teda FOPy 
platiť JSP, ktorého výška je od 1. ja-
nuára 2017 352 hrivny, pre FOPov 
na zjednodušenom systéme 1. sku-
piny, a 704 hrivien pre všetkých 
ostatných podnikateľov.

Od roku 2017 budú podnikatelia 
platiť dane a poplatky v týchto su-
mách:

• všeobecný systém: daň – 18 % od 
príjmu (za prítomnosti), JSP – 704 
hrivny mesačne;

• Jednotná daň, 1. skupina: 
daň – 160 hrivien mesačne, 
JSP – 352 hrivny mesačne, cel-
kom – 512 hrivien mesačne;

• Jednotná daň, 2. skupina: 
daň – 640 hrivien mesačne, 
JSP – 704 hrivny mesačne, cel-
kom – 1344 hrivny mesačne;

• Jednotná daň, 3. skupina: 
daň – 5 % od príjmu (za prítom-
nosti), JSP – 704 hrivny mesačne.

Podnikatelia, ktorí nevykonávajú 
činnosť, ale zostávajú registrovaní, 
sú nútení činnosť pozastaviť alebo 
platiť mesačne 704 hrivny, pričom 
so zmenou minimálnej mzdy sa tá-
to suma bude meniť.

Daň z príjmu fyzických 
osôb (DPFO): dôležité  
inovácie pre podnikanie

Bolo stanovené zdanenie vo výške 
polovice všeobecnej sadzby (18 %); 
t.j. 9 % pasívneho príjmu v podo-
be dividend z akcií, investičných 
certifikátov a korporátnych práv, 
ktoré sa platia nerezidentmi, in-
štitúciami spoločného investova-
nia a podnikateľskými subjektmi. 
Rovnaká sadzba dane je stanove-
ná aj pre pasívny príjem v podobe 
dividend zo zahraničných zdrojov.

Výška denných, ktoré nevyžadu-
jú dokumentárne potvrdenie a ne-
podliehajú zdaneniu DPFO, v roku 
2017 bude pre služobné cesty v rám-
ci Ukrajiny – 0,1 výšky minimálnej 
mzdy, stanovenej k 1. januáru (320 
hrivien); pre služobné cesty do za-
hraničia – 0375 výšky MM (1200 
hrivien alebo okolo 40 EUR).

Bol rozšírený zoznam nákladov fy-
zickej osoby – podnikateľa za usku-
točnenie hospodárskej činnosti vo 
výške daní, poplatkov, ktoré sú-
visia s podnikateľskou činnosťou 
takej fyzickej osoby – podnikate-
ľa (okrem dane z pridanej hodno-
ty pre fyzickú osobu – podnikateľa, 
zaregistrovaného ako daňovník 
a spotrebnej dane, dane z príjmu 
fyzických osôb z príjmu od hospo-
dárskej činnosti, dane z nehnuteľ-
nosti); výška jednotného poplatku 
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za povinné štátne sociálne pois-
tenie vo výške a spôsobe, ustano-
venom zákonom; poplatkov za-
platených za získanie licencií na 
uskutočnenie istých druhov hos-
podárskej činnosti FOP; získanie 
povolenia, iného dokumentu po-
volného charakteru , ktoré sa tý-
kajú hospodárskej činnosti FOP.

Okrem toho, fyzickej osobe – pod-
nikateľovi bolo dané právo na 
amortizáciu základných prostried-
kov, ktoré sa používajú v činnosti 
(okrem nehnuteľností a automo-
bilov).

Medzi najvýznamnejšie zmeny 
môžeme zaradiť zmenu systému 

spravovania DPH, zavedenie pl-
nej elektronickej kancelárie da-
ňovníka, usporiadanie daňových 

Odborníci 
vítajú iniciatívu 
vytvorenia 
finančnej polície, 
ktorá nahradí 
daňovú políciu 
a ekonomické 
oddelenia 
Ministerstva vnútra 
a SBU. 

objasnení, pomocou ktorých minis-
terstvo financií bude mať prednosť 
pred pozíciou daňovníkov. Odbor-
níci vítajú iniciatívu vytvorenia 
finančnej polície, ktorá nahradí 
daňovú políciu a ekonomické od-
delenia Ministerstva vnútra a SBU. 
Reforma predpokladá vytvorenie 
nového orgánu za podobou NBU, 
do ktorého sa budú vyberať noví 
zamestnanci.

Prijatie zákona č.5130 Najvyššou 
radou Ukrajiny v roku 2016, ktorý 
predpokladá zvýšenie minimálnej 
mzdy na 3200 hrivien, znamená, 
že báza zdanenia sa automaticky 
zvýši, hoci daňové sadzby sa ne-
zmenia.

Problém nie je v tom, že minimál-
nu mzdu výrazne zvýšili, ale v tom, 
ako to urobili. Mzdu zvýšili o dva-
krát, a životné náklady – približne 
o 12 %. V tomto prípade minimál-
na mzda, ako sociálna záruka, 
stráca svoju hodnotu a stáva sa sú-
časťou daňového systému.

V nadväznosti na úroveň minimál-
nej mzdy vo výške 3 200 hrivien, 
suma jednotného sociálneho prí-
spevku (JSP) sa rovná 22 % od „mi-
nimálky“ – 704 hrivny mesačne, 
v nezávislosti od získania príjmu. 
Predtým výška poplatku predsta-
vovala 352 hrivny. Dokonca aj pre 
tých, ktorí nevykazujú príjem zo 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
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je teraz povinná platba jednotnej 
dane a sociálneho príspevku. Pod-
ľa údajov servisu Opendatabot, za 
tri týždne pred koncom roka 2016 
svoje malé podniky zatvorilo pri-
bližne 120 tisíc ľudí (celkom je ich 
680 tisíc).

Na zvýšenie minimálnej mzdy 
podnikateľské prostredie reagova-
lo rôzne. Veľké podniky a dokonca 
aj celé odvetvia aj tak dávno pla-
tia viac, ale malé podnikateľské 
subjekty sa pripravujú na najhor-
šie, pretože jednotný sociálny prí-
spevok sa tiež zdvojnásobil. Firmy 
budú musieť znižovať personál 
a výrobu, nebudú schopné po-
núknuť potrebné množstvo tova-
ru, a preto sa bude zvyšovať dovoz 
a dopyt po mene. Občania sa bu-
dú náhliť previesť dodatočné príj-
my do cudzej meny. Podnikateľské 
prostredie podporuje zvýšenie 
platov, ale zároveň zastáva stano-
visko, že to môže byť založené len 
na základe výsledkov ekonomic-
kého rastu, a v každom prípade, 
musí prebiehať postupne.
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ÚČTOVNÍCTVO, 
AUDIT A DAŇOVÉ 

POVINNOSTI 
SUBJEKTOV

Ako už je známe, výsledky činnosti 
spoločnosti sa odrážajú v účtovnej 
závierke. Presnosť týchto údajov 
teraz nadobudla osobitný význam, 
keďže okrem iného, od roku 2015 
sa na základe účtovníckeho fi-
nančného výsledku určuje základ 
dane zo zisku.

S ohľadom na prípravu a prezen-
táciu účtovnej závierky je nutné 
definovať, kto má podľa zákona po-
vinnosť ju zostaviť a zverejniť. Úč-
tovné závierky podávajú:

• všetky právnické osoby, zriade-
né podľa zákonov Ukrajiny (bez 
ohľadu na právnu formu vedenia 
a vlastníctva);

• zastúpenia zahraničných podni-
kateľských hospodárskych sub-
jektov.

V súlade s požiadavkami druhého 
odseku č. 2 Rádu № 419, účtovnú 
závierku a konsolidovanú účtov-
nú finančnú závierku pripravujú 
právnické osoby podľa:

• národných účtovných predpi-
sov (štandardov) (ďalej – P (C) BU) 
alebo

• medzinárodných štandardov 
finančného výkazníctva (ďalej 
len – IFRS).

Zostaviť účtovné závierky podľa 
IFRS musia:

13/
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• Verejné akciové spoločnosti;

• Banky;

• Spoločnosti, ktoré poskytujú 
finančné služby, okrem poistenia 
a dôchodkového zabezpečenia;

• Spoločnosti, ktoré vykonávajú 
podpornú činnosť v oblasti finanč-
ných služieb a poistenia;

• Spoločnosti zaoberajúce sa súk-
romnými dôchodkami;

• Poisťovatelia;

• Sporiteľné družstvá.

ÚČTOVNÍCTVO, AUDIT A DAŇOVÉ POVINNOSTI SUBJEKTOV

Subjekty vlastníctva, 
ktoré majú dcérske 
spoločnosti, 
okrem účtovných 
závierok vlastných 
obchodných  
operácií, 
vypracúvajú 
a podavajú 
konsolidovanú 
účtovnú závierku. 

Okrem toho, pripravovať účtovnú 
závierku podľa IFRS musia spo-
ločnosti, ktoré uplatňujú medzi-
národné štandardy na základe 
rozhodnutia.

Všetky ostatné subjekty zostavu-
jú účtovné závierky v súlade s ná-
rodnými predpismi P (C).

Subjekty vlastníctva, ktoré majú 
dcérske spoločnosti, okrem úč-
tovných závierok vlastných ob-
chodných operácií, vypracúvajú 
a podávajú konsolidovanú účtov-
nú závierku.

Podnikové združenia okrem vlast-
ných závierok, predložia konsoli-
dovanú účtovnú závierku. Skladá 
sa zo všetkých spoločností, kto-
ré sú súčasťou združenia, ak je to 
uvedené v dokumentoch, v súlade 
so zákonom.

Účtovná závierka
Ročnú účtovnú závierku musia 
predložiť:

• riadiacim orgánom;

• pracovným kolektívom na ich po-
žiadavku;

• vlastníkom (zakladateľom) v súla-
de so základným dokumentom;

• výkonným orgánom v súlade so 
zákonom.

Spoločnosti-daňovníci podávajú 
finančnú uzávierku do orgánov 
Štátnej Fiškálnej Služby Ukrajiny 
spolu s daňovým priznaním da-
ne z príjmu. Robia to spôsobom 
predpísaným na podanie daňové-
ho priznania. Okrem toho všetky 
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spoločnosti (s výnimkou rozpočto-
vých organizácií) musia predložiť 
za rok (zaslať doporučenou poštou) 
účtovnú závierku skladajúcu sa zo 
súvahy a výkazu ziskov a strát do 
štátneho registrátora v umiestne-
ní súboru registrácie.

Uzávierka pri podaní prihlášky:

• Obyčajná – najneskôr do 28. feb-
ruára nasledujúceho roka podľa 
závierky;

• Konsolidovaná a súhrnová – naj-
neskôr do 15. apríla nasledujúce-
ho roka podľa závierky.

Niektoré účtovné jednotky majú 
povinnosť najneskôr do 30. apríla 
nasledujúceho roka podľa uzávier-
ky zverejniť (t.j. umiestniť na svojej 
vlastnej webovej stránke a zverej-
niť periodické alebo neperiodické 
publikácie) ročnú účtovnú závier-
ku konsolidovanú spolu so sprá-
vou audítora. Takéto subjekty sú 
verejné akciové spoločnosti, pod-
niky – emitenti hypotekárnych 
záložných listov, hypotekárnych 
osvedčení, obligácií podnikov 
a osvedčení fondov z nehnuteľ-
nostných operácií a taktiež od-
borní účastníci na akciovom trhu, 
banky, poistenci a ďalšie finančné 
inštitúcie.

Účtovná závierka môže byť úpl-
ná a skrátená. Úplnú predklada-
jú všetky podniky s výnimkou 

rozpočtových inštitúcií, zastúpe-
ní zahraničných podnikateľských 
subjektov a malých podnikov. Pre 
malé firmy a zastúpenia zahranič-
ných podnikateľských subjektov 
ide o inštalované skrátenie účtov-
nej závierky.

Audit
Podniky vykonávajú audit, ktorý 
možno rozdeliť na 2 typy: povinný 
a iniciatívny (dobrovoľný).

Povinný audit účtovnej závierky 
platí pre podniky v rámci zákonov 
Ukrajiny, ktoré musia zverejňovať 
účtovnú závierku. Medzi takéto 
subjekty patria akciové spoločnos-
ti, banky, poisťovne, sporiteľné 
družstvá, úverovné inštitúcie, in-
vestičné fondy, burzy cenných pa-
pierov a iné finančné inštitúcie. 

Podľa článku č. 8 Zákona Ukrajiny 
(O auditovej činnosti) od 22. 04. 93, 
číslo 3125-XII je audit povinný pre:

• overenie správnosti a úplnosti 
ročnej účtovnej závierky a kon-
solidovanej účtovnej uzávierky 
verejných obchodných spoločností 
a podnikov – emitentov obligácií, 
odborných účastníkov trhu s cen-
nými papiermi, finančných inšti-
túcií a iných subjektov podávania 
správ podľa právnych predpisov 
Ukrajiny, ktoré podliehajú ofici-
álnemu zverejneniu, s výnimkou 
inštitúcií a organizácií, ktoré sú 
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celkom financované zo štátneho 
rozpočtu;

• zistenie finančnej situácie zakla-
dateľov bánk, podnikov so zahra-
ničnými investíciami, verejných 
obchodných spoločností (okrem 
fyzických osôb), poistení a hol-
dingových spoločností, inštitúcií 
kolektívneho investovania, dôver-
ných podnikov a ostatných finanč-
ných sprostredkovateľov;

• emitentov pri získavaní licencií 
pre profesionálnu činnosť na trhu 
s cennými papiermi.

Audit je povinný taktiež v iných 
prípadoch, ktoré sú ustanovené 
zákonmi Ukrajiny.

Iniciatívny audit môže byť vyko-
naný za účelom:

• dôkazu o finančnej výkonnosti 
podnikov verejných služieb;

• predloženia audítorskej správy 
do banky (úverové);

• nákupu a predaj podnikov;

• financovania projektov;

• dokladu o účtovnej závierke 
k súdu;

• potvrdenia likvidačného zostat-
ku v likvidácii;

• tenderových nákupov;

• voľby riadiaceho personálu;

• v ďalších prípadoch.

Výsledkom tejto iniciatívy je výrok 
audítora o finančných závierkach.

Pokiaľ ide o audit zo strany daňo-
vých úradov, od 01. 01. 2017 ne-
majú právo vykonávať daňové 
kontroly dokladov a vecný audit 
daňových poplatníkov. Daňové 
kontroly sa však nerušia – od dňa 
01. 01. 2017 sa môžu organizácie 
dokumentárnych a vecných kon-
trol vykonávať len orgánmi Štát-
nej Fiškálnej Služby na regionál-
nej a centrálnej úrovni. 

Moratórium na kontroly podni-
kov v roku 2017 sa vzťahuje na tie 
organizácie, firmy aj jednotlivcov, 
ktorých príjem vlani predstavo-
val menej ako dvadsať miliónov 
hrivien. Kontroly týchto osôb sa 
uskutočňujú výhradne na zákla-
de súdneho rozhodnutia na požia-
davku podnikateľov a schválenia 
Kabinetom Ministrov a v súlade 
s trestným zákonom. To však ne-
platí pre dovozy a distribúcie to-
varov podliehajúcich spotrebnej 
dani krajiny. Takisto kontrolná 
služba má právo kontrolovať vy-
konávanie daňového zákonníka 
a bodov zákonníka.

Za utajovanie výšky daní budú da-
ňovníci trestne zodpovední (od ro-
ku 2017) v prípadoch:

• úmyselných daňových únikov vo 
veľkých množstvách (1000 a viac 
daňových sociálnych dávok, výška 
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nezaplatených daní – od 800 000 
UAH.) – pokuta vo výške 17 000 až 
34 000 UAH. alebo zbavenie práva 
zastávať určité pozície alebo sa 
zapojiť do určitých činností až po 
dobu 3 rokov;

• úmyselných daňových únikov vo 
veľkých množstvách (3000 a viac 
daňových sociálnych dávok, výška 
nezaplatených daní od 2,4 mi-
liónov UAH.) – pokuta vo výške 
34 000 až 51 000 UAH. s diskvalifi-
káciou zastávať niektoré funkcie 
alebo sa zúčastňovať určitých za-
mestnaní až po dobu 3 roky;

• úmyselných daňových únikov 
vo zvlášť veľkých množstvách 
(5000 a viac daňových výhod, výš-
ka nezaplatených daní 4 000 000 
UAH.) – pokuta vo výške 255 000 
až 425 000 UAH. s diskvalifikáciou 
zúčastňovať sa určitých zamestna-
ní alebo činností až po dobu 3 ro-
kov s konfiškáciou majetku.



SHEHYNI, UKRAJINSKÝ KONTROLNÝ BOD NA HRANICIACH S POĽSKOM
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Colný systém na Ukrajine je te-
raz v aktívnej fáze reformovania. 
Cieľom reformovania je vytvore-
nie z existujúcej represívnej služ-
by – prozákaznícku službu.

Čo sa týka inovácií v colnom systé-
me, musíme vziať do úvahy nasle-
dujúce pozitívne veci, ktoré viedli 
alebo vedú k zvýšeniu vývozných 
a dovozných tokov na Ukrajine. 
V máji roku 2016 v Štátnej fiškál-
nej službe Ukrajiny bol vytvorený 
a úspešne funguje Jednotný auto-
matizovaný informačný systém 
(JAIS), ktorý kombinuje všetky sof-
tvérové a hardvérové komponenty 
pre automatizáciu preclenia a col-
nej kontroly. V jeho rámci funguje 
automatizovaný systém preclenia 
(ASP), ktorý zahŕňa všetky colné 
postupy ako vo vnútri krajiny, tak 
aj na colných hraniciach.

Toto umožní mať všetky informá-
cie o druhoch kontrol, ktoré boli 
vykonané od prvého hraničného 
prechodu do voľného obehu aké-
hokoľvek tovaru. Tento systém je 
funkčný prototyp popredných eu-
rópskych systémov preclenia ako 
nemecký ATLAS a poľský CELINA, 
ktoré sú vzorom a príkladom pre 
rozvoj všetkých colných IT systé-
mov.

V súčasnosti ASAUR pokrýva viac 
ako stotisíc orientácií, regionál-
nych a centrálnych rizikových 
profilov. Informácia z okolitých 
štátov dovoľuje všestranne a v pl-
nej miere vyhodnotiť všetky 
hrozby, ktoré môžu vzniknúť pri 
preclení. Ako súčasť ASMO bol re-
alizovaný colný účtovný systém, 
moduly preclenia občanov a po-
dobne.

14/

COLNÝ SYSTÉM NA UKRAJINE



/86

Ďalším prvkom zjednodušenia 
a harmonizácie colných postupov 
možno označiť reformu „jediného 
okna“. Od 1. augusta 2016 nado-
budlo účinnosť uznesenie Vlády 
o zavedení „jediného okna“. Colní-
ci spolu s ďalšími vládnymi orgán-
mi zapojenými do kontroly dovozu, 
vývozu a tranzitu, musia pracovať 
koordinovane s využitím jediné-
ho elektronického systému.

Prítomnosť tohto prvku v colnom 
systéme skráti čas colnej kontroly, 
náklady a minimalizuje korupciu. 
Uznesenie bolo prijaté v auguste 
2016, ale systém „jediného okna“ 
po celej Ukrajine začne fungovať 
od polovice roka 2017.

Zavedenie automatického rozde-
ľovania colných deklarácií me-
dzi inšpektormi pomôže prekonať 
drobnú korupciu na colnici.

V roku 2016 prebytok obchodnej 
bilancie dosiahol 337,3 milióny do-
lárov. Podľa údajov objem vývozu 
tovarov a služieb Ukrajiny v roku 
2016 dosiahol 44,885 miliárd dolá-
rov a dovoz – 44,548 miliárd dolá-
rov.

V roku 2016 k najviac dovezeným 
tovarom na Ukrajinu môžeme za-
radiť:

• ropa a ropné produkty;

• zemný plyn;

• kamenné uhlie;

• liečivá;

• automobily;

• minerálne hnojivá;

• káble.

Dovozca musí vykonať rad col-
ných postupov, aby objekt dovozu 
bol prepustený do voľného obehu 
na území Ukrajiny:

• vykonať predbežné informovanie 
colných orgánov o svojom zámere 
doviezť tovar (y) zo zahraničia;

• vykonať preclenie tovaru (po-
skytnúť deklaráciu a dokumenty 
colným orgánom, ak je potreb-
né vykonať odber vzoriek alebo 
skúšky tovarov);

• zaplatiť dane a ďalšie platby, 
ustanovené právnymi predpismi 
Ukrajiny;

• vykonať, ak je to nevyhnutné, 
opatrenia, ktoré sú stanovené 
ukrajinskými právnymi predpis-
mi o netarifnej regulácii dovozu 
(dostať povolenie na dovoz tovaru, 
zaplatiť antidumpingové clo, ove-
riť vlastnosti výrobkov podľa po-
žiadaviek ukrajinských právnych 
predpisov).

Zoznam dokumentov, ktoré musia 
byť poskytnuté pre preclenie, sú 
v každom prípade individuálne, 
v závislosti od colného kódu tovaru, 

COLNÝ SYSTÉM NA UKRAJINE
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ktorý sa určuje podľa ukrajinskej 
klasifikácie tovarov zahraničnej 
ekonomickej činnosti (UKT ZEČ).

Colný režim dovoz
Pre registráciu tovarov a doprav-
ných prostriedkov v rámci col-
ného režimu dovozu sú potrebné 
nasledujúce dokumenty:

• Platobný príkaz na úhradu cla.

• Platobný príkaz o zaplatení služ-
by colného terminálu.

• Kontrakt, špecifikácia, dodatoč-
ná dohoda.

• Originál faktúry.

• Osvedčenie o pôvode tovaru.

• Evidenčný lístok subjekta zahra-
ničnej ekonomickej činnosti.

• Osvedčenie o deklarovaní hod-
nôt mien.

• Kniha medzinárodnej cestnej 
prepravy.

• Nákladný list CMR.

• Vývozná deklarácia krajiny odos-
lania.

• Ak je to nutné – povolné doku-
menty (osvedčenie o kvalite, sani-
tárny a epidemiologicky certifikát, 
registrácia Ministerstva zdravot-
níctva, GOST, atď).

• Doklady preukazujúce hodno-
tu a kód tovaru (cenníky, kataló-
gy, technický opis, predchádzajú-

ce zistenia týkajúce sa nákladov 
a kódu tovarov, atď.)

• Platobný príkaz za karanténnu 
inšpekciu, certifikovaný v Štátnej 
veterinárnej a fytosanitárnej služ-
be Ukrajiny.

• Pri zapojení do preclenia maklér-
skych organizácií je potrebná do-
hoda o deklarovaní tovarov.

• Dohoda o utilizácii tary a oba-
lov s firmou, ktorá má príslušnú 
licenciu a platobný príkaz o platbe 
vopred.

Postup vyvážania tovarov sa, sa-
mozrejme, líši. Prvá vec, ktorú mu-
sí vedieť vývozca, je dovozná colná 
deklarácia EÚ.

Dovozná colná deklarácia obsahu-
je podrobnú informáciu o náklade 
(nákladné listy, faktúry atď.), kto-
rý sa dováža na územie EÚ. Takáto 
deklarácia sa podáva vopred, te-
da pred priamym hraničným pre-
chodom tovaru s členským štátom 
EÚ. Dopravca tovaru podáva doku-
ment colnej službe toho členského 
štátu EÚ, cez ktorý sa uskutočňuje 
dovoz tovaru na územie Únie.

Termíny podania deklarácie sú 
rôzne v závislosti od spôsobu do-
dania tovarov:

• Morská kontajnerová preprava: 
24 hodín pred naložením tovaru 
v zahraničnom prístave.
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• Námorná preprava sypkých ná-
kladov: najmenej 4 hodiny pred 
príchodom do prístavu určenia.

• Riečna preprava: najmenej 2 ho-
diny pred príchodom do prístavu 
určenia.

• Blízka letecká preprava (do 4 ho-
dín): pred chvíľou vzletu lietadla.

• Diaľkové letecké prepravy (trva-
júce dlhšie ako 4 hodiny): najme-
nej 4 hodiny pred príchodom lie-
tadla do prvého letiska na území 
EÚ.

• Cestná nákladná preprava: naj-
menej jedna hodina pred prícho-
dom nákladu na územie EÚ.

Ďalším dokumentom je colná ná-
kladová deklarácia. Colná náklado-
vá deklarácia (SAD) sa predkladá 

Dostupnosť 
účinného, 
transparentného 
a nekorupčného 
colného systému 
je jednou z prvých 
podmienok, ktoré 
musí zabezpečiť 
ktorákoľvek krajina 
pre investorov… 

colným orgánom členského štá-
tu EÚ dovozcom tovaru alebo je-
ho predstaviteľom v elektronickej 
podobe (každý členský štát EÚ má 
svoj vlastný systém elektronické-
ho výkazníctva) alebo vo forme 
dokumentu priamo do príslušnej 
colnej služby.

Táto deklarácia obsahuje informá-
ciu o určení tovaru (vývoz, dovoz, 
tranzit, skladovanie na colných 
skladoch, dočasný dovoz, spra-
covanie atď.) nezávisle od spô-
sobu (námorná, letecká alebo 
cestná doprava), ktorým tieto to-
vary boli dodané na územie člen-
skej krajiny EÚ. Táto deklarácia je 
univerzálnym dokumentom, ktorý 
poskytuje optimálne zverejnenie 
informácie o tovare. Taktiež znižu-
je počet administratívnych postu-
pov a umožňuje zjednotiť procesy 
spracovania colnej informácie.

EORI

Aby bolo možné vyvážať tovary do 
krajiny EÚ a realizovať obchodnú 
a ekonomickú činnosť na ich úze-
mí, treba sa zaregistrovať a získať 
registračný kód ekonomického 
operátora (subjektu ekonomickej 
hospodárskej činnosti), takzvaný 
EORI kód (číslo v systéme registrá-
cie a identifikácie ekonomických 
operátorov EÚ). Ide o jedinečný 
identifikačný kód, ktorý sa vydáva 
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colným orgánom členskej krajiny 
EÚ všetkým subjektom ekonomic-
kej hospodárskej činnosti, ktoré sa 
podieľajú na obchodných a ekono-
mických vzťahoch, ktoré sa regu-
lujú colnými právnymi predpismi 
EÚ.

Dostupnosť účinného, transpa-
rentného a nekorupčného colného 
systému je jednou z prvých pod-
mienok, ktoré musí zabezpečiť 
ktorákoľvek krajina pre investo-
rov, keďže akákoľvek osoba alebo 
spoločnosť sa primárne dostáva 
do styku s prácou colnej správy.

Dohoda o pridružení s EÚ vyžadu-
je bezpodmienečné uplatňovanie 
niektorých ustanovení colných 
právnych predpisov EÚ (v priebe-
hu 1 – 3 rokov). Najmä do colných 
právnych predpisov Ukrajiny mu-
sí byť implementovaných 70 – 80 % 
ustanovení Colného kódexu EÚ. To 
znamená, že colné právne predpi-
sy sa musia takmer úplne zmeniť. 
V súčasnej dobe v colnom systé-
me prebiehajú reformné procesy. 
Zmeny, ktoré sa musia uskutočniť 
v súvislosti s podpísaním dohody 
o pridružení, musia byť zakotve-
né na legislatívnej úrovni a musia 
upevniť existenciu týchto prvkov:

• Verejné hodnotenie vedúcich 
colných orgánov.

• Výstavba obchodných komuni-
kácií.

• Výstavba efektívnej funkčnej 
štruktúry ukrajinskej colnej sprá-
vy.

• Boj proti korupcii.

• Zjednodušenie colných postu-
pov.

• Automatizácia colníctva.

Vzhľadom na to, že Ukrajina seba-
vedome smeruje k posilneniu spo-
lupráce s EÚ, tieto zmeny v colnom 
systéme Ukrajiny čoskoro budú 
uskutočnené.
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Pred dvomi rokmi spôsobil ná-
hly pokles všetkých ukazovateľov 
ukrajinskej ekonomiky kritický 
stav. V súčasnosti možno považo-
vať ukrajinskú ekonomiku za sta-
bilizovanú a začína znova lákať 
investorov. Ponúka rozsiahly trh 
lacnej a vysoko kvalifikovanej pra-
covnej sily, rozsiahly spotrebiteľ-
ský trh, bohaté prírodné suroviny, 
výhodnú zemepisnú polohu a ob-
rovský potenciál takmer vo všet-
kých odvetviach výroby tovarov 
a služieb. Množstvo investícií bolo 
v roku štyrikrát väčšie, ako suma 
investícií v predchádzajúcom roku. 

Investori, ktorí sa rozhodli inves-
tovať do ukrajinských podnikov, 
musia mať informácie o všetkých 
osobitostiach podnikania na Ukra-
jine, zvlášť o podmienkach banko-
vých služieb. 

Bankový systém Ukrajiny, tak ako 
aj celá ekonomika, prežil krízové 
obdobie a teraz sa nachádza v štá-
diu obnovenia. Pozitívnym výsled-
kom krízy sa stal rozsiahly audit 
ukrajinských bánk. Za posledné 
dva roky Národná banka Ukraji-
ny odobrala licencie 82 komerč-
ným bankám, na trhu ostalo 100 
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bánk (z nich 25 – so zahraničným 
kapitálom). Negatívne ekonomic-
ké procesy v krajine teda umožnili 
odhaliť všetky slabé miesta ban-
kového systému a vyradiť z trhu 
nespoľahlivé banky. Najsilnejšie 
banky upevnili svoje postavenie 
a zväčšili výkonnosť. 

BANKOVÝ SYSTÉM UKRAJINY

Podľa údajov každoročného banko-
vého projektu Forbes, najsilnejšími 
bankami na Ukrajine boli v roku 
2016 CitiBank, ProCreditBank, Cre-
ditAgricole, RaiffeisenBankAval 
а ING BankUkraine; všetky so za-
hraničným kapitálom. Na jednej 
strane to svedčí o tom, že Ukraji-
na stále ostáva zaujímavou pre za-
hraničných investorov (dokonca 
pre tých, ktorí prežili ekonomickú 
krízu posledných dvoch rokov); 
na druhej strane pridáva niekoľ-
ko bodov spoľahlivosti pre banky, 
ktoré sú podporované materským 

Dôvera 
obyvateľstva 
voči bankám 
rastie – svedčí 
o tom aj zväčšenie 
depozitných 
vkladov v bankách 
o 6,7 % od začiatku 
roka. 

kapitálom zo zahraničia. Ich úro-
veň životaschopnosti sa označu-
je známkou „A“ (najsilnejšia). Na 
udelenie ratingových známok sa 
využíva rad ukazovateľov, medzi 
ktorými je úroveň likvidity, kapi-
talizácie, rentability, hodnotenie 
podpory akcionárov, nepretržitos-
ti platieb a rizík krajín ich pôvodu. 

Straty ukrajinských bánk sa v ro-
ku 2016 podstatne zmenšili, a to 
3,3 krát v porovnaní s analogic-
kým obdobím minulého roka. Ak 
vlani suma strát bola 30,2 mlrd. 
hrn. ($ 1,1 mlrd.), tak tento rok už 
len 9,3 mlrd. hrn. ($ 356,8 mln.). 
Stratových je len okolo 30 % bánk. 
Možno hovoriť o veľmi pozitív-
nej tendencii, ktorá vedie k pred-
pokladu, že na ďalší rok možno 
očakávať bezstratovú činnosť ban-
kového systému Ukrajiny. 

Dôvera obyvateľstva voči bankám 
rastie – svedčí o tom aj zväčšenie 
depozitných vkladov v bankách 
o 6,7 % od začiatku roka. Národ-
ná banka Ukrajiny zrušila limit 
na výber hotovosti z depozitných 
účtov v hrivnách a  dvakrát zvý-
šila limit z účtov v cudzej mene 
a v drahých kovoch, čo znamená, 
že povolila administratívne regu-
lovanie. 

Podstatne sa zvýšila transparent-
nosť fungovania bankového sys-
tému. Prednedávnom mohli byť 
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formálnymi majiteľmi bankových 
inštitúcií jedny osoby, a reálnymi 
riaditeľmi úplne iné, no v súčas-
nosti NBU a Protimonopolný úrad 
uskutočňujú dôkladnú kontrolu 
zakladateľov bankových inštitú-
cií a pôvodu ich prostriedkov. Za 
predchádzajúci rok sa likvidovali 
tie banky, ktoré mali vážne finanč-
né problémy, v súčasnosti sa však 
preveruje aj spoľahlivosť a reno-
mé bánk. Uskutočnilo sa podstat-
né zvýšenie štandardov práce 
bánk, čo môže byť zárukou dobré-
ho renomé v budúcnosti. 

Bankový systém Ukrajiny sa stal 
oveľa demokratickejším, otvore-
ným a spoľahlivým, a aj odolnej-
ším voči ekonomickým šokom. 
Základné ukazovatele jeho fungo-
vania sa stabilizovali a stúpli nad 
kritickú úroveň. Potvrdzujú to aj 
medzinárodné ratingové agentúry. 
Agentúra Moody's tento rok zmeni-
la predpoveď bankového systému 
Ukrajiny z „negatívnej“ na „stabil-
nú“. 

Čo má vedieť zahraničný investor 
o osobitostiach bankových služieb 
na Ukrajine?

Fyzická aj právnická osoba-nere-
zident si môže na Ukrajine založiť 
bežný alebo depozitný účet v ná-
rodnej alebo cudzej mene. Osoba, 
ktorá si chce založiť učet, je povin-
ná predložiť banke určitý balík 

dokladov. Štandardnými doklad-
mi pre otvorenie devízového účtu 
právnickou osobou-nerezidentom 
je kópia listu registrácie právnic-
kej osoby, kópia listu registrácie 
pobočky, kópia stanov, kópia plnej 
moci (splnomocniteľ – právnic-
ká osoba-nerezident, splnomoc-
nenec – predstaviteľ na Ukrajine) 
a karta so vzorovým podpisom 
a odtlačkom pečiatky. V prípade, 
ak investor je účastníkom zmluvy 
o rozdelení výrobkov, musí pred-
ložiť aj potvrdenie o evidencii na 
daňovom úrade. Jednotlivé banky 
môžu žiadať aj dodatočné doklady 
na otvorenie účtu. 

Bankový systém 
Ukrajiny sa 
stal oveľa 
demokratickejším, 
otvoreným 
a spoľahlivým,  
a aj odolnejším 
voči ekonomickým 
šokom. 

Úrokové sadzby na depozitné úč-
ty v dolároch pre právnické osoby 
tvoria do 10 % ročných, priemer-
ná sadzba sa pohybuje na úrovni 
6 – 7 %.
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Všetky platby za 
tovary a služby 
vnútri krajiny 
sa uskutočňujú 
v hrivnách. 

Akékoľvek medzinárodné platby 
podľa komerčných operácií mož-
no uskutočňovať len prostredníc-
tvom banky. Zahraničné investície 
do ukrajinských podnikov môžu 
byť podané v hrivnách i v cudzej 
mene. Všetky platby za tovary 
a služby vnútri krajiny sa usku-
točňujú v hrivnách. Investor môže 
previesť príjem z investičnej čin-
nosti na zahraničný účet zo svoj-
ho účtu otvoreného v ukrajinskej 
banke. Rovnako môže previesť 
prostriedky na svoj zahraničný 
účet od ukrajinského partnera. 
Prevod peňazí sa môže uskutočniť 
aj z účtu v hrivnách, aj z devizové-
ho účtu. 

Upozorňujeme, že v prípade, ak 
sa uskutočňuje exportná operácia 
s neskorším vyrovnaním alebo 
importná operácia so zálohovou 
platbou, peniaze alebo tovar majú 
prísť na Ukrajinu najneskôr do 90 
kalendárnych dní. 

Podstatnou výhodou pre zahranič-
ného investora je to, že prevod va-
luty na jeho zahraničný účet patrí 

k výnimkám a nepotrebuje licen-
ciu NBU. 

Predtým, ako prevedie peniaze, 
pobočka zahraničného investora 
na Ukrajine (alebo jeho partner-
ská spoločnosť) kupuje valutu na 
medzibankovom trhu. Pobočka 
musí podať do svojej banky pri-
hlášku na kúpu cudzej meny spo-
lu s určitým balíkom dokladov. Ak 
v priebehu troch dní banka od Ná-
rodnej banky Ukrajiny nedostane 
zákaz na uskutočnenie tejto ope-
rácie, banka kupuje valutu v mene 
klienta na sumu uvedenú v pri-
hláške. 

65 % valuty, ktorá prišla zo za-
hraničia, má byť predaná na me-
dzibankovom valutovom trhu. 
Táto norma sa však nevzťahuje na 
peniaze, ktoré sú určené na usku-
točnenie zahraničných investícií.

Ukrajinský trh sa postupným 
zmierňovaním požiadaviek snaží 
vytvárať priaznivé podmienky pre 
zahraničné investície. Vytváraním 
príslušných noriem, požiadaviek 
a štandardov v ekonomickom i ban-
kovom systéme sa snaží približovať 
Európskej únii. Podľa svetových 
ratingových agentúr obsadila 
Ukrajina vysokú, 52. priečku pod-
ľa úrovne investičného potenciálu 
v raitingu Global Competitiveness. 
Agentúra Bloomberg umiestnila 
Ukrajinu na 41. miesto v ratingu 
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TOP-50 najviac inovačných ekono-
mík vo svete a predpovedá v naj-
bližších rokoch jej prudký rozvoj.



LABORATÓRIUM ORIENTOVANÉ NA VÝROBU BETÓNU, KYJEV, UKRAJINA
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NÍZKA CENA 
A VYSOKÁ 

KVALIFIKÁCIA 
PRÁCE

Za posledné roky možno vplyvom 
ekonomickej krízy pozorovať po-
kles reálnych platov, nárast chudo-
by, úmrtnosti obyvateľstva a odliv 
mozgov. V rebríčku výšky oficiál-
nych platov zastáva Ukrajina v Eu-
rópe posledné miesto. 

Priemerná mzda pracovníkov 
v rámci celej Ukrajiny klesla z 308 
eur v roku 2013 na 193 eur v roku 
2016, t.j. 1,6 krát. Ukrajinský medi-
án priemerného platu je dokonca 
nižší ako minimálna mzda vo via-
cerých krajinách v zahraničí. Ak 
je dnes minimálna mzda na Ukra-
jine na úrovni 52 eur, tak v Litve, 
Lotyšsku a Estónsku, Poľsku 350 až 

430 eur a v niektorých krajinách 
EÚ sa pohybuje na úrovni 1500 
eur (Francúzsko, Írsko, Nemecko, 
Belgicko, Holandsko). Najnižšia 
minimálna mzda je v Bulharsku 
(173 eur), najvyššia – v Luxembur-
sku (1923 eur). Minimálna ukra-
jinská mzda je teda 3,3-krát nižšia 
ako najnižšia priemerná mzda 
a 37-krát nižšia ako najvyššia prie-
merná mzda v Európe. Treba zdô-
razniť, že zmeny vo výške platov, 
ktoré sa uskutočnili na Ukrajine, 
ju nepriblížili k analogickým uka-
zovateľom európskych krajín a za 
posledné dva roky sa dokonca skôr 
vzdialili.

16/
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Takýto nepriaznivý stav platí aj 
napriek skutočnosti, že Ukrajina 
má tretie miesto vo svete podľa 
úrovne vzdelanosti obyvateľov. 
Pred ňou je len Severná Kórea a Lo-
tyšsko. Rovina všeobecnej vzde-
lanosti obyvateľstva tvorí 99,8 % 
a v indexe vzdelania Programu 
rozvoja OSN Ukrajina obsadila 29. 
miesto, čo je viac, ako ten istý uka-
zovateľ vo Veľkej Británii. 

NÍZKA CENA A VYSOKÁ KVALIFIKÁCIA PRÁCE

Formovanie modelu lacnej pracov-
nej sily je na Ukrajine v značnej 
miere podmienené špecifikami 
druhov a technológií ekonomic-
kej činnosti, ktoré predpokladajú 
extenzívny charakter zamestna-
nosti a jej nízku produktivitu. Veľ-
ký vplyv na tento fenomén mala aj 
politika štátu.

Rovina všeobecnej 
vzdelanosti 
obyvateľstva tvorí 
99,8 % a v indexe 
vzdelania Programu 
rozvoja OSN 
Ukrajina obsadila 
29. miesto, čo je 
vyššie ako ten 
istý ukazovateľ vo 
Veľkej Británii. 

Za základný dôsledok modelu lac-
nej pracovnej sily treba považo-
vať deformáciu hierarchie výšky 
platov, predovšetkým absenciu 
adekvátnych pomerov medzi plá-
cou za duševnú a fyzickú prácu, 
kvalifikovanú a nekvalifikovanú 
prácu. Nekvalifikovaný masový 
robotník aj za lepších aj za horších 
čias stále dostáva mzdu na úrovni 
nevyhnutnej pre jeho existenciu. 
Ale za kvalifikovanú pracovnú si-
lu sa má za podmienok jej zvýše-
nej produkcie platiť oveľa viac. Vo 
všeobecnosti svedčí nízka úroveň 
platov o šetrení na kvalifikovanej 
pracovnej sile.

Osobitosťou súčasnej situácie na 
Ukrajine je aj prudký rast spotre-
biteľských potrieb a požiadaviek 
zo strany obyvateľstva a  absencia 
cielených krokov v rámci štruktúr-
nych zmien v ekonomike zo strany 
štátu a zamestnávateľov. Obyvateľ-
stvo porovnáva svoj dnešný bla-
hobyt nie so sovietskou minulosťou, 
ale s dosiahnutou životnou úrov-
ňou vo vyspelých krajinách, čo 
vedie ku kritickému hodnoteniu 
existujúcich platových štandardov 
a k nízkej motivácii k ekonomickej 
aktivite. Aj napriek rozhovorom 
o nevyhnutnosti prechodu k ino-
vačnému modelu rozvoja sa štát 
a zamestnávatelia aj naďalej dr-
žia modelu lacnej pracovnej sily, 
dôsledkom čoho je konzervácia 
zastaranej materiálno-technic-
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kej základne výroby a archaickej 
štruktúry ekonomiky, a teda aj 
jedna z najnižších úrovní produk-
tivity v Európe. Ako poznamenal 
sovietsky akademik S. Strumilin 

„nepremyslená ekonómia na pla-
toch je na základe svojej stratovos-
ti najhorším spôsobom šetrenia“.

Migrácia
Dôsledkom ekonomických nedo-
statkov je prekvitajúci odchod 
Ukrajincov z  rodnej vlasti a hľa-
danie lepšieho zamestnania a vyš-
ších platov v zahraničí. z istého 
uhla pohľadu znamená odliv moz-
gov perspektívu pre ekonomiku 
krajiny. Niektorí experti ju pova-
žujú za dočasný stav s tým dôsled-
kom, že „mozgy“ sa vrátia do 
krajiny zdokonalené. Keďže však 
ide o migráciu vysokokvalifikova-
nej pracovnej sily, väčšina exper-
tov hodnotí tento jav ako negatívny, 
pretože je obrovským ohrozením 
pre ekonomický (užitočné vynále-
zy prinášajú zisk iným štátom), ve-
decký (nezdokonaľuje sa národný 
systém vedy a školstva) a sociálny 
rozvoj krajiny (národ v dôsledku 
migrácie vysoko kvalifikovanej 
pracovnej sily stráca veľký poten-
ciál, ostáva bez hodnotného ľud-
ského zdroja). 

Odchod do zahraničia dáva mož-
nosť nadaným ľuďom lepšie sa 
uplatniť, akumulovať finančné 
zdroje a nadviazať pracovné kon-

Odchod do 
zahraničia 
dáva možnosť 
nadaným ľuďom 
lepšie sa uplatniť, 
akumulovať 
finančné zdroje 
a nadviazať 
pracovné kontakty, 
ktoré by nemohli 
získať doma. 
takty, ktoré by nemohli získať do-
ma. 

V popredných krajinách sveta je 
v súčasnosti veľký dopyt po odbor-
níkoch v ІТ oblasti. Zahraničné 
spoločnosti poskytujú dobré pra-
covné podmienky s množstvom 
benefitov, aby prilákali odbor-
níkov v danej sfére. „Emigrácia 
programátorov sa katastrofálne 
zvýšila – odchádzajú malé a stred-
né spoločnosti“, hovorí riaditeľ 

„ERAM Ukrajina“, Jurij Antoňuk. 
Ukrajinský štát podľa neho do-
teraz nevytvoril podmienky pre 
stály rozvoj startupov v krajine 
a samostatne sa tieto smery rozví-
jať nebudú. 

Podľa vedúceho partnera SBT Sys-
tems Ukraine, Dmytra Ovčarenka, 
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Od efektivity 
štátnej politiky 
v mzdovej 
oblasti závisí 
životná úroveň 
obyvateľstva. 

pre rozvoj IT-oblasti na Ukrajine je 
nevyhnutná príslušná legislatív-
na báza a systém súdnictva, ktorý 
dovoľuje obhajovať práva spoloč-
ností na patentované technológie. 

Prezident spoločnosti Miratech 
Mykola Rojenko poznamenáva, že 
bežná úroveň štátneho financova-
nia vedeckých výskumov a vývoja 
je pre aktívny rozvoj informač-
ných technológií v krajine nedos-
tatočná. Podľa jeho údajov dostáva 
vedecký pracovník za rok približ-
ne 2 tis. eur na uskutočnenie vý-
skumu. „Veda sa drží na hladovom 
prídele“, povedal Mykola Rojenko. 

Ukrajina patrí podľa Rojenka 
na trhu IT-outsourcingu medzi 
najatraktívnejšie krajiny pre za-
hraničné spoločnosti. „Ukrajina sa 
de facto stala špičkovým brandom 
v outsourcingu – sú tu pobočky 
deviatich zo sto najväčších sveto-
vých IT-spoločností“, povedal.

„Aj napriek všetkým problémom, 
investori chcú prísť na Ukrajinu. 

Je dôležité rozvíjať odvetvie“, po-
vedal generálny riaditeľ Altexsoft, 
Olexandr Medový.

Samozrejme, emigrujú nielen ved-
ci a predstavitelia ІТ sektoru, ale 
aj stavbári, inžinieri, lekári а od-
borníci vo viacerých ďalších povo-
laniach. 

Pre obyvateľov ukrajinského po-
hraničia je Česko druhou kraji-
nou po Poľsku, kam sa najčastejšie 
obracajú pri hľadaní práce. Nej-
de o krátkodobé, sezónne pobyty, 
ale obyčajne o pobyty na pol roka 
alebo rok. Predseda Asociácie za-
mestnávateľov Ľvovského kraja, 
Zenovij Bermes: „Pre Zakarpatsko 
je zárobok v Čechách masovým 
javom, pre Ľvovský kraj – trochu 
menej, ale odchádzajú tiež. Od-
chádzajú legálne aj ilegálne s poľ-
skými vízami, nie kvôli vyšším 
platom alebo zlepšeniu blahoby-
tu rodiny, ako to kedysi robili Če-
si, Nemci a Taliani, ale kvôli tomu, 
aby aspoň prežili. Inú alternatívu 
na Ukrajine nemajú“, vraví Ber-
mes.

Priemerná mzda inžiniera-kon-
štruktéra na Ukrajine je 7 tisíc 
hrivien, a v Česku – od 1000 eur 
(okolo 30 tis. hrn). Pre odborníkov 
to predstavuje veľký finančný sti-
mul. Okrem toho, nezamestnanosť 
v západnom regióne Ukrajiny je 
oveľa vyššia ako oficiálnych 9 %. 
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„Môžeme hovoriť o 20 % a početná 
armáda nezamestnaných žije vďa-
ka pohraničnému styku“, dodáva 
predseda asociácie. Podľa neho te-
raz vo svete neprebieha boj o ro-
pu alebo plyn, ale práve o ľudské 
zdroje: „Ako vidíme, Česko vstúpi-
lo do boja o ukrajinské pracovné 
zdroje, a nielen tie, čo sa uvoľni-
li počas ekonomickej krízy, ale aj 
o kvalifikovaný personál, na kto-
rý je dopyt na našom trhu“. Niek-
torí investori sami odchádzajú do 
západných regiónov a využívajú 
lacnú ukrajinskú pracovnú silu 
a pracujú s dodanými surovinami, 
ale aj oni môžu čoskoro pocítiť ne-
dostatok pracovníkov.

Mzda ako sociálno-ekonomická 
kategória na jednej strane je zá-
kladom blahobytu pracujúcich, 
a na strane druhej stimuluje pra-
covníkov k vysokoefektívnej práci 
a vplýva na tempo sociálno-ekono-
mického rozvoja krajiny. Od efek-
tivity štátnej politiky v mzdovej 
oblasti závisí životná úroveň oby-
vateľstva. Rozvoj trhových vzťa-
hov na Ukrajine si žiada odstup od 
neaktuálnych, za sovietskych čias 
nadobudnutých dogiem a stereo-
typov a prechod k implementácii 
trhových mechanizmov a k novej 
filozofii mzdy, ktorá by zabezpečo-
vala adekvátnu odmenu za prácu 
a bola priaznivá pre prekonanie 
chudoby.
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ZDRAVOTNÉ 
POISTENIE 

A SOCIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

Minimálna mzda na Ukrajine 
je v súčasnosti 3200 hrivien. Prie-
merná mzda predstavuje 5700 hri-
vien. Na priemernej mzde pouká-
žeme na všetky druhy sociálnych 
platieb, ktoré platí zamestnávateľ 
a zamestnanec:

• dane, ktoré platí zamestnávateľ 
z platu zamestnanca: 33,2 % – dô-
chodkový fond (1892 hrivny), 
1,5 % – fond pracovnej neschop-
nosti (85,5 hrivien), 1,3 % – fond 
nezamestnanosti (74,1 hrivny), od 
0,8 % do 2,4 % – fond pracovných 
úrazov (pre ďalší výpočet z tejto 
dane budeme používať číslo vo 
výške 1 %).

• dane vyberané z platu zamest-
nanca: 2 % – dôchodkový fond (114 

hrivien), 1 % – fond zamestnanos-
ti – 57 hrivien, 15 % – daň z príjmu 
fyzických osôb – 855 hrivien.

Celkom 38,4 % sa platí z fondu od-
meny za prácu podniku a ešte 18 % 
z platu zamestnanca.

Uvedené platby sú povinné, ale za-
mestnávateľ môže platiť svojím za-
mestnancom službu zdravotného 
poistenia na základe dobrovoľ-
nosti, pre stimuláciu a povzbude-
nie zamestnancov. Zdravotné po-
istenie využívajú iba zamestnanci 
veľkých podnikov, pre ktorých je 
táto služba zabezpečená vďaka 
plateniu potrebných príspevkov 
samotnými podnikmi.
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Podľa Národnej komisie, ktorá vy-
konáva štátnu reguláciu v oblasti 
trhov finančných služieb, trh dob-
rovoľného zdravotného poistenia 
je takmer na nulovej úrovni – za 
9 mesiacov roku 2016 patrilo ku 
kategórii trvalého zdravotného 
poistenia iba 9 % (1758 miliónov 
hrivien) všeobecných čistých po-
istných odmien. Ku kategórii pois-
tenia zdravotných nákladov patrí 
iba 2,68 % (oproti 6,31 % a 1,57 % 
v roku 2012) čistých poistných od-
mien.

Tendenciu nevyužívania zdravot-
ného poistenia môžeme vysvet-
liť len tým, že využívanie služieb 
poisťovacích spoločností je pre ob-
čanov momentálne finančne ná-
ročné. 

ZDRAVOTNÉ POISTENIE A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zdravotné 
poistenie využívajú 
iba zamestnanci 
veľkých podnikov, 
pre ktorých je táto 
služba zabezpečená 
vďaka plateniu 
potrebných 
príspevkov 
samotnými 
podnikmi. 

V súčasnosti existuje na Ukraji-
ne rad poisťovní, ktoré poskytujú 
služby pre dobrovoľné zdravotné 
poistenie. Medzi najväčšie spo-
ločnosti, ktoré zabezpečujú zdra-
votné poistenie, môžeme zaradiť: 
AXA Ukrajina, ZP Providna, PZU, 
ZP TAS, Oranta a Unika. Na druhej 
strane je potrebné poznamenať, že 
väčšina z týchto spoločností zača-
la poskytovať zdravotné poistenie 
v rokoch 2015 – 2016. Ich činnosť 
sa bude masovo rozvíjať až po za-
vedení povinného zdravotného 
poistenia.

V rámci diskusií o reforme v oblas-
ti medicíny podporuje profilové 
ministerstvo a Kabinet ministrov 
Ukrajiny návrh, aby sa povinným 
zdravotným poistením zaoberali 
spoločnosti zo zahraničia. S naj-
väčšou pravdepodobnosťou sa do 
rámca povinného zdravotného 
poistenia budú zapájať zahraniční 
investori, ktorí budú pre obyvateľ-
stvo poskytovať túto službu. Rad 
spoločností s celosvetovou reputá-
ciou v oblasti poisťovníctva už vy-
jadril svoj záujem podieľať sa na 
zabezpečovaní verejných služieb 
vo vzťahu k povinnému zdravot-
nému poisteniu. Vzhľadom na to, 
že priemerná cena za zdravotné 
poistenie je 200 dolárov za rok, sa 
stáva poisťovníctvo ziskovým sek-
torom zahraničných investícií.
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Hlavné ustanovenia reformy soci-
álnej ochrany na Ukrajine sú za-
bezpečené Koncepciou sociálneho 
zabezpečenia obyvateľstva Ukra-
jiny, ktorá bola schválená Naj-
vyššou radou Ukrajiny. Najvyššia 
rada tiež prijala dva dôchodkové 
zákony – o povinnom štátnom dô-
chodkovom poistení a o súkrom-
nom dôchodkovom zabezpečení, 
ktoré majú radikálne zmeniť sys-
tém dôchodkového zabezpečenia 
a priviesť ho do súladu s medziná-
rodnými normami a so skúsenos-
ťami vyspelých krajín s trhovou 
ekonomikou.

Čo sa týka reformy dôchodkového 
systému, Kabinet ministrov Ukra-
jiny zaviedol trojstupňový sys-
tém dôchodkového zabezpečenia. 
Prvá úroveň – solidárny systém, 
druhá úroveň – systém kumulá-
cie, tretia úroveň – systém súk-
romného dôchodkového zabezpe-
čenia. Dôchodok osoby sa tak bude 
skladať z troch častí, finančné pro-
striedky pre každú štruktúrnu 
časť sa kumulujú a platby sa usku-
točňujú za osobitných podmienok.

Systém súkromného dôchodkové-
ho zabezpečenia je súčasťou systé-
mu kumulatívneho dôchodkového 
zabezpečenia, ktorý je založený na 
princípoch dobrovoľnej účasti fy-
zických a právnických osôb. V sú-
časnosti je minimálny dôchodok 
na Ukrajine 55 dolárov a je najnižší 

v Európe. K zmene môže dopomôcť 
vytváranie súkromných dôchod-
kových fondov. Ukrajina do tejto 
oblasti plánuje prilákať investície 
medzinárodných spoločností. Na 
Ukrajine totiž medzi existujúci-
mi súkromnými dôchodkovými 
fondmi nefigurujú žiadne spoloč-
nosti, ktoré by mohli poskytovať 
svoje služby pre celé obyvateľstvo. 
Dôchodková reforma je jednou 
z hlavných požiadaviek MMF pre 
ďalšiu pôžičku Ukrajine.

V súčasnosti 
je minimálny 
dôchodok na 
Ukrajine 55 dolárov 
a je najnižší 
v Európe. K zmene 
môže dopomôcť 
vytváranie 
súkromných 
dôchodkových 
fondov. 

Účasť spoločností v životnom pois-
tení, činnosť ktorých sa predpokla-
dá na tretej úrovni, nespôsobí na 
pozadí zhoršujúcich sa podmienok 
solidárneho systému prudký skok 
trhového rastu – je to postupný 
proces, rovnako ako celá dôchod-
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ková reforma. z hľadiska hospo-
dárskej súťaže je víťazom ten, kto 
môže rýchlejšie a kvalitnejšie 
poskytnúť informácie o reforme 
a možnostiach tretej úrovne. Pod-
mienky pre zahraničné spoloč-
nosti s vlastnou agentskou sieťou 
životných agentov aj pre domáce 
spoločnosti so sieťou rizikových 
agentov a s existujúcou bázou zá-
kazníkov sú takmer rovnaké.

Na Ukrajine existuje rad každoroč-
ných sociálnych programov, ktoré 
pomáhajú nechráneným spoločen-
ským vrstvám; napríklad:

• Program finančnej podpory pri-
sťahovalcov – v roku 2014 posky-
tol Úrad vrchného komisára OSN 
vo veciach utečencov finančnú 
podporu nútene vysídleným oso-
bám vo výške 3,5 miliónov hrivien, 
v roku 2015 5 miliónov hrivien  
a v minulom roku 7 miliónov hri-
vien.

• Program Moderné metódy reha-
bilitácie zdravotne postihnutých 
detí – program, ktorý každoročne 
umožňuje lekárom-rehabilitólo-
gom absolvovať stáž v USA.

• Každoročné programy fondu 
Stefania – rehabilitačné centrum 
pre bezdomovcov; poskytuje celo-
denný bod ohrievania pri dennom 
centre za chladného počasia, po-
moc početným rodinám, pomoc 
prisťahovalcom.

V Ľvove bol predlžený Program 
sociálnej ochrany vnútorne vy-
sídlených osôb na rok 2017. Ten-
to program predstavujú podujatia, 
ktoré sa uskutočňujú na miestnej 
úrovni s cieľom finančnej podpory 
vnútorne vysídlených osôb, najmä 
osôb so zdravotným postihnutím 
(vrátane zdravotne postihnutých 
detí), matiek/rodičov (opatrovní-
kov), ktoré vychovávajú tri alebo 
viacero maloletých detí do 18 ro-
kov, osôb v produktívnom veku, 
ktoré nepracujú a nie sú schopné 
zarábať kvôli chorobe, a v niekto-
rých prípadoch aj s cieľom pod-
pory iných vnútorne vysídlených 
osôb, ktoré sú registrované v od-
delení sociálnej ochrany humani-
tárnej politiky Ľvovskej mestskej 
rady.

Kramatorský podnik školenia 
a výroby ukrajinskej spoločnosti 
pre nevidiacich získal úver v rám-
ci spoločného programu poskyto-
vania úverov sociálnym podni-
kom Oščadbanku a Western NIS 
Enterprise Fund. Ide o spoloč-
nosť, v ktorej je 60 % zamestnan-
cov špecializujúcich sa na výrobu 
vlnitej lepenky a výrobkov z nej 
so zrakovým postihnutím. Zís-
kané prostriedky budú prispie-
vať k zvyšovaniu objemu výroby 
a konkurencieschopnosti podni-
ku, čo umožní stabilne platiť mzdu 
a poskytovať zamestnancom fi-
nančnú podporu pre liečbu, po-
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skytovať im bydlisko, ozdravovať 
či vytvárať podmienky pre socio-
kultúrny rozvoj. Banky rozvoj rôz-
nych druhov sociálnych podnikov 
pri získavaní úveru podporujú.

Rok 2017 by mal byť dôležitým ro-
kom v oblasti zdravotného pois-
tenia a sociálneho zabezpečenia 
obyvateľstva. Vláda Ukrajiny je 
pripravená spolupracovať s medzi-
národnými spoločnosťami s cieľom 
zvýšiť sociálne istoty obyvateľstva 
a vyhlásila plne otvorený prístup 
pre zahraničných investorov. 
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PODPORA 
INVESTIČNÝCH 
PROJEKTOV ZO 
STRANY ŠTÁTU

Štátne garancie podpory investícií 
zahraničných investorov zabez-
pečuje Zákon Ukrajiny o ochrane 
zahraničných investícií na Ukra-
jine. Podľa čl. 5 Zákona Ukrajiny 
o ochrane zahraničných investí-
cií na Ukrajine zo dňa 10. 09. 1991 
№ 1540а-XII, zahraniční investori 
majú právo opakovaného inves-
tovania prostriedkov do podniku 
alebo sféry činnosti podniku na 
Ukrajine. Takisto podľa čl. 4 tohto 
Zákona, zahraniční investori ma-
jú garantované právo dostať pre-
vedený zisk do zahraničia alebo 
iné prostriedky, ktoré vznikli v dô-
sledku uskutočnenia legálnej čin-
nosti v národnej mene, aj v cudzej 
mene.

Kapitola 2. Zákona Ukrajiny o re-
žime zahraničného investovania 
zo dňa 19. 03. 1996 № 93/96-ВР 
stanovuje štátne garancie ochra-
ny zahraničných investícií. Pod-
ľa čl. 7 kapitoly 2. Štátne garancie 
ochrany zahraničných investícií 
tohto zákona, pre uskutočnenie in-
vestičnej činnosti zahraničnými 
investormi na území Ukrajiny le-
gislatívno-právne akty stanovujú 
národný režim investičnej a inej 
hospodárskej činnosti. 

Štátna podpora investícií
Národný režim investičnej čin-
nosti poskytuje zahraničným in-
vestorom taký istý rozsah práv 
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a povinností, ktoré sa poskytujú 
aj domácim subjektom hospodár-
skej činnosti. Podľa čl. 6 kapitoly 2. 
Zakona Ukrajiny o zahraničnej ob-
chodnej činnosti od 16. 04 .1991 № 
959-XII, národný režim investič-
nej činnosti zahŕňa všetky druhy 
hospodárskej činnosti zahranič-
ných subjektov hospodárskej čin-
nosti, ak taká činnosť predpokladá 
uskutočnenie investícií na Ukraji-
ne. Výnimky z národného režimu 
investičnej činnosti môžu byť sta-
novené medzinárodnými zmlu-
vami Ukrajiny s vládami iných 
krajín. 

Podľa čl. З Dohody medzi Vládou 
Ukrajiny a Českej republiky, ktorá 
bola podpísaná 17. 03. 1994 a na-
dobudla platnosť 02. 11. 1995, ná-
rodný režim investičnej činnosti 
neplatí v prípade nadobudnutia 
vlastníckeho práva zahraničnými 
investormi na pozemok a zúčast-
nenia sa procesov privatizácie.

Podľa čl. 8 Zákona Ukrajiny o re-
žime zahraničného investovania 
pre zahraničných investorov je 
garantovaná ochrana pred zme-
nou legislatívy na dobu desať ro-
kov. Tento článok neznamená, že 
sa legislatíva Ukrajiny nemôže 
meniť. Predpokladá však situá-
ciu, že v prípade zmeny legislatívy 
má zahraničný investor právo žia-
dať o uplatnenie tých štátnych ga-
rancií ochrany investícií, ktoré sú 
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uvedené v Zákone Ukrajiny o reži-
me zahraničného investovania zo 
dňa 19. 03. 1996 № 93/96-ВР. Takú 
požiadavku má zahraničný in-
vestor právo uplatniť v priebehu 
desiatich rokov od momentu na-
dobudnutia platnosti zmeneného 
zákona.

Pre poskytnutie štátnej podpory in-
vestičným projektom podnikateľ-
ským subjektov, Kabinet Ministrov 
Ukrajiny založil Štátnu inovač-
nú finančne-úverovú inštitúciu. 
Doteraz Štátna inovačná finanč-
ne-úverová inštitúcia realizova-
la nasledovné projekty: inovačný 
projekt implementácie kogenerač-
ného energiu šetriaceho zariade-
nia Tepelnoenergetický komplex 

„Motor Sič“, na realizáciu ktorého 
táto inštitúcia poskytla pôžičku vo 
výške 676 tisíc eur; inovačný pro-
jekt výroby prvého domáceho ľah-
kého multifunkčného vrtuľníka 
КТ-112, pričom na realizáciu tohto 
projektu Štátna inovačná finanč-
ne-úverová inštitúcia poskytla 
1 milión eur. Inštitúcia schválila 
financovanie v rozsahu viac ako 
1 066 tis. eur pre inovačný projekt 
vývoja technológie výroby a prie-
myselnej produkcie kolagénové-
ho, ekologicky čistého obalu pre 
potraviny. Do zoznamu Štátnou 
inovačnou finančne-úverovou in-
štitúciou realizovaných inovač-
ných projektov patrí aj projekt 
rozbehnutia sériovej výroby agre-
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S cieľom prilákania 
zahraničných 
investícií schválila 
Najvyššia Rada 
v prvom čítaní 
návrh zákona 
o určení daňových 
úľav pre činnosť 
priemyselných 
parkov. 

gátov podvozkov lietadiel АН–140,  
АН–148–100 a projekt rekonštruk-
cie vonkajšieho osvetlenia mesta 
Ľvov využitím moderných a ener-
giu šetriacich technológií.

Od roku 2012 sa na Ukrajine roz-
víjajú industriálne parky, ktoré sa 
považujú za nástroj rozvoja výrob-
ných a vedecko-výskumných pod-
nikov krajiny. Do 30. decembra 
2016 bolo na Ukrajine do Registra 
industriálnych parkov zahrnu-
tých 15 industriálnych parkov. 

S cieľom prilákania zahraničných 
investícií schválila Najvyššia Ra-
da v prvom čítaní návrh zákona 
o určení daňových úľav pre čin-
nosť priemyselných parkov. V prí-
pade definitívneho schválenia da-
ného návrhu zákona a zmenách 
Daňového poriadku Ukrajiny bu-
dú pre industriálne parky stanove-
né nasledujúce daňové úľavy: zda-
nenie zisku 0 % v priebehu prvých 
piatich rokov a v priebehu ďalších 
piatich so sadzbou dane 9 %. Pre 
industruálne parky sa predpokla-
dá právo splácať v splátkach sumu 
dane z pridanej hodnoty v súvis-
losti s operáciami dovozu strojov, 
zariadení a iných materiálov, kto-
ré sa využívajú buď pre zariade-
nie parkov alebo pre uskutočne-
nie hospodárskej činnosti. Splácať 
na splátky sumu dane z pridanej 
hodnoty bude možné 5 rokov. Ur-
čené úľavy tak podstatne zmenšia 

daňové zaťaženie industriálnych 
parkov a dovolia im reinvestovať 
viac prostriedkov do svojej hospo-
dárskej činnosti.

Podpora zelenej energie
Podľa čl. 15 Zákona Ukrajiny o elek-
troenergetike zo dňa 16. 10. 1997 
№ 575/97-ВР veľkoobchodný trh 
elektrickej energie Ukrajiny je po-
vinný kupovať od subjektov hospo-
dárenia, pre ktorých je stanovená 

„zelená“ tarifa, elektrickú energiu 
v každom vyrovnávacom obdo-
bí. Veľkoobchodný trh je povinný 
uskutočňovať úplné splácanie hod-
noty elektrickej energie, vyrobenej 
pomocou využitia alternatívnych 
energetických zdrojov podľa „zele-
nej“ tarify.

„Zelená“ tarifa pre podnikateľské 
subjekty, ktoré vyrábajú elektrickú 
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energiu s využitím alternatívnych 
energetických zdrojov, sa stanovu-
je na úrovni maloobchodnej tarify 
násobenej koeficientom „zelenej“ 

tarify pre tento druh elektrickej 
energie. Článok 17 tohto zákona ur-
čuje koeficienty „zelenej“ tarify pre 
objekty uvedené do prevádzky od 
01.01.2017 do 31. 12. 2019. Subjek-
ty hospodárenia, ktoré vyrábajú 
elektrickú energiu s využitím ve-
terných zariadení s jednotkovým 
výkonom do 600 kilowatt, môžu 
predávať túto elektrickú energiu 
za cenu 0.06 eur bez dane z prida-
nej hodnoty za jednu kilowattho-
dinu. Pre subjekty hospodárenia, 
ktoré vyrábajú elektrickú energiu 
s využitím veterných zariadení 
s jednotkovým výkonom od 600 

do 2000 kilowatt, predajná cena 
takej energie štátu je stanovená na 
úrovni 0.07 eura za kilowatthodi-
nu. V prípade výroby elektrickej 
energie s využitím veterných za-
riadení s jednotkovým výkonom 
od 2000 kolowatt a viac, subjekty 
hospodárenia môžu predávať takú 
energiu za 0.1 eura bez dane z pri-
danej hodnoty. 

Pre tie podnikateľské subjekty, 
ktoré vyrábajú elektrickú ener-
giu s využitím biomasy a bioply-
nu, je predajná cena stanovená na 
úrovni 0.13 eura bez dane z prida-
nej hodnoty za jednu kilowattho-
dinu. V prípade využitia energie 
slnečného žiarenia subjektmi hos-
podárenia pozemskými elektroe-
nergetickými objektmi pre výrobu 
elektrickej energie sa predajná ce-
na takej energie určuje na úrovni 
0.16 eura bez dane z pridanej hod-
noty.

Okrem stanovenia „zelenej“ tari-
fy pre subjekty hospodárenia, kto-
ré vyrábajú elektrickú energiu 
s využitím alternatívnych zdro-
jov energie, pre takých výrobcov 
legislatíva stanovuje dodatočné 
zvýhodnenie v oblasti zdanenia 
a vyclenia. Daňové zvýhodnenie 
treba chápať ako oslobodenie od 
daňovej povinnosti pri dovoze 
zariadenia, ktoré sa bude využí-
vať na výrobu energie z obnovi-
teľných alternatívnych zdrojov (b. 

Zvýhodnené 
zdanenie je určené 
aj pre výrobcov 
zariadenia 
na výrobu 
alternatívnych 
druhov paliva 
a zariadenia, ktoré 
funguje pomocou 
obnoviteľných 
zdrojov energie. 
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197.16. čl. 197 Daňového poriadku 
Ukrajiny). 

Zvýhodnené zdanenie je určené aj 
pre výrobcov zariadenia na výro-
bu alternatívnych druhov paliva 
a zariadenia, ktoré funguje pomo-
cou obnoviteľných zdrojov energie. 
Pre výrobcov takého zariadenia, 
ktorí uskutočňujú jeho predaj na 
colnom území Ukrajiny, je určená 
úľava v podobe oslobodenia 80 per-
cent zisku od daňovej povinnos-
ti (Dodatok k uzneseniu Kabinetu 
ministrov Ukrajiny o schválení 
zoznamu tovarov vlastnej výroby, 
z predaja na colnom území Ukra-
jiny, ktorých 80 percent zisku sa 
oslobodzujú od daňovej povinnos-
ti od 28. septembra 2011. N 1005).

Vláda Ukrajiny teda realizuje 
štátnu podporu investičných pro-
jektov určením daňových úľav 
pre výrobcov zariadení na výro-
bu alternatívnych druhov paliva 
a zariadení, ktoré fungujú pomo-
cou obnoviteľných zdrojov ener-
gie – teda „zelených taríf“ pre tie 
subjekty hospodárenia, ktoré vy-
rábajú elektrickú energiu vďaka 
využitiu alternatívnych zdrojov 
energie. Kabinet ministrov Ukra-
jiny navyše založil Štátnu inovač-
nú finančne-úverovú inštitúciu, 
ktorá doteraz poskytla finančnú 
podporu piatim investičným pro-
jektom. 
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ZAHRANIČNÉ 
INVESTÍCIE

Kľúčovú úlohu v budovaní ekono-
miky akejkoľvek krajiny zohrávajú 
zahraničné investície. Akumulá-
cia objemov zahraničných investí-
cií je preto pre Ukrajinu jedným 
z prioritných smerov ekonomickej 
politiky. 

V dôsledku politickej nestability 
a zrušenia ekonomických vzťahov 
s Ruskom stratila hrivna v obdo-
bí medzi rokmi 2014 a 2015 70 % 
svojej hodnoty. Rovnako bolo stra-
tených 50 % odbytových trhov pre 
ukrajinské výrobky, čo ovplyvnilo 
podstatné zmenšenie prílevu va-
lút do krajiny v porovnaní so sta-
bilným dopytom v rámci krajiny. 

Napriek tomu ukrajinská mena os-
tala stabilná, ba dokonca obnovila 
niekoľko percent svojej hodnoty 
v priebehu prvých letných mesia-
cov roku 2016.

Ukrajina je atraktívna pre zahra-
ničných investorov, o čom svedčí 
rad činiteľov – výhodná zemepis-
ná, geopolitická a geoekonomická 
poloha, vysoká úroveň surovino-
vej základne, lacná kvalifikovaná 
pracovná sila, veľká kapacita spot-
rebiteľského trhu a iné. Normatív-
no-právna báza pre vytvorenie 
a fungovanie obchodu na Ukraji-
ne je rovnaká pre zahraničných 
a domácich investorov (okrem 
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vlastníckeho práva na poľnohos-
podársku pôdu).

Zahraniční investori majú právo 
na repatriáciu zisku, príjmu ale-
bo iných prostriedkov spätých 
s investíciami bez akýchkoľvek 
obmedzení pod podmienkou, že 
investície boli uskutočnené podľa 
platnej legislatívy a po odvedení 
príslušných daní. Zahraniční in-
vestori majú garantované právo 
na okamžitý a bezprekážkový vý-
voz zisku.

ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

V súčasnosti Ukrajina získava 
najväčšie objemy zahraničných 
investícií od európskych krajín. 
Vedúcimi odvetviami hospodár-
skej činnosti Ukrajiny aj naďalej 
ostávajú priemysel, ІТ oblasť, sta-
vebníctvo, informácie a telekomu-
nikácie, poľnohospodárstvo, lesné 
a rybné hospodárstvo, veľkoob-
chod a maloobchod a i. 

Na medzinárodnej aréne Ukra-
jina vystupuje nielen ako kraji-
na-recipient, ale aj ako krajina, 
ktorá investuje. Priame investície 
z Ukrajiny boli uskutočnené do 46 

Zahraniční investori 
majú garantované 
právo na okamžitý 
a bezprekážkový 
vývoz zisku. 

krajín sveta a do oblasti spracujú-
ceho priemyslu, výroby potravín, 
nápojov a tabakových výrobkov, 
strojárstva, hutníctva, finančnej 
a poistnej činnosti a iných. 

Analýza investičnej klímy Ukraji-
ny ukazuje negatívny vplyv ruskej 
agresie na ekonomickú situáciu, 
ktorá určuje zapojenie investícií 
do štátu. 

Dôležitým faktorom pre aktivizá-
ciu investičnej činnosti Ukrajiny je 
dohoda medzi Ukrajinou a EÚ o zó-
ne voľného obchodu (ďalej – ZVO), 
ktorá nadobudla platnosť 1. janu-
ára 2016. Vytvorenie ZVO s kra-
jinami Európskej únie sa stala 
silným dodatočným argumentom 
v prospech priamych zahranič-
ných investícií do výroby tovarov 
a služieb orientovaných na ex-
port do krajín európskeho spolo-
čenstva pri využití existujúcich 
konkurečných výhod ukrajinskej 
ekonomiky. 

V súčasnosti Ukrajina dispo-
nuje pozitívnym vývojom v ob-
lasti zahraničných investícií. 
Pozoruje sa pozitívna tendencia 
v investičnej klíme krajiny, predo-
všetkým vďaka prílevu investícií 
do progresívnych sektorov – poľ-
nohospodárstva, informačných 
a komunikačných technológií a al-
ternatívnych energetických zdro-
jov.
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13. júla 2015 sa uskutočnila prvá 
investičná konferencia vo Washin-
gtone, USA. V rámci investičnej 
konferencie došlo k dohode o sú-
stredení sa na spoluprácu v sfé-
rach energetiky, agrárnom sektore, 
infraštruktúre a privatizácii.

Pokiaľ ide o infraštruktúru, jedna 
z najväčších amerických spoloč-
ností so skúsenosťami s podnika-
ním na Ukrajine, Cargill, rozhodla 
o ďalších dodatočných investíci-
ách do ukrajinskej infraštruktúry 
a výstavby terminálu s prekladis-
kom v celkovej sume okolo 100 mi-
liónov USD. V prístave Južný sa bu-
de uskutočňovať výstavba nového 
terminálu.

Ukrajina rovnako podpísala 
s americkými partnermi dohodu 
o "otvorenom nebi". Pre Ukrajinu 
je nevyhnutné, aby na leteckom 
trhu bola konkurencia. Preto bo-
li odvolané všetky obmedzenia 
v dvojsmerných letoch medzi 
Ukrajinou a USA. Toto dalo mož-
nosť zvýšiť počet letov, zvýšiť kva-
litu leteckej dopravy a znížiť ceny 
za letenky.

Ukrajina je jednou z kľúčových 
krajín vo svete podľa rozvoja IT 
sektora. Výhody pre investorov 
v tejto sfére sú podmienené pre-
dovšetkým priaznivými daňový-
mi podmienkami pre rozvoj tohto 
odvetvia. Podľa Daňového zákon-

Ukrajina je jednou 
z kľučových 
krajín vo svete 
podľa rozvoja IT 
sektora. Výhody 
pre investorov 
v tejto sfére sú 
podmienené 
predovšetkým 
priaznivými 
daňovými 
podmienkami 
pre rozvoj tohto 
odvetvia. 

níka Ukrajiny, od 1. januára 2013 
do 1. januára 2023 majú ІТ-spoloč-
nosti daňové prázdniny, čiže oslo-
bodzujú sa od platenia DPH a daň 
zo zisku od roku 2015 platia vo 
výške 18 %. Ukrajinské spoločnos-
ti sa v rámci IT špecializujú zväčša 
na outsourcing; asi 10 % ІТ spoloč-
ností sú produktové. Jeden z kľú-
čových amerických investičných 
fondov, ktorý pracuje na Ukraji-
ne – HorizonCapital – sa rozhodol 
investovať a rozvíjať internetový 
obchod Rozetka.ua.

V energetickej sfére sa vďaka ame-
rickým partnerom v roku podari-
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lo diverzifikovať dodávky plynu 
na Ukrajinu. Predtým bola Ukra-
jina úplne závislá od ruského ply-
nu, v súčasnosti bolo dodávanie 
ruského plynu zastavené. Okolo 
70 percent plynu sa nakupuje od 
členských krajín EÚ. 

Práve na urýchlenie procesu úpl-
nej energetickej nezávislosti je 
potrebné zvýšiť objem ťaženia 
zemného plynu. Odteraz každá 
spoločnosť, ktorá chce investovať 
na Ukrajine s cieľom zvýšenia ob-
jemov tažby zemného plynu, do-
stane zvýhodnený daňový režim. 
Ukrajina spolu s USA a vybranými 
partnermi z EÚ bude realizovať 
programy energetickej efektivity, 
medzi nimi zmenšenie spotreby 
energetických zdrojov, zatepľo-
vanie, modernizáciu a nové kotly. 
Cieľom ukrajinskej vlády je do-
siahnutie energetickej nezávislos-
ti v rozmedzí 10 rokov.

V rámci energetiky je podpísa-
né memorandum s európskou 
pobočkou americkej spoločnos-
ti River Stone o zvýšení objemov 

Cieľom ukrajinskej 
vlády je dosiahnutie 
energetickej 
nezávislosti 
v rozmedzí 10 rokov. 

kúpy zemného plynu pre potreby 
ukrajinského priemyslu a ekono-
miky. Predstavenstvo NAK Nafto-
gaz Ukrajiny podpísalo príslušné 
memorandum s americkou spo-
ločnosťou Frontera o výstavbe 
LNG-terminálu a dodávania zem-
ného plynu cez more na Ukrajinu.

Priaznivý vplyv na investičnú 
klímu má aj agrárny sektor. Za 
poľnohospodárske úspechy pre-
dovšetkým vďačí bohatstvu prí-
rodných surovín. Celkovú plochu 
ukrajinských černozemí možno 
porovnať s rozlohou Veľkej Britá-
nie. Zvlášť úrodná je pôda južnej 
a strednej časti Ukrajiny, kde oko-
lo 50 % územia tvorí rýdza černo-
zem. 

Americkí patneri Ukrajiny uvažujú 
o otázke financovania programov 
kúpy modernizovanej a kvalit-
nej americkej techniky pre ukra-
jinské poľnohospodárstvo cez 
Exportno-importnú banku Spoje-
ných štátov amerických. 

Dôležitým strategickým partne-
rom pre Ukrajinu je nielen USA, 
ale aj Kanada, s ktorou Ukrajina 
podpísala dohodu o zóne voľné-
ho obchodu. V investičnej oblas-
ti medzi Ukrajinou a Kanadou sú 
perspektívne projekty, napríklad 
stavanie závodov na výrobu ag-
rárnej techniky na Ukrajine.
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Ďalším zaujímavým príkladom bi-
laterálnej spolupráce v oblasti za-
hraničných investícií je Nemecko. 
Začiatkom roka 2016 bol otvorený 
nový závod spoločnosti Kromberg 
& Schubert v Žitomire. Celkovo je 
na Ukrajine zaregistrovaných viac 
ako 4 tisíc podnikov s nemeckým 
kapitálom, z čoho reálne funguje 
viac ako 2 tisíc. 

Aj napriek súčasnej zložitej situá-
cii pokračuje Ukrajina v získavaní 
zahraničných investícií a zlepšuje 
svoje postavenie na medzinárod-
nej scéne. Zahraničné investície sú 
zárukou rastu ekonomického roz-
voja akejkoľvek krajiny. Projekty 
s cieľom aktivizácie investičných 
procesov na Ukrajine sú najdôle-
žitejšou súčasťou národnej ekono-
mickej politiky.
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FORMY  
DOTÁCIÍ DO 

PODNIKATEĽSKÉHO 
PROSTREDIA

Za účelom zlepšenia investičnej 
klímy v krajine vytvorila vláda 
súbor opatrení. Od 1. januára 2017 
ponúka agrárnikom prechod do 
praxe európskych krajín, kde  sa na 
podporu odvetvia poskytujú rôz-
ne druhy dotácií a asignácií. V ro-
ku 2017 stanovuje štátny rozpočet 
výdavky na podporu poľnohospo-
dársko-priemyselného komplexu 
podľa týchto programov: 

Finančná podpora opatrení v poľ-
nohospodársko-priemyselnom 
komplexe cez zlacnenie úverov 
(300 miliónov hrivien); Poskyto-
vanie úverov poľnohospodárskym 
spoločnostiam (25 miliónov); Fi-
nančná podpora opatrení v poľ-
nohospodárskom komplexe (60 
miliónov); Štátna podpora rozvo-
ja pestovania chmeľu a založenie 

mladých sadov, viníc a miest, kde 
rastú bobule a ich údržba (75 mi-
liónov); Štátna podpora odvet-
via chovu hospodárskych zvierat 
(210 miliónov); Finančná podpo-
ra poľnohospodárskych výrobcov 
(2973 milióny hrivien) – túto dotá-
ciu budú platiť automaticky podni-
kom chovu hospodárskych zvierat 
(vrátane chovu hydiny), zeleniny, 
záhradníctva a vinohradníctva.

Podpora  
poľnohospodárstva 
Podľa Zákona Ukrajiny o štátnej 
podpore poľnohospodárstva v zne-
ní neskorších predpisov pre roz-
voj poľnohospodárskych výrobcov 
a stimuláciu poľnohospodárskej 
výroby poľnohospodárskym vý-
robcom, ktorých hlavnou činnos-
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ťou je poskytovanie poľnohospo-
dárskych výrobkov, vyrobených 
na vlastných alebo najatých hmot-
ných majetkoch, sa bude poskyto-
vať rozpočtová dotácia.

FORMY DOTÁCIÍ DO PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Právo na získanie rozpočtovej do-
tácie majú poľnohospodárski vý-
robcovia, ktorí sa zaoberajú týmito 
činnosťami:

• pestovanie zeleniny a tekvicovi-
tých plodín, okopanín a hľúzovi-
tých plodín, ako sú zemiaky, atď;

• pestovanie jadrového a kôstko-
vého ovocia, pestovanie bobuľovín 
a jedlých orechov;

• chov dobytka, koní, ošípaných, 
hydiny, iných zvierat a výroba 
mäsa;

• spracovanie mlieka, výroba mas-
la, syra a kyslej smotany;

• výroba vajec a vaječných výrob-
kov.

Pre získanie 
štátnych dotácií 
musia byť 
poľnohospodárski 
výrobcovia zapísaní 
do Registra 
príjemcov dotácií 
z rozpočtu. 

Pre získanie štátnych dotácií mu-
sia byť poľnohospodárski výrobco-
via zapísaní do Registra príjemcov 
dotácií z rozpočtu. Pre zápis do re-
gistra príjemcov dotácií z rozpočtu 
poľnohospodársky výrobca pred-
loží do ŠFS žiadosť v stanovenej 
forme. Podáva sa priamo hlavou 
alebo predstaviteľom poľnohospo-
dárskeho výrobcu s povinným do-
kladom totožnosti a poverovacou 
listinou.

V žiadosti sa uvádzajú dôvody pre 
zápis poľnohospodárskeho výrob-
cu do Registra; zoznam druhov čin-
ností takého poľnohospodárskeho 
výrobcu, vykonávanie ktorých dá-
va právo prijímať rozpočtovú dotá-
ciu.

Populácia sveta sa zvyšuje, rov-
nako sa zvyšuje aj dopyt po potra-
vinách a poľnohospodárstvo tak 
zostane perspektívnou oblasťou. 
Ukrajina ponúka pre toto odvetvie 
množstvo výhod – priaznivé po-
veternostné podmienky a úrodnú 
pôdu (černozem).

Počas posledných dvoch rokov 
predstavovali investície EBRR (Eu-
rópskej banky pre obnovu a rozvoj) 
do ukrajinského poľnohospodár-
stva asi pol miliardy eur. Atraktív-
ne pre investície sú nielen priame 
vloženia do výroby produkcie, ale 
aj do vývoja agrárnej infraštruk-
túry, rozvoja vodnej logistiky, sys-
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témov skladovania úrody a výroby 
biopalív, pretože práve táto agrár-
na infraštruktúra je v súčasnosti 
nedostatočne rozvinutá.

Podpora IT priemyslu
V súčasnosti je IT sektor na Ukra-
jine jedným z tých, ktoré sa najin-
tenzívnejšie rozvíjajú. Preto sa 
daňové zmeny dotkli aj tohto od-
vetvia. Subjekty softvérového 
priemyslu majú daňovú sadzbu 
vo výške 5 %. Okrem toho sú oslo-
bodené od platby DPH (do 1. janu-
ára 2023).

Druhy činností, ktoré majú nárok 
na daňové výhody:

• vydanie softvéru, vrátane vyda-
nia a realizácie systémových sof-
tvérových balíkov (predaj, prená-
jom a/alebo poskytnutie licencií), 
utilít a herných programov, publi-
kácia hotového (nesystémového) 
softvéru, vrátane prekladu alebo 
adaptácie nesystémového softvé-
ru pre konkrétny trh na vlastné 
náklady: operačné systémy, pod-
nikanie a iné dodatky; vydanie 
počítačových hier pre všetky pla-
tformy;

• počítačové programovanie 
a všetky druhy činnosti z písania, 
úpravy, testovania a poskytovania 
technickej podpory, dokumentá-
cia softvéru, vrátane rozpracova-
nia štruktúry a obsahu a/alebo 

Populácia sveta sa 
zvyšuje, rovnako 
sa zvyšuje aj dopyt 
po potravinách 
a poľnohospodárstvo 
tak zostane 
perspektívnou 
oblasťou. 

písanie systému pokynov, potreb-
ných na vytvorenie a výkon;

• konzultácie pre otázky informati-
zácie, vrátane plánovania a rozvo-
ja počítačových systémov, ktoré 
objednávajú príslušenstvo, sof-
tvér a komunikačné technológie, 
konzultácie, ktoré sa týkajú typu 
a konfigurácie počítačových tech-
nických prostriedkov a využitie 
softvérových technológií;

• činnosť z riadenia počítačových 
zariadení, vrátane poskytova-
nia služieb miestneho riadenia 
a činnosti počítačových systémov 
zákazníkov, ako aj spracovanie 
údajov a iné súvisiacie služby, ex-
ploatácia na dlhodobom (trvalom) 
základe zariadení na spracovanie 
dát patriacich iným užívateľom;

• vytvorenie a realizácia informač-
ných a technických komplexov, 
systémov a sietí;
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• spracovanie dát, rozmiestnenie 
informácií na webových stránkach 
a činnosť súvisiaca s nimi.

Intelektuálny potenciál Ukraji-
ny v otázke IT priemyslu už dáv-
no priťahuje pozornosť svetového 
spoločenstva. Krajina je na jednom 
z prvých miest v Európe podľa poč-
tu certifikovaných odborníkov. 
Domáce IT podnikanie už teraz 
pracuje na zahraničného zákazní-
ka takmer na 100 %.

Stav IT priemyslu na Ukrajine naj-
lepšie odráža analytická skupi-
na DOU.ua, ktorá každý štvrťrok 
publikuje top 25 najlepších ukra-
jinských IT podnikov podľa počtu 

Intelektuálny 
potenciál Ukrajiny 
v otázke IT 
priemyslu už dávno 
priťahuje pozornosť 
svetového 
spoločenstva. 
Krajina je na 
jednom z prvých 
miest v Európe 
podľa počtu 
certifikovaných 
odborníkov. 

zamestnancov. Každý rok do tohto 
zoznamu vstupuje aspoň 10 ukra-
jinských IT podnikov, v ktorých je 
sústredených okolo 30 % zamest-
nancov a 15 podnikov so zahra-
ničnými investíciami, v ktorých 
pracovalo asi 70 % IT odborníkov. 
Podľa týchto údajov má podľa poč-
tu zastupiteľstiev veľkých IT or-
ganizácií vedúcu pozíciu Kyjev. 
Rastúcu pozíciu má aj Ľvov, kto-
rý sa spolu s Charkovom a Odesou 
stali regionálnymi lídrami v IT 
priemysle. z 25 najväčších domá-
cich IT organizácií má deväť podo-
ddelenia vo Ľvove, čo je najvyšším 
ukazovateľom po Kyjeve. Prí-
ťažlivosť Ľvova rastie vzhľadom 
na napätú situáciu na východe 
Ukrajiny. Podľa rebríčka Medzi-
národnej asociácie profesionálov 
outsourcerov The 2015 Global Out-
sourcing 100 sa do zoznamu naj-
lepších dostali dva ľvovské IT 
podniky – Eleks a SoftServe a 5 za-
hraničných spoločností s praco-
viskami na Ukrajine – švajčiarsky 
Luxoft, ruský Artezio, americký 
Intetics, TEAM International Ser-
vices a Softjourn. V súčasnej dobe 
fungujú na Ukrajine dobré pod-
mienky pre úspešný rozvoj in-
formačných technológií: vysoká 
úroveň zabezpečenia kvalifikova-
nými IT odborníkmi, významná 
podpora krajín – svetových lídrov, 
prítomnosť túžby novej vlády k im-
plementácii progresívnych zmien 
v ekonomike. V prvom rade však 
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možno tento priemysel charakteri-
zovať univerzálnosťou a mobilitou, 
lebo aj počas hlbokej krízy bude 
prinášať zisky.

28. decembra 2015 bola podpísaná 
finančná dohoda medzi Ukrajinou 
a Európskou investičnou bankou 
(EIB) – Projekt Základný úver pre 
agrárne odvetvie – Ukrajina. Tá-
to dohoda bola podpísaná v rámci 
podpory investičných projektov 
mimo Európskej únie a schválená 
Európskym parlamentom a Radou 
Európskej únie. Suma získaných 
finančných prostriedkov – 400 mi-
liónov eur v národnej mene pred-
stavuje takmer 12 miliárd hrivien. 
Podľa dohody bude financovanie 
trvať asi štyri roky a úver sa bude 
poskytovať tranžmi, v eurách ale-
bo amerických dolároch.

V súlade s podmienkami poskyto-
vania úveru, financovanie inves-
tičných projektov ukrajinských 
výrobcov na úkor EIB bude tvoriť 
nie viac ako 50 %, zvyšok bude fi-
nancovaný fondmi ukrajinských 
bánk účastníkov alebo vlastný-
mi prostriedkami podnikov. Vo 
všeobecnosti, realizácia projek-
tu dovolí urobiť investičný vklad 
do domáceho agrárneho sektora 
vo výške 800 miliónov eur, čo je 
takmer 25 miliárd hrivien.

Konečnými príjemcami finanč-
ných prostriedkov budú malé 

a stredné podniky (počet zamest-
nancov do 250), spoločnosti so 
strednou úrovňou kapitalizácie 
(do 3000 zamestnancov), súkrom-
né (bez ohľadu na počet zamest-
nancov) a štátne podniky.

Úver je určený na 12 rokov so 4-roč-
ným zľaveným obdobím, teda prvé 
platby zo splácania úveru sa za-
čnú po štyroch rokoch od prijatia 
prvej tranže a budú sa vykonávať 
polročnými splátkami. Úroková 
sadzba bude stanovená (EURIBOR 
v tranžiach pre Euro, alebo LIBOR 
pre tranže v amerických dolároch) 
alebo plávajúcou (EURIBOR + Spre-
ad).
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POBYT 
CUDZINCOV 

NA ÚZEMÍ 
UKRAJINY 

Cudzinci mávajú na návštevu 
Ukrajiny rôzne dôvody – štúdium, 
práca, investície, turistika, náv-
števa príbuzných alebo priate-
ľov, liečba... Čo je však na pobyt na 
Ukrajine potrebné zariadiť? 

Vo všeobecnosti majú cudzinci na 
Ukrajine tie isté práva ako ukra-
jinskí občania. Majú možnosť sa 
slobodne presúvať a vyberať si 
bydlisko, využívať služby v oblas-
ti školstva, zdravotníctva, kultúry, 
oddychu a sociálnej starostlivosti, 
môžu sa zamestnať, uskutočňovať 
investičnú alebo podnikateľskú 
činnosť. Obmedzenia sa však tý-
kajú účasti na voľbách a povolania 

zahraničných občanov na vojen-
skú službu. 

Cudzinec sa môže dostať na Ukraji-
nu na základe cestovného pasu, ak 
je medzi krajinou cudzinca a Ukra-
jinou podpísaná zmluva o bezví-
zovom režime alebo na základe 
cestovného pasu s platným vízom. 
Takisto môže na Ukrajinu prísť oso-
ba bez štátneho občianstva v prí-
pade, ak študuje na ukrajinskej 
vysokej škole minimálne jeden rok 
a má príslušné doklady. 

Registráciu cudzinca uskutočňu-
je úradná osoba Štátnej hranič-
nej stráže pri prekročení hranice 
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na colnom hraničnom priechode. 
Výnimku tvoria osoby oslobode-
né od registrácie, alebo osoby, re-
gistrácia pasov ktorých prebieha 
na Ministerstve zahraničných 
vecí a jeho zastupiteľstvách.

POBYT CUDZINCOV NA ÚZEMÍ UKRAJINY

Dĺžka pobytu cudzincov na území 
Ukrajiny sa určuje dobou platnos-
ti víza alebo zmluvou s krajinou, 
občania ktorej majú právo na bez-
vízový styk. 

Vízum
Vízum je možné vybaviť si na dip-
lomatickom zastupiteľstve a na 
konzuláte v zahraničí a tiež (vo 
výnimočných prípadoch) na letis-
kách Borispol, Odesa a Odeskom 
morskom obchodnom prístave. 

Víza sa delia na tri typy: tranzitné, 
krátkodobé a dlhodobé. Tranzitné 
vízum dáva právo zdržiavať sa na 
ukrajinskom území najviac 5 dní, 
krátkodobé – najviac 90 dní v prie-
behu posledných 180 dní a dlho-
dobé – viac ako 90 dní v priebehu 
posledných 180 dní. 

Termín vyhotovenia 
víza je približne 15 
dní a môže sa aj 
predlžiť v prípade 
potreby dodatočnej 
kontroly dokladov. 

Termín vyhotovenia víza je pri-
bližne 15 dní a môže sa aj predlžiť 
v prípade potreby dodatočnej kon-
troly dokladov. Je môžné aj súrne 
vybavenie víz (skôr ako 15 dní). 

Najrozšírenejším dôvodom na vy-
bavenie víza je pozvanie. Môže byť 
od fyzickej osoby (návšteva), od 
právnickej osoby (pracovné) a tu-
ristické pozvanie (turistický vo-
ucher). Približná doba platnosti 
takého pozvania pre vybavenie ví-
za je 30 dní odo dňa vystavenia. 

Existuje podrobný výpočet dô-
vodov, prečo môžu cudzincovi 
odmietnuť vyhotovenie víza: uve-
denie nepravdivých informácií ale-
bo neplatných/falošných dokladov, 
nedostatok potrebných dokladov, 
ohrozenie národnej bezpečnosti, 
zákaz alebo dočasné obmedzenie 
vstupu na územie Ukrajiny. 

Dnes má právo na bezvízový vstup 
na Ukrajinu takmer 60 krajín, vrá-
tane členských krajín EÚ a SNŠ 
(SND). 

Občania, ktorí prichádzajú na úze-
mie Ukrajiny v rámci bezvízové-
ho styku, sa môžu zdržiavať na jej 
území celkovo 90 dní v priebehu 
pol roka. V prípade vážnych dôvo-
dov sa môže toto obdobie individu-
álne predlžiť. K takým dôvodom 
patrí tehotenstvo alebo pôrod, lieč-
ba, opatrenie chorého príbuzného, 
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čakanie na povolenie na imigráciu 
alebo nadobudnutia občianstva 
Ukrajiny, vybavenie dedičstva 
a podobne. Aj s prihliadnutím na 
všetky uvedené podmienky, ter-
mín pobytu na Ukrajine nemô-
že presiahnuť 180 dní od dátumu 
posledného prekročenia hrani-
ce. o predlžení tohto termínu roz-
hoduje osobne vedúci územného 
orgánu alebo oddelenia Štátneho 
migračného úradu Ukrajiny a pri-
púšťa sa spravidla len za pod-
mienok nemožnosti vycestovať 
z Ukrajiny. 

Ak cudzinec, ktorý sa zdržiava na 
území Ukrajiny, vie, že nebude 
môcť načas vycestovať, musí po-
dať žiadosť na územné orgány ale-
bo odbory Štátnej hraničnej stráže 
Ukrajiny najskôr 10 pracovných 
dní a najneskôr 3 pracovné dni 
pred skončením možnej dĺžky po-
bytu. K žiadosti sa prikladá balík 
dokladov, ktoré preukazujú oso-
bu zahraničného občana, účel je-
ho pobytu na ukrajinskom území 
a dôvod, prečo nemôže vycestovať. 

V prípade, ak cudzinec premeškal 
termín vycestovania z Ukrajiny 
a zistil to až na hraničnom priecho-
de, dostáva výstrahu alebo pokutu. 
V prípade nezaplatenia pokuty or-
gány stráže štátnej hranice majú 
právo zakázať cudzincovi vstup na 
Ukrajinu na obdobie troch rokov. 

V prípade, keď chce cudzinec ostať 
na Ukrajine dlhšie ako to dovoľu-
je dlhodobé vízum alebo termíny 
určené pre osoby bez občianstva, 
môže to vyriešiť niekoľkými spô-
sobmi:

• Vybaviť si obchodné vízum (pod-
nikateľské) na ukrajinskom veľvy-
slanectve vo svojej rodnej krajine 
od šiestich mesiacov do jedného 
roka;

• Dostať potvrdenie o prechod-
nom pobyte na Ukrajine;

• Dostať potvrdenie o trvalom po-
byte na Ukrajine (v prípade náro-
ku na neho); 

• Dostať štátne občianstvo Ukraji-
ny (v prípade nároku na neho).

K dôvodom pre získanie potvrde-
nia o prechodnom pobyte patrí 
zamestnanie, účasť na realizácii 
medzinárodných projektov, prá-
ca v náboženských organizáciách 
a iné prípady. 

Nevyhnutnou podmienkou pre 
získanie takého potvrdenia je do-
siahnutie veku 16 rokov. Spolu so 
žiadosťou o prechodný pobyt, ne-
závisle od dôvodu, je cudzinec 
povinný predložiť: cestovný pas 
a jeho preklad, potvrdenku o za-
platení cla, fotografie, kópiu potvr-
denia o udelení identifikačného 
kódu a zdravotné poistenie. 
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Takisto cudzinci, ktorí prišli na 
Ukrajinu s cieľom zamestnať sa, 
majú podať k uvedeným dokladom 
ešte pracovné povolenie alebo pra-
covnú zmluvu s uvedením funkcie 
a žiadosť zamestnávateľa obsahu-
júcu záväzok oznámiť Štátnemu 
migračnému úradu predčasné zru-
šenie pracovnej zmluvy. 

Žiadosť o prechodný pobyt sa po-
sudzuje v priebehu 15 pracovných 
dní. Potvrdenie o pobyte je platné 
behom jedného roka s možnosťou 
predĺženia tohto termínu. 

Potvrdenie o trvalom pobyte je 
možné dostať, ak máte rodinné 
väzby s občanom Ukrajiny (rodičia, 
manžel/manželka, deti, súrodenci, 
starí rodičia, vnúčatá), ak ste vý-
znamný činiteľ kultúry alebo vedy 

Žiadosť 
o prechodný pobyt 
sa posudzuje 
v priebehu 15 
pracovných 
dní. Potvrdenie 
o pobyte je platné 
behom jedného 
roka s možnosťou 
predĺženia tohto 
termínu. 

či dôležitý investor, ak ste už mali 
občianstvo Ukrajiny alebo ak má-
te status utečenca, a v niekoľkých 
ďalších prípadoch.

Pred podaním žiadosti je nevy-
hnutné vybaviť si povolenie na 
imigráciu. Tak isto bude potrebný 
cestovný pas a jeho preklad, po-
tvrdenka o zaplatení štátneho cla, 
fotografie a kópia dokladu, ktorý 
potvrdzuje registráciu v Štátnom 
registri fyzických osôb – platcov 
daní. 

Termín vybavenia potvrdenia 
o pobyte je 7 dní. 

V priebehu desiatich dní od pre-
chodu na nové bydlisko je každý 
cudzinec povinný zaregistrovať 
si ho. Príslušnému orgánu je po-
trebné podať žiadosť, splnomocne-
nie, pas, potvrdenie o prechodnom 
alebo trvalom pobyte, potvrde-
nie o zaplatení štátneho cla a dva 
exempláre lístka o odhlásení sa 
z predchádzajúceho miesta regis-
trácie. 

Na Ukrajine fungujú organizácie, 
ktoré poskytujú služby zahranič-
ným občanom. K týmto službám 
patrí pomoc pri zbere a vybavení 
všetkých nevyhnutných dokladov 
pre získanie pozvania, pracovné-
ho povolenia, služobných kariet 
pre zamestnancov pobočiek zahra-
ničných spoločností, potvrdenia 
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o prechodnom a trvalom pobyte, 
občianstva, registrácie cudzincov 
ako subjektov podnikateľskej čin-
nosti, a takisto právna ochrana 
záujmov cudzincov alebo zahra-
ničných osôb bez občianstva. 

Cudzinec môže za určitý poplatok 
využiť služby takých organizácií, 
aby nemusel tieto doklady vybavo-
vať samostatne a skúmať legislatív-
ne špecifiká. 

Vstup na Ukrajinu pre cudzinca ale-
bo osoby bez občianstva teda nie je 
komplikovaný. Najjednoduchšie to 
prebieha v rámci bezvízového sty-
ku, no ani s vybavovaním víz na 
Ukrajinu nebývajú problémy. Vďa-
ka tomu prichádza na Ukrajinu čo-
raz viac ľudí, či už v rámci štúdia 
alebo turistiky. Na Ukrajine je mož-
nosť kvalitného a relatívne lacného 
vzdelávania, čo láka zahraničných 
študentov a turistov zasa nádher-
ná príroda a veľký počet kultúr-
nych pamiatok.
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VZDELANIE  
PRE CUDZINCOV 

NA UKRAJINE 

Popularita ukrajinského vzdelania 
medzi zahraničnými študentmi sa 
za posledné roky podstatne zvýšila. 
Dôvodom sú hlavne nízke poplat-
ky za štúdium. Zahraničný študent, 
ktorý študuje na vysokej škole na 
Ukrajine, platí za štúdium desať-
krát menej, ako by platil vo svojom 
domovskom štáte. Dôležitým fakto-
rom je aj vysoká kvalita vzdelania 
na Ukrajine a ľahké vybavenie dl-
hodobého víza. Po návrate domov 
ho už čakajú len rozdielové skúšky 
a získava domáci diplom. 

Všetky univerzity, ktoré prijíma-
jú na štúdium cudzincov, posiela-

jú pozvanie, na základe ktorého 
sa vyhotovujú víza. Uchádzač pre 
získanie víza je povinný doložiť 
k pozvaniu ešte aj iné doklady, zo-
znam ktorých je uvedený na strán-
ke ukrajinského veľvyslanectva. 

Pre občanov niektorých krajín, kto-
ré majú s Ukrajinou dohodu o bez-
vízovom styku, stačí len pozvanie 
od univerzity. 

Na väčšine vysokých škôl cudzinci 
nerobia žiadne prijímacie skúšky, 
zvlášť keď absolvovali štúdium na 
prípravnom oddelení alebo fakul-
te. Zápis sa uskutočňuje na základe 
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maturitného vysvedčenia (vysved-
čenie o úplnom stredoškolskom 
vzdelaní). Nevyhnutným je poho-
vor, na ktorom prijímacia komisia 
určuje úroveň ovládania jazyka 
(ukrajinčina, ruština alebo anglič-
tina) a poznatkov z príslušných 
disciplín.

VZDELANIE PRE CUDZINCOV NA UKRAJINE

O efektivite vyučovania ukrajinči-
ny a ruštiny pre cudzincov svedčí 
štatistika: takmer 50 % zahranič-
ných študentov používajú pri štú-
diu ukrajinčinu, pričom ich počet 
stúpol o 32 % za posledný rok; po-
čet rusky hovoriacich študentov 
naopak klesol o 25 %, dnes ruštinu 
pri štúdiu používa okolo 30 % štu-
dentov. V angličtine študuje me-
nej ako 20 % študentov, čo svedčí 
o ochote učiť sa a ľahkosti osvoje-
nia si nového jazyka pre zahranič-
ných študentov.

Stále viac univerzít na Ukrajine 
sa snaží vytvoriť podmienky pre 

Zahraničný študent, 
ktorý študuje na 
vysokej škole na 
Ukrajine, platí za 
štúdium desaťkrát 
menej, ako by 
platil vo svojom 
domovskom štáte. 

štúdium cudzincov. Doteraz je ich 
185. Je to výhodné pre obidve stra-
ny: cudzinec dostáva lacné a kva-
litné vzdelanie, univerzita má 
možnosť vytvárať nové pracovné 
miesta a zvyšiť si vlastný rating. 
Preto sú ukrajinské vysoké školy 
čoraz populárnejšie. Len v r. 2015 
študovalo na Ukrajine 63 906 za-
hraničných študentov zo 148 kra-
jín sveta, čo je o 10 000 viac, ako 
bolo pred 4 rokmi. Je zaujímavé, 
že 74 % z týchto cudzincov sú mu-
ži a len 25 % ženy. Väčšina študen-
tov totiž prichádza z Ázie a Afriky, 
kde ženy nemajú prístup k vyso-
koškolskému vzdelávaniu. Ide 
o krajiny ako Azerbajdžan, Turk-
ménsko, India, Nigéria, Maroko, 
Gruzínsko, Jordánsko, Irak, Čínu 
či Uzbekistan. Pri tom rastie aj po-
čet študentov z vyspelých krajín 
západnej Európy a USA. 

Zahraniční študenti si najčastejšie 
vyberajú Vinnickú národnú lekár-
sku univerzitu, Národnú letec-
kú univerzitu v Kyjeve, Národnú 
technickú univerzitu, Charkovskú 
polytechnickú vysokú školu, Ky-
jevskú národnú univerzitu Tarasa 
Ševčenka, Národnú farmaceutic-
kú univerzitu v Charkove a Národ-
nú technickú univerzitu Ukrajiny 
či Kyjevskú polytechnickú vysokú 
školu. 

Na Vinnickej národnej lekárskej 
univerzite (www.vnmu.edu.ua) 
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pôsobí prípravná fakulta, na kto-
rej fungujú dve katedry: Katedra 
ukrajinistiky a Katedra prírod-
ných disciplín. Na tejto fakulte 
má nastávajúci študent možnosť 
naučiť sa ukrajinčinu a získať po-
znatky zo základných disciplín po-
trebných pre nástup na štúdium. 
Pedagogický kolektív fakulty štu-
dentov nielen vyučuje, ale ich aj 
oboznamuje s kultúrou, dejinami 
mesta a univerzity. Výška školné-
ho je 1600 USD.

Zahraničný uchádzač môže na-
stúpiť na štúdium na Vinnickú ná-
rodnú univerzitu, aj keď neovláda 
ukrajinčinu alebo ruštinu, preto-
že na univerzite existujú študij-
né programy v angličtine. Výška 
školného pri štúdiu v angličtine 
pre bakalársky stupeň sa pohybu-
je v rozpätí od 3300 USD do 4600 
USD za rok, v závislosti od zvole-
nej fakulty. 2600 USD stojí rok ex-
terného štúdia na Farmaceutickej 
fakulte.

Za magisterské štúdium sa platí 
4600 USD za rok. Dĺžka štúdia je 
2 – 3 roky. 

Doktorandské štúdium je prístup-
né len pre tých, ktorí ovládajú ruš-
tinu, trvá 3 – 5 rokov a stojí 4500 
USD za rok. Klinické ordinárstvo 
je tiež prístupné len pre rusky ho-
voriacich. Trvá 2 – 5 rokov a stojí 
4000 USD za rok. 

Záujemcovia môžu absolvovať stáž, 
hodnota ktorej je 410 USD mesačne. 
Trvá do jedného roka. 

Na Národnej leteckej univerzite 
(www.nau.edu.ua) existujú projek-
ty v angličtine pre 20 študijných 
smerov. Vyučovanie v angličtine tu 
uskutočňuje 285 vysokoškolských 
učiteľov. 

Pre tých, ktorí ovládajú ukrajin-
činu alebo ruštinu, je k dispozícii 
štúdium v 44 smeroch a 69 odbo-
roch. Takisto môže absolvent na-
stúpiť na doktorandské štúdium, 
neskôr na štúdium na získanie 
vedeckej hodnosti doktora vied 
(DrSc.). Štúdium trvá 3 roky. 

Ak cudzinec neovláda žiaden z vy-
učovacích jazykov (ukrajinčina, 
ruština, angličtina), prijímajú ho 
na prípravnú fakultu, kde študu-
je 1 rok. 

Bakalársky stupeň možno získať 
za 4 roky, magisterský za 1,5 roka. 
Výška školného pri štúdiu v anglič-
tine sa pohybuje na bakalárskom 
stupni od 4520 USD do 5530 USD 
(v závislosti od zvoleného študijné-
ho smeru); na magisterskom zhru-
ba vo výške 5030 USD.

Cena štúdia v prípravnom kurze 
tvorí 2100 USD a zahŕňa prípravu 
v priebehu 1 roka podľa jedného 
zo 4 smerov: inžiniersko-technic-
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kého, ekonomického, humanitné-
ho alebo lekársko-biologického. 
Študent si vyberá aj jazyk, ktorý sa 
chce učiť: ukrajinčinu, ruštinu ale-
bo angličtinu. 

Na Národnej technickej univerzi-
te Charkovská polytechnická vy-
soká škola (www.kpi.kharkov.ua) 
trvá štúdium na prípravnej fakul-
te 10 mesiacov a stojí v priemere 
1300 USD. Študenti sa tu môžu na-
učiť ruštinu a/alebo ukrajinčinu 
a získať základné poznatky z prí-
rodných vied. Od momentu pri-
hlásenia sa na prípravnú fakultu 
dostáva študent elektronickou 
poštou všetky potrebné materiá-
ly, počnúc štruktúrou predmetov 
a končiac informáciami, ktoré mu 
pomôžu integrovať sa do študijné-
ho procesu. 

Zahraniční študenti si môžu vy-
brať jeden z 35 študijných smerov. 

Výška školného pri štúdiu na kva-
lifikáciu bakalára je 1400 USD až 
2700 USD za rok. Štúdium na kva-
lifikáciu magistra pre zahraničné-
ho študenta stojí od 1500 USD do 
3100 USD za rok. 

Cena doktorandského štúdia je 2500 
USD za rok, štúdia na získanie hod-
nosti doktora vied (DrSc.) – 3000 
USD za rok. Takisto môžu študen-
ti absolvovať stáže v hodnote 250 
USD. 

Na Kyjevskej národnej univerzite 
Tarasa Ševčenka (www.univ.kiev.
ua) okrem prípravného oddelenia 
pre cudzích štátnych občanov fun-
guje aj jazykový kurz. Uchádzač si 
môže vybrať individuálne praktic-
ké hodiny z ukrajinčiny a ruštiny, 
letný jazykový kurz alebo zimný 
jazykový kurz. Program takých 
kurzov je veľmi intenzívny a jeho 
cieľom je zabezpečiť pre študentov 
základné óvládanie ukrajinčiny 
alebo ruštiny a poznatky z miest-
nej kultúry. 

Program prípravného oddelenia 
je rozšírenejší. Predpokladá zís-
kanie úrovne ovládania jazyka В1 
(720 akademických hodín) a štú-
dium všeobecných disciplín (okolo 
60 akademických hodín z každej 
disciplíny). Výška školného na 
prípravnom oddelení je približne 
1400 USD.

Štúdium na bakalárskom stupni 
v závislosti od zvoleného odboru 
stojí od 1450 USD do 2000 USD za 
rok. Angličtina funguje ako vyučo-
vací jazyk len pre študijný program 
Anglická filológia a preklad/tlmo-
čenie, vyučovanie v ostatných 
programoch sa uskutočňuje v ruš-
tine. 

Študijný poplatok na magister-
skom stupni tvorí od 1600 USD do 
2100 USD za rok. V angličtine sa dá 
študovať 16 programov. Okrem to-
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ho, v oblasti humanitných disciplín 
sa poskytujú programy v nemčine, 
francúzštine, španielčine, talianči-
ne a novogréčtine. Ostatné progra-
my majú ruštinu ako vyučovací 
jazyk. 

Doktorandské štúdium alebo štú-
dium na získanie vedeckej hodnos-
ti doktora vied (DrSc.) sa uskutoč-
ňuje len v ukrajinčine. 

Na Národnej farmaceutickej uni-
verzite (www.nuph.edu.ua) vyučo-
vanie v angličtine sa uskutočňuje 
takmer podľa všetkých existujú-
cich študijných programov na ba-
kalárskom aj magisterskom stupni. 
Poplatok za získanie bakalárskeho 
diplomu pre zahraničného študen-
ta je 3520 USD na rok, magisterské-
ho diplomu 4510 USD na rok. 

Na Národnej technickej univerzite 
Ukrajiny Kyjevská polytechnická 
vysoká škola (www.kpi.ua) zabez-
pečuje prípravné oddelenie prí-
pravu cudzích štátnych občanov 
v priebehu jedného roka podľa 4 
študijných smerov. Je možné zvo-
liť si aj krátky kurz, ktorý zahŕňa 
len jazykovú prípravu. Cena úplné-
ho prípravného kurzu je 1800 USD, 
krátkeho – 1500 USD.

Vyučovanie na univerzite sa usku-
točňuje v angličtine v prípade sku-
piny v počte 10 – 12 osôb. Dĺžka 
bakalárskeho štúdia je 4 roky, ma-

gisterského – 2 roky. Po získaní dip-
lomu magistra v priebehu 3 rokov 
možno získať aj vedeckú hodnosť 
doktora filozofie (Ph.D), a v prie-
behu ďalších 3 rokov doktora vied 
(DrSc). 

Výška školného pri štúdiu v anglič-
tine: bakalár – od 2300 USD do 3500 
USD na rok, magister – od 3500 USD 
do 4400 USD na rok, doktorand – od 
4300 USD do 5000 USD na rok.

Pre cudzincov existuje viacero 
jazykových kurzov aj mimo uni-
verzít. Oveľa efektívnejšie je však 
absolvovať prípravu práve na uni-
verzite, na ktorú si uchádzač plánu-
je podať prihlášku, pretože takéto 
prípravné programy sú maximál-
ne adaptované vyučovaciemu pro-
cesu. 
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ZAMESTNÁVANIE 
CUDZINCOV 

NA UKRAJINE

Štatistické údaje svedčia o tom, že 
počet cudzích štátnych príslušní-
kov, ktorí by chceli pracovať na 
Ukrajine, neustále rastie. Vysvet-
ľuje sa to na jednej strane investič-
nou atraktívnosťou štátu – práve 
preto si cudzí štátni občania za-
kladajú na Ukrajine podniky, zá-
vody a pobočky; na druhej strane 
je dôvodom zvyšovania počtu cu-
dzokrajných pracovníkov atrakti-
vita štúdia na Ukrajine, pričom tu 
absolventi štúdia ostávajú aj pra-
covať. 

Na Ukrajine sa majú možnosť za-
mestnať aj osoby bez ukrajinské-
ho občianstva. Môžu prichádzať 

na Ukrajinu na služobné cesty, 
uskutočňovať rôzne druhy pod-
nikateľskej činnosti, pracovať 
v pobočkách, veľvyslanectvách 
a podobne. Pre osoby, ktoré bý-
vajú na území Ukrajiny, platia tie 
isté pracovné podmienky v orga-
nizáciách, inštitúciách alebo pod-
nikoch, ako aj pre ukrajinských 
občanov. Takisto majú právo na 
dôchodok. 

Existujú však určité osobitosti pri 
nástupe do práce cudzincov a osôb 
bez občianstva. Patria k ním oso-
by, ktoré dostali pracovné povo-
lenie a prechodný pobyt; ktoré 
majú trvalý pobyt; status utečen-
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ca; sú predstaviteľmi námorníctva 
alebo leteckých spoločností; za-
mestnancami zahraničných mé-
dií; duchovenstva; vysokoškolskí 
učitelia; profesionálni športovci, 
herci a umelci, zamestnanci za-
hraničných pobočiek na Ukrajine; 
a tak isto cudzinci, ktorí sa zamest-
návajú na základe služobnej karty. 

ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV NA UKRAJINE

Najrozšírenejším je zamestnanie 
prostredníctvom získania povo-
lenia na využitie práce cudzích 
štátnych príslušníkov alebo osôb 
bez občianstva, vydaného štát-
nym úradom práce. Aby sa získa-
lo také povolenie, zamestnávateľ 
musí byť zaregistrovaný na Úra-
de záväzného štátneho sociálneho 
poistenia Ukrajiny ako platca po-

Pre osoby, ktoré 
bývajú na území 
Ukrajiny, platia 
tie isté pracovné 
podmienky 
v organizáciách, 
inštitúciách alebo 
podnikoch, ako aj 
pre ukrajinských 
občanov. Takisto 
majú právo na 
dôchodok. 

istného, a takisto musí zdôvodniť 
nevyhnutnosť zamestnávania cu-
dzinca v konkrétnej funkcii ale-
bo pracovnom úseku s možnosťou 
vytvorenia preňho príslušných 
pracovných podmienok a ubyto-
vania. Zamestnať sa teda môže len 
konkrétny odborník na konkrét-
nu funkciu. 

Povolenie vybavuje zamestnáva-
teľ, ale cudzinec alebo osoba bez 
občianstva mu musí poskytnúť po-
trebné doklady: notársky overené 
kópie dokladov o vzdelaní alebo 
kvalifikácii, kópie pasu s overe-
ným prekladom a farebné fotogta-
fie. 

Zamestnávateľ k tomu doloží žia-
dosť, zdôvodnenie potreby takého 
zamestnávania, potvrdenia z da-
ňového a migračného úradu, úradu 
práce, potvrdenie o bezúhonnosti 
cudzinca, potvrdenku o zaplatení 
poplatku za žiadosť, kópiu návr-
hu pracovnej zmluvy, potvrdenie 
o tom, že na voľnom pracovnom 
mieste sa môžu zamestnať aj cudzí 
štátni príslušníci a kópie listu re-
gistrácie a stanov zamestnávateľa.

Treba zdôrazniť, že pri rozhodo-
vaní o vystavení povolenia berie 
úrad práce ohľad na všetky de-
taily: správnosť úpravy dokladov 
a dátum ich vystavenia, hodno-
vernosť podpisov a rôzne technic-
ké detaily. 
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V prípade, že si chce cudzinec zme-
niť zamestnanie, nový zamestná-
vateľ je povinný absolvovať takú 
istú procedúru pre získanie povo-
lenia. 

Štandardná doba platnosti povole-
nia je do jedného roka od momen-
tu jeho vystavenia. V niektorých 
prípadoch, keď cudzinec patrí ku 
kategórii vnútrokorporačných 
cesionárov alebo osôb, ktoré po-
skytujú služby bez komerčnej prí-
tomnosti na Ukrajine, povolenie sa 
môže udeľovať na termín do troch 
rokov. 

Doba platnosti sa dá predĺžiť oslo-
vením úradu práce najneskôr 
mesiac pred skončením doby plat-
nosti existujúceho povolenia. 

Na základe pracovného povolenia 
si cudzinec môže vybavovať ví-
zum alebo potvrdenie o prechod-
nom pobyte. 

Je potrebné vedieť, že existuje rad 
funkcií a druhov pracovnej čin-
nosti, na ktoré podľa ukrajinské-
ho zákonodarstva možno prijať 
len občana Ukrajiny. Na Ukrajine 
nemôžu byť zamestnaní cudzinci, 
ktorí sa dočasne nachádzajú na jej 
území za súkromným účelom. 

V prípade predčasného zrušenia 
pracovnej zmluvy alebo zistenia 
skutočnosti, že reálne pracovné 

podmienky cudzinca sa odlišujú 
od uvedených, sa pracovné povo-
lenie anuluje. 

Pri využití práce cudzinca alebo 
osoby bez občianstva bez pracov-
ného povolenia hrozí zamestnáva-
teľovi pokuta. 

Odmietnutie výdaja alebo predl-
ženia doby platnosti povolenia je 
možné z niekoľkých dôvodov: prí-
tomnosť občanov Ukrajiny, ktorí 
zodpovedajú požiadavkám voľné-
ho pracovného miesta; nezodpo-
vedanie cudzinca požiadavkám 
voľného pracovného miesta; dlh 
zamestnávateľa voči sociálnej po-
isťovni; dlh zamestnávateľa pri 
zaplatení pokút; neúplnosť alebo 
nedôveryhodnosť dokladov pred-
ložených pre získanie povolenia; 
rozhodnutie štátneho orgánu, 
podľa ktorého sa cudzinec zaväzu-
je opustiť územie Ukrajiny; začaté 
trestné konanie voči cudzincovi 
alebo odpykávanie trestu cudzin-
com za zločin.

Ak sa takéto skutočnosti zistia už 
po vystavení povolenia, povolenie 
sa anuluje. 

Legislatívou sú ale určené prípa-
dy, keď sa cudzí štátny príslušník 
alebo osoba bez občianstva môžu 
zamestnať bez pracovného povo-
lenia. Týka sa to cudzincov, ktorí:
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• sú najatí investorom podľa odbo-
rov určených dohodou o rozdelení 
výrobkov; 

• majú povolenie na trvalý pobyt 
alebo status utečenca; 

• predstavujú personál cudzoštát-
neho námorníctva a leteckých 
spoločností; 

• sú akreditovaní na Ukrajine ako 
predstavitelia médií;

• sú vedúcimi niektorých pobočiek 
zahraničných spoločnosti; 

• sú umelci a herci; 

• patria k personálu zachranár-
skych služieb, ktorí plnia na Ukraji-
ne súrne povinnosti. 

Ak cudzinec alebo osoba bez ob-
čianstva nastúpi do práce, za-
mestnávateľ to v priebehu troch 
pracovných dní musí oznámiť na 
úrade práce. Také isté požiadav-
ky platia, aj keď cudzinec prestane 
pracovať. 

Ak cudzinec nenastúpi do práce 
v určenom termíne bez vážneho 
dôvodu, zamestnávateľ to musí 
oznámiť územnému orgánu v prie-
behu piatich pracovných dní.

V prípade, ak by chcel cudzinec 
sám založiť spoločnosť alebo stať 
sa riaditeľom určitého podniku, 
musí sa obrátiť na daňový úrad, 
aby mu bol pridelený identifikač-
ný kód. 

Zamestnávanie cudzích štátnych 
príslušníkov na Ukrajine sa de-
lí na typy. Podľa prvého typu sa 
cudzinec zamestnáva na základe 
výberového konania na prázdne 
zamestnanecké miesto (predpokla-
dá sa získanie pracovného povole-
nia). Ale môže to byť len v prípade, 
že medzi ukrajinskými občanmi 
ochotnými pracovať nie sú odbor-
níci zodpovedajúci požiadavkám 
voľného miesta. 

Podľa druhého typu sa uskutočňu-
je zamestnávanie cudzinca v spo-
ločnosti, zakladateľom ktorej je 
on sám. V takom prípade je nevy-

Osobitný status 
na Ukrajine 
majú cudzinci, 
ktorí patria 
k diplomatickému 
personálu, pretože 
ich pracovný 
status sa určuje 
aj ukrajinským 
zákonodarstvom, 
aj legislatívou 
vysielajúcej krajiny. 
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hnutné urobiť zmeny v zakladajú-
cich dokumentoch. 

Podľa tretieho typu sa cudzinci 
zamestnávajú na Ukrajine podľa 
zahraničnej hospodárskej zmlu-
vy. Pri tom ich počet v spoločnosti 
(podľa projektu) nesmie byť vyšší 
ako polovica zamestnancov – ob-
čanov Ukrajiny, ktorí sa zapájajú 
podľa tej istej zmluvy. 

Osobitný status na Ukrajine ma-
jú cudzinci, ktorí patria k diplo-
matickému personálu, pretože ich 
pracovný status sa určuje aj ukra-
jinským zákonodarstvom, aj legis-
latívou vysielajúcej krajiny. 

Osobám, ktoré nepoznajú dobre 
ukrajinskú legislatívu, odporúča-
me osloviť právnika, ktorý povie, 
aké doklady a v akej forme treba 
predložiť, aký je postup ich poda-
nia a ktorým orgánom. 
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UKRAJINSKÉ 
SPOLOČNOSTI, 
KTORÉ PATRIA 
DO ZOZNAMU 

PRIVATIZOVANÝCH 
OBJEKTOV 

Od roku 1992 prebiehajú na Ukra-
jine aktívne privatizačné proce-
sy. Väčšina podnikov nevyhnutne 
potrebuje investície do zariadenia 
a inej materiálovej bázy, pretože 
stará technika nemôže konkurovať 
moderným komplexom. V súvis-
losti s tým prechádza každoročne 
čoraz viac spoločností privatizač-
nými procesmi.

V roku 2017 plánuje Fond štátne-
ho majetku Ukrajiny uskutočniť 
privatizáciu veľkého počtu spo-
ločností. z celého zoznamu spoloč-
ností uvedieme napríklad verejné 

akciové spoločnosti (tzv. PAT, pred 
tým VAT) – Odeský prístavný zá-
vod, Sumychimprom, Centrener-
go a Oriana. Tieto podniky sme 
vyčlenili spomedzi iných, pre-
tože majú najväčšie základné 
imanie. Základné imanie verej-
nej akciovej spoločnosti Odeský 
prístavný závod tvorí 26,7 mln. 
eur, Sumychimprom – 14,7 mln. 
eur, Centrenergo – 16,4 mln. eur 
a Oriana – 26,9 mln. eur. Týmto 
spoločnostiam sa v roku 2017 bude 
venovať najviac pozornosti zo stra-
ny investorov. 
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Verejná akciová spoločnosť Odes-
ký prístavný závod – základnou 
úlohou podniku je výroba amo-
niaku, karbamidu a iných che-
mických výrobkov. Okrem toho, 
závod prijíma a nakladá na lo-
de pre export chemické výrobky 
iných podnikov Ukrajiny.

Verejná akciová spoločnosť 
Sumychimprom – podnik sa za-
oberá výrobou a predajom mine-
rálnych hnojív, kyseliny sírovej, 
síranu hliníkového, dioxydu titá-
nu a síranu železitého.

Verejná akciová spoločnosť Cen-
trenergo – zabezpečuje stabilný 
prívod elektrickej energie podľa 
určeného harmonogramu NEK 
Ukrenergo, dodávajúc ju na veľ-
koobchodný energetický trh a te-
pelnej energie, ktorá sa používa 

Väčšina podnikov 
nevyhnutne 
potrebuje investície 
do zariadenia 
a inej materiálovej 
bázy, pretože stará 
technika nemôže 
konkurovať 
moderným 
komplexom. 

na kúrenie a teplú vodu v mes-
tách Svitlodarsk (Donecká obl.), 
Ukrajinka (Kijevská obl.) a obce 
Komsomolské (Charkovská obl.). 
Súčasťou spoločnosti sú tri teplár-
ne – Vuhlehirská, Zmijivská a Try-
pilská. Celkový projektový výkon 
teplární je 7690 МWt, čo tvorí oko-
lo 14 % celkového výkonu elektrár-
ní Ukrajiny.

Verejná akciová spoločnosť 
Oriana – tento podnik sa zaoberá 
ťažbou minerálnych surovín pre 
chemický priemysel a výrobu hno-
jív a dusíkových zlúčenín.

Takisto je naplánovaná privatizá-
cia v energetickom odvetví štátu. 
V roku 2017 budú privatizované 
verejné akciové spoločnosti: 

• Turboatom – podnik, ktorý sa 
zaoberá projektovaním a výrobou 
parných turbín, vodných turbín, 
hydraulických uzáverov pre hydro-
elektrárne a iného energetického 
zariadenia.

• Odeská tepláreň, Dnepropetrov-
ská tepláreň, Chersonská teplá-
reň – tieto podniky sú monopo-
listami výroby tepelnej energie 
v mestách a oblastiach, kde sa 
nachádzajú. Sú to najvýkonnejšie 
elektrogenerujúce podniky Ukra-
jiny.

• Chmeľnyckoblenergo, Mykola-
jivoblenergo, Charkivoblenergo, 
Zaporižžaoblenergo, Ternopilo-
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blenergo – tieto podniky, ako aj 
všetky ostatné tzv. oblenergo, sú 
dodavateľmi elektrickej energie 
pre rodinné domy a byty podľa 
ustálených taríf. Sú monopolis-
tami vo svojich oblastiach a majú 
vysoký investičný potenciál.

Bolo prijaté rozhodnutie úplne pri-
vatizovať aj istý počet oblastných 
(krajských) tzv. oblenergo (spoloč-
ností pre zásobovanie energiou). 
Práve preto sú v pláne na rok 2017 
uvedené verejné akciové spoloč-
nosti Čerkasyoblenergo – 46 %, 
Sumyoblenergo – 25 %, Odesaob-
lenergo – 25 %, DTEK Doneckoble-
nergo – 25 %, Kyjevenergo – 25 %, 
DTEK Dniprooblenergo – 25 %, 
DTEK Zachidenergo – 25 %, DTEK 
Dniproenergo – 25 %, Donbasener-
go – 25 %.

Privatizácia sa v tomto roku bude 
uskutočňovať aj v nasledovných 
sektoroch hospodárstva: poľno-
hospodárstvo, ťažobný priemysel, 
energetický sektor, spracujúci prie-
mysel, plynárenstvo a ropná výro-
ba, dopravný sektor, komunikácie, 
zdravotníctvo, kultúra, stavebníc-
tvo, chemický priemysel, operácie 
s nehnuteľným majetkom, finanč-
ná činnosť, strojárstvo, kozmický 
úsek, vedecká činnosť, spracova-
nie odpadu, poskytovanie služieb, 
hutníctvo, certifikácia, metrológia, 
rybný priemysel a obchod.
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Získať informácie o spoločnos-
tiach, ktoré patria k týmto hospo-
dárskym sektorom, možno nájsť 
na elektronickom zdroji www.
privatization.gov.ua. Na tom is-
tom portáli nájdeme aj dotazník 
pre účasť na dražbe a všetky úda-
je o podniku, čo uľahčuje investo-
rom prístup k finančným správam 
a iné. 

Privatizácia
Z vyššie uvedeného vyplýva, že 
v roku 2017 čaká Ukrajinu obdobie 
veľkej privatizácie. Treba upozor-
niť, že v porovnaní s predchádza-
júcimi rokmi sa privatizácia stala 
oveľa transparentnejšou a pocti-
vejšou. Tieto skutočnosti rozhodne 
vyvolávajú záujem o Ukrajinu zo 
strany zahraničných investorov. 
Medzi základné medzinárodné 
štandardy, ktoré boli implemen-
tované do zákonodarstva v oblasti 
privatizácie, patria:

• Prístupné predbežné znalecké 
posúdenie (audit) objektov priva-
tizácie, 

• Možnosť účasti zahraničných 
štátnych investičných spoločností,

• Medzinárodná arbitráž podľa 
vzájomnej dohody,

• Banková záruka alebo peňažný 
depozit (5 %),

• Personálny poradca pre každého 
potenciálneho investora, 
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• Návod po krokoch pre každého 
potenciálneho investora,

• On-line zobrazenie pripravenosti 
objektov privatizácie na www.pri-
vatization.gov.ua, 

• Zákaz účasti na privatizácii pre 
investorov z daňových rajov, krajín 
zo zoznamu FATF, krajín-agresorov.

Momentálne na Ukrajine prebieha 
akcia pod názvom “Predaj majet-
ku má byť transparentný”. Veľkým 
pokrokom v tomto smere bolo vy-
tvorenie online servisu, ktorý po-
skytuje možnosť potenciálnemu 
investorovi oboznámiť sa s možný-
mi objektmi privatizácie a podať 
prihlášku pre účasť na dražbe.

Pre zúčastnenie sa na dražbe tre-
ba splniť tri jednoduché podmien-
ky : 1. Vybrať si objekt privatizácie 
na stránke www.privatization.gov.
ua; 2. zúčastniť sa na dražbe (prejsť 
na stránku burzy-partnera); 3. za-
registrovať sa a zaplatiť garančný 
poplatok.

V roku 2017 si každý investor môže 
nájsť na území Ukrajiny zaujíma-
vé objekty na podnikanie. V roku 
2016 bola privatizovaná približne 
polovica z 300 objektov, ktoré bo-
li na zozname privatizácie. Táto 
skutočnosť a zmena pravidiel hry 
v rámci privatizácie svedčia o dô-
vere zo strany investorov. 

Príklady úspešných  
privatizácií

Jedným z najúspešnejších štátnych 
podnikov, ktoré boli privatizované, 
je Krivorižstaľ. 24. októbra 2005 sa 
uskutočnil privatizačný konkurz, 
na ktorom Krivorižstaľ odkúpila 
spoločnosť Mittal Steel Germany 
GmbH za 4,8 mlrd. USD. Táto suma 
bola štyrikrát vyššia ako vyvolá-
vacia cena na dražbe. Podľa správ 
za rok 2014 je v podniku zamestna-
ných 28 625 ľudí. 

Verejná akciová spoločnosť Arcel-
lor Mittal Krivý Roh je najväčším 
výrobcom valcovanej ocele na 
Ukrajine, špecializuje sa na výro-
be dlhých vývalkov, zvlášť arma-
túry a valcovaného drôtu. Vyrobná 
kapacita podniku, ktorý má plný 
výrobný cyklus, predpokladá kaž-
doročnú výrobu viac ako 6 mln. ton 
valcovanej ocele, okolo 7 mln. ton 
ocele a viac ako 6,7 mln. ton liati-
ny. Základnými odbytovými trh-
mi kovových výrobkov podniku sú 
krajiny Blízkeho Východu, Afriky 
a Európy.

V roku 2016 sa po rekonštruk-
cii uviedla do prevádzky vysoká 
pec. o úspešnosti tohto podniku 
po privatizácii v roku 2005 svedčí 
skutočnosť, že sa neustále rozvíja. 
V roku 2015 vznikla dohoda me-
dzi prezidentom a majiteľom zá-
vodu ohľadom zámeru investovať 

UKRAJINSKÉ SPOLOČNOSTI, KTORÉ PATRIA  
DO ZOZNAMU PRIVATIZOVANÝCH OBJEKTOV



/149

na Ukrajine v priebehu dvoch ro-
kov 1,2 mlrd. USD. Také podmien-
ky svedčia o tom, že investície do 
Ukrajiny sú bezpečné a výhod-
né. Niekdajší riaditeľ Krivorižstaľ 
povedal, že úspešné ekonomické 
ukazovatele podniku v súčasnosti 
sú späté s lacnou pracovnou silou 
na Ukrajine. 

V novembri 2007 štát predal Rivne-
siľmaš. Momentálne sa tento pod-
nik zaoberá výrobou nábytku. Vo 
fabrike fungujú drevospracujúca 
hala, skladacia hala, šijacá a po-
mocné dielne. Podnik úspešne pre-
dáva mäkký nábytok do Európy. 
K roku 2015 výrobná kapacita pod-
niku tvorila 500 tisíc gaučov.

V roku 2009 sa uskutočnila privati-
zácia Liečebno-rekreačného kom-
plexu Čiernomorec. V poprivati-
začnom období ukázali kontroly 
splnenia zmluvných podmienok 
podľa kúpnej zmluvy uskutočne-
né odborníkmi Regionálneho od-
delenia pozitívne výsledky. Bo-
la uskutočnená generálna oprava 
obytných priestorov, jedálne a ad-
ministratívnej budovy, vyviezol 
sa odpad, bol opravený a nalade-
ný systém kanalizácie a vodovo-
du, bola uprataná pláž a zavedené 
osvetlenie v celom plážovom areá-
li. Izby boli zariadené novým ná-
bytkom, televízormi, chladnička-
mi a klimatizáciou. Na každej izbe 
je toaleta a kúpelňa. Bolo postave-

né detské ihrisko. Práce zamera-
né na zdokonalenie komfortu náv-
števníkov Liečebno-rekreačného 
komplexu Čiernomorec stále trva-
jú. s každým rokom sa počet náv-
števníkov tohto strediska zväčšu-
je.

V roku 2010 bol privatizovaný 
Hotel Kyjev, ktorý sa nachádza 
v meste Doneck. Modernizácia ho-
tela bola uskutočnená podľa eu-
rópskych štandardov so zapojením 
zahraničnej spoločnosti Rezidor 
Hotel Managment & Development 
A/S, s ktorou následne majiteľ ho-
tela uzavrel medzinárodné zmlu-
vy na vybavenie a riadenie hotela 
v súlade so štandardmi hotelovej 
siete Park in. Momentálne v hoteli 
je 143 izieb od úrovne štandard po 
luxusné apartmány. Hotel bol sláv-
nostne otvorený v roku 2012 a do 
roku 2017 sa stal jedným z najlep-
ších hotelov Donecka.
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SPRACOVANIE 
A SPÔSOBY 

VYUŽITIA 
ODPADU 

Každoročne vyrábajú obyvatelia 
Ukrajiny 11 mln. metrov kubic-
kých domového odpadu. Problém 
využitia odpadu je pre Ukraji-
nu veľmi aktuálny, pretože kra-
jina je európskym lídrom podľa 
množstva odpadu na jedného oby-
vateľa. Situácia jeho využívania 
pritom ostáva na niekdajšej úrov-
ni. V súvislosti s tým, že zloženie 
domáceho odpadu sa čoraz viac 
približuje k západnému (plastový 
riad, plechovky od nápojov, plasto-
vé obaly), jeho množstvo má stálu 
tendenciu sa každý rok zväčšovať. 
Typické zloženie komunálneho od-
padu tvorí papier a kartón – 41 %, 
smeti – 17,9 %, guma, koža a dre-
vo – 8,1 %, potravinové odpad-
ky – 7,5 %, šrot – 8,7 %, sklo – 8,2 %, 
iné – 1,6 %. Už dlhší čas sa nerie-

ši otázka využitia a recyklovania 
polymérnych odpadov, ktoré sa ne-
rozkladajú v pôde. 

Závody na spracovanie odpadu na 
Ukrajine predstavujú štyri objek-
ty postavené ešte koncom osemde-
siatych rokov 20. storočia. Patria 
sem závody na spaľovanie odpadu 
v Charkove a Sevastopole, závod 
v Dnepropetrovsku a tiež kyjev-
ský závod na spaľovanie odpadu 
Energia, ktorý pracuje s plným 
výkonom. Výrobný proces týchto 
podnikov nezodpovedá súčasným 
ekologickým požiadavkám, zaria-
denia sú už dávno zastarané mo-
rálne aj fyzicky. Ďalší závod na 
spracovanie odpadu je v Rivnom, 
ale ten už nefunguje. 

25/
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Existuje päť základných spôsobov 
spracovania odpadu. Je to spaľo-
vanie, kompostovanie, termolýza 
(spaľovanie bez prístupu vzduchu), 
uloženie na skládku a triedenie 
s opakovaným spracovaním. Ne-
výhody jednoduchého uloženia 
na skládku sú zrejmé – plochy 
pre skládky sú vždy obmedzené, 
a existuje vysoké riziko prieniku 
toxických odpadov do spodných 
vôd alebo samovznietenie. Liso-
vanie a kompostovanie odpadu 
tiež nie je pre Ukrajinu vhodným 
riešením. Ak v španielskej klíme 

„prerod“ odpadu trvá asi sedemde-
siat rokov, tak v ukrajinskej dva-
krát dlhšie. 

SPRACOVANIE A SPÔSOBY VYUŽITIA ODPADU

Kým Ukrajinci rozmýšľajú, kam 
majú umiestniť odpad, v kraji-
nách EÚ sa rieši problém, kde ho 
zobrať – spracovanie odpadu sa po-
važuje za výnosný podnikateľský 
zámer. Vo vyspelých krajinách sa 
spracovaný odpad už dávno stal 

V súčasnosti 
najlacnejším 
spôsobom 
likvidácie odpadu 
je jeho uloženie do 
zeme (zakopáva 
sa 80 % všetkých 
druhov odpadu). 

plnohodnotným výrobkom za-
hraničného obchodu. z druhotnej 
suroviny získavajú tepelnú a elek-
trickú energiu.

Momentálna situácia s odpadom 
sa bude na Ukrajine radikálne me-
niť. Národní poslanci Ukrajiny sa 
ujali problému nahromadeného 
odpadu a nebezpečných látok. Sú 
presvedčení, že treba rázne meniť 
prístup k organizácii spracovania 
a utilizácie odpadu. V súčasnosti 
najlacnejším spôsobom likvidácie 
odpadu je jeho uloženie do zeme 
(zakopáva sa 80 % všetkých dru-
hov odpadu). V Európe sa ukladá 
do zeme len 10 % odpadov a 90 % 
sa spracúva. Návrh zákona № 4838 
má za cieľ adaptovať ukrajinské 
zákonodarstvo k európskym štan-
dardom a spraviť v oblasti odpadu 
poriadok. 

Podstata návrhu spočíva v tom, že 
sa ukladanie nespracovaného od-
padu do zeme skomplikuje. Návrh 
zákona navrhuje podstatne zvý-
šiť cenu za uloženie nespracova-
ného odpadu do zeme, aby to bolo 
ekonomicky nevýhodné – predpo-
kladá, aby spracovanie odpadu 
preplácal výrobca obalu. 

Odpad sa na 80 % skladá z plastu, 
skla a papiera. To je to, čo sa ne-
spracúva. Výrobcovia obalov, fliaš, 
sáčkov a podobne budú splácať 
utilizačný poplatok, ktorý sa bu-
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de zbierať do určitého účelového 
fondu. Prostriedky z tohto fondu 
sa budú deliť medzi regiónmi v po-
mere k počtu obyvateľov. Práve 
z týchto regionálnych účelových 
fondov pôjdu peniaze na výstavbu 
závodov na spracovanie odpadov. 

Neexistujú technológie, ktoré by 
s výhodným koeficientom mohli 
spracuvávať celý masív tvrdého 
odpadu, ktorý sa tvorí kažoden-
nou spotrebou. Potrebné sú doda-
točné a veľké náklady. Sklo, plech, 
f ľaše, papier, plast sa síce recyk-
lujú, ale 95 % odpadu sa netriedi 
a vznikajú tzv. polygóny. 

Momentálne sa platí len za vývoz 
a uloženie odpadu do zeme podľa 
starých taríf. Tieto tarify sú mini-
málne trikrát nižšie ako hodnota 
potrebná pre ekologickú utilizá-
ciu tohto odpadu. Ináč sa bude úze-
mie ďalej znečisťovať a Ukrajina sa 
čoskoro bude topiť v toxickom od-
pade. Je to globálny problém, kto-
rý je potrebné riešiť. Pre zlepšenie 
situácie je potrebné zaviesť popla-
tok za utilizáciu odpadu. K tomu je 
nevyhnutné schváliť zákony, kto-
ré by dali podnet pre prácu spra-
cujúceho odvetvia na Ukrajine. 
V súčasnosti sú už takéto návrhy 
zákonov zaregistrované v Najvyš-
šej rade (№4835, 4836, 4837, 4838).

Keďže občania spotrebúvajú od-
lišné množstvo výrobkov a teda 

vyrábajú aj odlišné množstvo od-
padu, je potrebné „odpadovú tari-
fu“ zarátať do hodnoty výrobkov, 
ktoré ľudia kupujú a obaly kto-
rých tvoria základ odpadu. Je to 
spravodlivý systém, ktorý nebude 
finančne náročný a vytvorí pro-
striedky na ďalšiu ekologickú uti-
lizáciu odpadu.

Pre zlepšenie 
situácie je potrebné 
zaviesť poplatok 
za utilizáciu 
odpadu. K tomu 
je nevyhnutné 
schváliť zákony, 
ktoré by dali 
podnet pre prácu 
spracujúceho 
odvetvia na 
Ukrajine. 
Odvetvie spracovania odpadu na 
Ukrajine je dnes v štádiu oživenia 
a považuje sa za perspektívnu ob-
lasť pre investovanie. Momentál-
ne na trhu spracovania druhotnej 
suroviny takmer neexistuje kon-
kurencia, čo robí tento druh čin-
nosti mimoriadne rentabilným. 
Investorov možno do projektu za-
pojiť na základe Kjótskeho protoko-
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lu. Schéma fungovania protokolu 
je jednoduchá. Každý účastník do-
stáva určitú kvótu, čiže právo na 
presne určený objem emisie. Ak 
sa mu podarí zmenšiť vlastné emi-
sie, tak ušetrenú časť kvóty môže 
predať na trhu. Investor vkladá do 
projektu svoje prostriedky, vyko-
náva celý komplex prác a v prie-
behu 10 rokov sa mu vrátia vďaka 
ďalšiemu predaju kvóty, ktorú do-
stáva od Kabinetu Ministrov Ukra-
jiny po medzinárodnej expertíze. 
Podľa tejto schémy dnes pracuje 
na Ukrajine 52 objektov (kvóty bo-
li predané v hodnote 3 mln. eur). 
Podľa tohto protokolu pracuje aj 

Ministerstvo vnútra Ukrajiny na 
projektoch týkajúcich sa technic-
kého vybavenia (výmeny existu-
júcich hliadkových aut za autá 
s hybridným pohonom na Minis-
terstve vnútra Ukrajiny). 

Podľa kalkulácií expertov tvrdý 
domový odpad na Ukrajine má pri-
bližne také zloženie:

• 20 – 40 % papier;

• 3 – 3,5 % železné a neželezné 
kovy;

• 4 – 6 % textílie;

• 1 – 2 % plasty;

• 1 – 2 % sklo;

• 25 – 40 % potravinové odpadky.

Odpad je teda nepochybne ekono-
micky výhodnou surovinou pre 
získanie nových materiálov.

Perspektívou v oblasti spracova-
nia odpadu aj pre investorov, cie-
ľom ktorých je zisk z odpadu aj pre 
zlepšenie životného prostredia 
miest, regiónov a krajiny vôbec, je 
výroba alternatívnej energie – bio-
plynu, ktorý sa vytvára vo vnútri 
skládok.

Obrovské hromadenie komunál-
neho odpadu na polygónoch spolu 
s vlhkým papierom a organickými 
pozostatkami vytvárajú priazni-
vé podmienky (absencia kyslíka, 

V rámci celej 
krajiny by sa za 
druhotné suroviny 
mohlo získať vyše 
desiatok miliárd 
hrivien.  
Na to, aby sa 
krajina očistila 
od odpadu je 
podľa výpočtov 
potrebných 100 
závodov  
na spracovanie 
odpadu. 
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svetla) pre rozmnožovanie bakté-
rií, ktoré produkujú metán. Preto 
rozkladanie organického odpadu 
je prírodným zdrojom získania 
metánu.

Na Ukrajine nie je odpadový trh, 
na ktorom by sa dala predať dru-
hotná surovina, ešte rozvitý. Podľa 
hodnotenia expertov občianskeho 
združenia Verejný audit, môžeme 
len odpad hlavného mesta ohod-
notiť na 3 mlrd. hrn za rok. V rám-
ci celej krajiny by sa za druhotné 
suroviny mohlo získať vyše desia-
tok miliárd hrivien. Na to, aby sa 
krajina očistila od odpadu je podľa 
výpočtov potrebných 100 závodov 
na spracovanie odpadu.

Odpad zatarasil prakticky všetky 
mestá a obce Ukrajiny. Asi sa nenáj-
de ani jeden štvorcový kilometer, 
na ktorom by nebola nesankciono-
vaná skládka. Pre ekológiu je táto 
situácia hrozná, avšak z hľadiska 
investícií je to dobrá príležitosť. 
V krajine sa nahromadilo toľko od-
padu, že závod na jeho spracovanie 
je možné stávať prakticky pri kaž-
dom krajskom meste. Vzhľadom na 
výhodnú zemepisnú polohu Ukra-
jiny sú investície do odvetvia spra-
covania odpadu atraktívne nielen 
kvôli spracovaniu suroviny, ktorá 
sa nahromadila na Ukrajine, ale aj 
za jej hranicami. Pri efektívnom 
manažovaní je možné získať po-
zície aj na trhu susedných štátov. 

Ukrajina je logistickým centrom, 
ktoré spája Európu a Áziu, čo po-
zitívne ovplyvňuje investičnú klí-
mu v oblasti spracovania odpadu. 
1. januára 2018 v zmysle Zákona 
Ukrajiny № 5402 na Ukrajine bu-
de zakázané uloženie netriedené-
ho odpadu do zeme. Preto otázka 
vytvorenia výrobnej linky na trie-
denie odpadu alebo závodu na 
spracovanie odpadu sa stáva ešte 
aktuálnejšou. 
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FINANCOVANIE 
PROSTREDNÍCTVOM 

RIZIKOVÉHO 
KAPITÁLU 

A STARTUPOVÝ 
PRIEMYSEL

Financovanie rizikového kapitá-
lu a startupov na Ukrajine sa zro-
dilo v roku 1992 vďaka podpore 
medzinárodných finančných or-
ganizácií, zvlášť EBRR, ktorá v tom 
istom roku uskutočnila investície 
s cieľom vytvorenia prvého rizi-
kového fondu Ukrajina. Odvtedy 
sa rizikové financovanie a finan-
covanie startupov na Ukrajine ak-
tívne rozvíja. Do roku 2002 bolo na 

Ukrajine len 7 rizikových fondov. 
Podľa stavu k 20. decembru 2016 
funguje na Ukrajine aktívne 1173 
inštitúcií kolektívneho investova-
nia, z toho 1040 sú rizikové fondy. 

V júli 2015 bol založený rizikový 
fond Borsch Venture. Vďaka spo-
lupráci s týmto rizikovým fondom 
boli v decembri 2016 do financo-
vania ukrajinského startupu Poly-
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teda Cloud zapojené investície vo 
výške 1,2 mln. eur. Základnými 
smermi podnikateľskej činnos-
ti, na ktoré je zameraný rizikový 
fond, sú oblasti obrany, energetiky, 
zdravotníctva a precízneho poľno-
hospodárstva. 

V priebehu 30. 09. 2015 – 30. 09. 
2016 sa zvýšila hodnota čistých 
aktív rizikových fondov z 214 703 
mln. hrn na 244 785 mln. hrn.

Z tabuľky č. 1 vyplýva, že v prie-
behu obdobia 30. 09. 2015 – 30. 09. 
2016 sa zvýšila hodnota čistých 

FINANCOVANIE PROSTREDNÍCTVOM RIZIKOVÉHO  
KAPITÁLU A STARTUPOVÝ PRIEMYSEL

TOP-10 RIZIKOVÝCH FONDOV UKRAJINY  
PODĽA ÚROVNE RENTABILNOSTI

Rizikové fondy Priemerná ročná rentabilnosť investícií  
rizikového fondu (od momentu založenia),  %

Invest-Kapital 270

Avansar 256

Partner 245

Hermes-D 236

Investičný Klub 234

Holding Invest 234

Feolent 222

Vermont 212

Obrodenie Haliče 211

Best Fond 209

DYNAMIKA RASTU HODNOTY ČISTÝCH AKTÍV RIZIKOVÝCH 
A NERIZIKOVÝCH INŠTITÚCIÍ KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA 

Stav k Hodnota čistých aktív rizikových 
inštitúcií kolektívneho investovania, 

mln.hrn

Hodnota čistých aktív nerizikových 
inštitúcií kolektívneho 
investovania, mln. hrn

30. 09. 2015 214 703 10 338

31. 12. 2015 225 541 10 634

30. 06. 2016 235 457 9 749

30. 09. 2016 244 785 8 824
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aktív rizikových fondov na 30 082 
mln. hrn, čiže na 14,01  %. Zároveň 
sa v období rokov 2015 – 2016 zní-
žila hodnota iných nerizikových 
fondov, ako otvorených, intervalo-
vých a uzatvorených investičných 
fondov (s verejnou a súkromnou 
emisiou) na 1 514 mln. hrn čiže 
o 14,65 %. Zvýšenie hodnoty ne-
rizikových fondov sa pozorovalo 
len v 1. štvrťroku na 296 mln. hrn 
alebo na 2,86 %, na rozdiel od ri-
zikových fondov, ktorých hodno-
ta čistých aktív rástla v priebehu 
všetkých troch štvrťrokov. Také-
to zvýšenie hodnoty aktív riziko-
vých fondov sa vysvetľuje tým, že 
podľa čl. 141.6.1 Daňového zákon-
níka Ukrajiny, sa príjem z operácií 
s aktívami inštitúcie kolektívneho 
investovania, príjem naučtovaný 
podľa aktív inštitúcie kolektívne-
ho investovania a iné príjmy z čin-
nosti inštitúcie kolektívneho 
investovania nezdaňujú. Napriek 
tomu, že sa príjem z operácií s ak-
tívami inštitúcií kolektívneho 
investovania – nerizikových fon-
dov – takisto oslobodzuje od daní, 
zníženie hodnoty nerizikových 
fondov je podmienené poklesom 
trhu cenných papierov. Podľa ofi-
ciálnych údajov Národnej komi-
sie pre cenné papiere a investičný 
trh, v priebehu januára – novem-
bra 2016 bolo zaregistrovaných 
117 emisií dlhopisov podnikov na 
sumu 6,56 mlrd. hrn. V porovnaní 
s analogickým obdobím roku 2015, 

rozsah zaregistrovaných emisií 
dlhopisov podnikov v roku 2016 sa 
zmenšil na 4,88 mlrd. hrn.

Druhým subjektom financovania 
startupov sú podnikateľskí anjeli. 
20. júna 2014 bola založená prvá 
spoločnosť podnikateľských an-
jelov UAngel. Celkovo v priebehu 
rokov 2014 – 2016 podnikateľskí 
anjeli UAngel uskutočnili investí-
cie do 87 startupov. Celkový rozsah 
investícií tvorí 7 mln. USD za obdo-
bie 2014 – 2016.

Najvyššia investičná atraktívnosť 
sa pozorovala v rámci oblastí Sa-
aS Platform (podnikateľskí anjeli 
schválili financovanie 55 % celko-
vého počtu startupov v tejto sfére), 
Marketplace a e-commerce (usku-
točnené investovanie do 60 % star-
tupov príslušnej branže). 

Príkladmi najúspešnejších ukra-
jinských startupov v týchto ob-
lastiach v roku 2016 sú startupy 
fotoservisu Depositрhotos, ktorý 
zapojil investície vo výške 5 mln. 
USD. Investormi startupu foto-
servisu boli EBRR a rizikový fond 
ТМТ Іnvestments. Druhým úspeš-
ným startupom je projekt Petcube, 
ktorý získal prvé miesto ako naj-
perspektívnejší ukrajinský star-
tup roku 2013 podľa Ain a najlep-
ší ukrajinský startup roku 2013 
podľa ratingu iForum. Na realizá-
ciu startupu sa podarilo získať 2,6 
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mln. USD investícií. Za posledných 
15 mesiacov predali gadgety Pet-
cube v hodnote 2,5 mln. USD.

70 – 80 % ukrajinských startupov, 
ktoré získali financovanie z rizi-
kových fondov alebo podnikateľ-
ských anjelov, sa charakterizujú 
buď nízkou rovinou ziskovosti, ale-
bo absenciou vrátenia vložených 
investícií. Treba však brať ohľad 
aj na skutočnosť, že financovanie 
rizikového kapitálu a startupov 
je rizikové aj v krajine, kde bolo 
venture financovanie vymysle-
né – v USA.

V USA uskutočňujú každoročne 
podnikateľskí anjeli investície 
do 25 – 35 tis. startupov. Ďalšie 
investície sa uskutočňujú len do 
800 – 1500 startupov. Pri tom vý-
sledok v podobe predaja startupov 

alebo presadenia sa na trhu sa do-
sahuje iba v 400 – 600 startup-spo-
ločnostiach.

V súvislosti s vysokým rizikom 
bankrotu sú podľa CEO inkubáto-
ra IQSpace – Vadima Rohovského 
najlepším variantom pre investo-
vanie startupov podnikateľskými 
anjelmi investície v rámci syndi-
kátov. Vďaka investovaniu startu-
pov v rámci syndikátov sa inves-
tičné riziká zmenšujú, nakoľko si 
nie jeden, ale niekoľko podnika-
teľských anjelov rozdeľujú nákla-
dy na rozvoj startupu a náklady 
v prípade neziskovosti startupov. 
Druhou výhodou investovania 
v rámci syndikátu je zapojenie 
podnikateľských anjelov do finan-
covania, ktorí môžu byť odborník-
mi v rozličných oblastiach, a tak 
zlepšiť pomocou akumulovaných 
poznatkov ziskovosť startupov. 
Ďalšou prednosťou syndikátu je 
zmenšenie vkladu z dohody voči 
jednému podnikateľskému anjelo-
vi. Podnikateľský anjel si teda mô-
že lepšie rozdeliť svoj rozpočet a fi-
nancovať viac startupov.

Ďalšou organizáciou, ktorá sa za-
oberá financovaním startupov, 
je Asociácia Súkromní investori 
Ukrajiny, ktorá začala pôsobiť od 
roku 2006 ako prvá nekomerčná 
organizácia, ktorá združuje súk-
romných aj korporátnych investo-
rov. Prostredníctvom tejto asociá-

Treba však brať 
ohľad aj na 
skutočnosť, že 
financovanie 
rizikového kapitálu 
a startupov je 
rizikové aj v krajine, 
kde bolo venture 
financovanie 
vymyslené – v USA. 
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cie je možné zapájať investície do 
startupov vo výške od 20 tis. USD 
až do niekoľkých miliónov USD. 
Základným kritériom, ktorému 
musia zodpovedať startupy s cie-
ľom získania investícií od asoci-
ácie, je rentabilita základnej čin-
nosti startupu, ktorá má siahať 
minimálne 30 – 40 % ročne pri 
prevádzkovaní startupu v normál-
nom pracovnom režime.

Asociácia Súkromní investori 
Ukrajiny uskutočňuje financova-
nie startupov v oblastiach infor-
mačných technológií, komunikač-
ných technológií, nanotechnológií, 
výroby prístrojov, medicíny, far-
makológie, biotechnológie, do-
pravného priemyslu, energetiky, 
alternatívnych zdrojov, ropného 
priemyslu, chemického priemyslu, 
ľahkého priemyslu a iných odvetví.

Financovanie rizikového kapitá-
lu a startupov na Ukrajine je teda 
výhodné. Svedčí o tom stále zvyšo-
vanie hodnoty čistých aktív riziko-
vých fondov, na rozdiel od zníženia 
hodnoty aktív iných nerizikových 
fondov, čo sa pozorovalo v priebe-
hu roka 2016, a tak isto skutočnosť, 
že ukrajinské startup spoločnosti 
produkujú vysoký zisk; napríklad 
ukrajinský startup Сlickky kaž-
doročne preukazuje stabilný rast 
(každoročne prináša 2 mln. USD, 
a za prvý polrok roku 2016 – 3 mln. 
USD zisku). Priemerný vklad in-

vestície, ktorú uskutočňuje jeden 
podnikateľský anjel do startupov, 
tvorí 48,1 tis. USD. Najvyššia inves-
tičná atraktívnosť sa pozorovala 
medzi sférami SaaSPlatform, Mar-
ketplace a e-commerce. 

FINANCOVANIE PROSTREDNÍCTVOM RIZIKOVÉHO  
KAPITÁLU A STARTUPOVÝ PRIEMYSEL



INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE, VÝPOČTOVÁ TECHNIKA A KOMUNIKÁCIE



/163

INFORMAČNÉ 
TECHNOLÓGIE, 

VÝPOČTOVÁ 
TECHNIKA 

A KOMUNIKÁCIE

V poslednom desaťročí prebieha 
vo svete rýchly rozvoj informač-
ných technológií, na Ukrajine sa 
to však stalo trendom až v posled-
ných rokoch. Vysoké školy aktívne 
pripravujú odborníkov v oblasti 
IT, otvárajú sa súkromné školy 
a kurzy, na ktorých sa prednáša 
programovanie a podnikatelia za-
kladajú nové podniky poskytujú-
ce služby v oblasti informačných 
technológií, výpočtovej techniky 
a komunikácie. Počas posledného 
roka sa Ukrajina posunula na roz-
diel sedmich bodov v The Global 
Information Technology Report 

od Svetového ekonomického fóra. 
Najväčšia výhoda Ukrajiny v reb-
ríčku je dostupnosť informačných 
a komunikačných technológií. 
Týmto opatrením štát získal šiestu 
priečku medzi 139 krajinami sveta.

Mnoho ukrajinských odborníkov 
však opúšťa krajinu kvôli práci 
v zahraničí z dôvodu nedostatku 
pracovných miest v oblasti infor-
mačných a komunikačných tech-
nológií na domácom trhu. Obzvlášť 
silným bol tento trend v roku 2015 
kvôli nestabilite hrivny a problé-
mom v ekonomike. Ukrajina však 
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vytvorila priestor pre stabilný do-
pyt po službách v oblasti IT a vy-
kazuje značný potenciál, ale na 
vytvorenie návrhu nie je vždy do-
statok peňazí. Miera penetrácie 
internetu na Ukrajine je pritom 
jednou z najväčších vo svete a jej 
kvalita je nadpriemerná. 

Významnou výhodou je, že ukrajin-
ské finančné ťažkosti jasne ukázali 
smer ukrajinským spoločnostiam 
k hľadaniu viac udržateľných rie-
šení pri výstavbe infraštruktúry 
informačných technológií a z trhu 
zmizli slabšie články. Ukrajinské 
IT spoločnosti sa stali nielen účin-
nejšími, ale ešte viac sa prispôso-
bili rôznym krízam. Táto situácia 

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE,  
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA A KOMUNIKÁCIE

robí sféru informačných technoló-
gií obzvlášť atraktívnou pre zahra-
ničných investorov.

Napriek všetkým prekážkam sa 
informačné a komunikačné tech-
nológie neustále rozvíjajú, o čom 
svedčia oficiálne údaje – v posled-
ných štyroch rokoch sa podiel in-
formačných technológií na HDP 
štátu zvýšil z 0,6 % na 3,3 %. Po-
dobný podiel je v počte progra-
mátorov: v roku 2016 na Ukrajine 
pracovalo 91,700 profesionálov, na 
rozdiel od 42 400 pred niekoľkými 
rokmi. V roku 2017 sa predpokla-
dá rast tohto čísla ešte o 20 %, a o 4 
roky – o 100 %. V súčasnej dobe 
je Ukrajina prvá v Európe podľa 
rýchlosti zvýšenia počtu IT odbor-
níkov. Avšak v posledných dvoch 
rokoch opustilo Ukrajinu okolo 9 
tisíc IT odborníkov. To naznačuje, 
že na domácom trhu IT technológií 
zúfalo potrebujú vytvorenie no-
vých pracovných miest. Čo sa týka 
hodnoty IT sektoru, oceňujú ho na 
3 miliardy dolárov.

V roku 2016 uskutočnil priemysel 
informačných a komunikačných 
technológií po prvýkrát detailný 
výskum IT trhu a vytvoril presnú 
štatistiku pre obdobie 2011 – 2015. 
Výsledky výskumu ukazujú, že 
počas tohto obdobia sa trh zväčšil 
dvojnásobne. Vďaka tomu je mož-
né urobiť pomerne presné pred-
povede a plánovať rozvoj IT sféry. 

Ukrajinské IT 
spoločnosti sa stali 
nielen účinnejšími, 
ale ešte viac 
sa prispôsobili 
rôznym krízam. 
Táto situácia robí 
sféru informačných 
technológií 
obzvlášť 
atraktívnou pre 
zahraničných 
investorov. 
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Jeden z hlavných – rast vývozu IT 
služieb – stúpne o 20 – 30 % v roku 
2017.

V súčasnosti zastupuje sféru in-
formačných a komunikačných 
technológií na Ukrajine niekoľko 
tisíc spoločností, medzi ktorými sú 
EPAM, SoftServe, Luxoft, GlobalLo-
gic a Ciklum. V každej z nich pra-
cuje od 2 500 do 4 600 odborníkov. 
Tieto spoločnosti (okrem GlobalLo-
gic) patria do TOP 100 najlepších IT 
outsourcerov sveta spolu s Intetics, 
Softjourn, TEAM International 
Services, Eleks, Sigma a Miratech. 
Okrem toho je od roku 2007 Ukra-
jina zaradená analytikmi Gartner 
do zoznamu 30 krajín sveta, kde 
je výhodné rozvíjať IT outsour-
cing, a podľa výsledkov výskumu 
A.T. Kearney je na 24. mieste v ce-
losvetovom rebríčku najlepších 
krajín pre outsourcing. Podľa ofi-
ciálnych údajov sa okolo 80 % uží-
vateľov outsourcingových služieb 
nachádza v USA. Sú najväčším 
partnerom ukrajinských spoloč-
ností v odborno-výskumnej čin-
nosti – 45 %; na druhom mieste sú 
podľa objemov- krajiny Európskej 
únie a Izrael.

Okrem toho v krajine pôsobí viac 
ako sto vedecko-výskumných cen-
tier vysokotechnologických sve-
tových spoločností, vrátane Sam-
sung, Oracle, Cisco a Rakuten. 
Väčšina takýchto centier je sústre-

dená v Kyjeve. Taktiež populárny-
mi mestami medzi týmito spoloč-
nosťami je Dnipro, Ľvov, Charkov, 
Odesa a Vinnycia.

Dobre rozvinutá je IT infraštruk-
túra a služby v oblasti bankov-
níctva. Podľa mienky odborníkov 
môžu byť ukrajinské banky pova-
žované podľa technológií za jedny 
z najlepších na svete. Množstvo 
technológií, ktoré dnes používajú 
západné krajiny, boli rozpracova-
né na Ukrajine – masové operácie 
s debetnými kartami, online-tran-
sakcie, overnight-dealing a mnoho 
iného.

Aktivisti a IT odborníci začínajú 
pracovať na vytvorení servisov pre 
štátne štruktúry. K lídrom v tejto 
oblasti v súčasnej dobe patrí EGAP 
Challenge, Apps4Cities a 1991 
Open Data Inkubator. Takéto pro-
jekty prispievajú k otvorenosti dát 
a voľnému prístupu k nim.

Podľa mienky 
odborníkov 
môžu byť 
ukrajinské banky 
považované podľa 
technológií za 
jedny z najlepších 
na svete. 
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Dôležité 
rozhodnutia 
boli prijaté aj na 
legislatívnej úrovni: 
v súčasnosti je 
možné uzavrieť 
zahraničné 
hospodárske 
dohody 
v elektronickej 
forme a banky 
musia akceptovať 
účty v angličtine, ak 
tie sú primárnymi 
dokumentmi. 
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Významným impulzom v tejto 
práci je rastúci počet rôznych 
iniciatív v oblasti informačných 
a komunikačných technológií: fór, 
konferencií, spoluprác, stretnu-
tí, programov a ďalších tvorivých 
priestorov. K nim patrí verejné 
centrum Kyiv Smart City Hub, sú-
ťaž VDNH Tech, študijné programy 
IoT na Ľvovskej polytechnikej uni-
verzite a Data Science na Ukrajin-
skej katolíckej univerzite, a neskôr 
v tomto roku sa očakáva otvorenie 
Technology Companies' Develop-
ment Center a kreatívnej štvrte.

Nedávno začali domáci mobilní 
operátori masovo zavádzať 3G 
technológie, a operátori fixovanej 
komunikácie – FTTX technológie. 
To znamená, že pre investície sú 
teraz otvorené 4\4,5G-technoló-
gie a nové progresívne riešenia vo 
sfére fixovanej komunikácie. Tak-
tiež je na rade zmena štandardov 
domácich mobilných operátorov: 
od GSM900 až do UMTS900 a od 
GSM1800 do LTE1800. 

Dôležité rozhodnutia boli prijaté 
aj na legislatívnej úrovni: v súčas-
nosti je možné uzavrieť zahraničné 
hospodárske dohody v elektronic-
kej forme a banky musia akcep-
tovať účty v angličtine, ak tie sú 
primárnymi dokumentmi. Okrem 
toho bolo odvetvie informačných 
technológií identifikované ako 
strategicky dôležité pre národné 
hospodárstvo a štátne inštitúcie 
začali dialóg s IT spoločnosťami.

Mnohí zahraniční investori sú 
pripravení investovať do ukrajin-
ských informačných technológií. 
V roku 2015 dosiahli zahraničné 
investície do tejto sféry 130 milió-
nov dolárov, čo je o 237 % viac než 
suma investícií z predchádzajúce-
ho roka.

Významný skok nastal v investo-
vaní do startupov. Stále viac a viac 
zahraničných investorov je pripra-
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vených investovať do nových nápa-
dov ukrajinských programátorov.

V poslednej dobe začal získavať 
popularitu cloud-computing. Ob-
javili sa spoločnosti, ktoré sa špe-
cializujú práve v tejto oblasti, 
a progresívne projekty. Jeden z po-
sledných – ukrajinský startup Sixa, 
ktorý predstavil trhu hardwa-
re-projekt Rivvr, má hodnotu 3,5 
miliónov dolárov. V súčasnej dobe 
môžeme hovoriť o plne sformova-
nom ukrajinskom trhu cloud-com-
putingu, ale jeho rozšírenosť 
medzi obyvateľstvom je stále rela-
tívne nízka, a preto možno hovoriť 
o vysokom percente nevyužitého 
potenciálu.

Sféra informačných a komunikač-
ných technológií na Ukrajine rých-
lo rastie. Výhodou pre investorov 
je široký trh a veľké množstvo kva-
lifikovaných odborníkov.
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DOBROVOĽNÍCKA 
PRÁCA, SOCIÁLNE 

A KULTÚRNE SLUŽBY, 
CHARITATÍVNE  
ORGANIZÁCIE 

A GRANTOVÉ  
PRÍLEŽITOSTI,  

VÝMENNÉ PROGRAMY  
A ODBORNÁ PRÍPRAVA
V roku 2000 na Ukrajine odštar-
tovala fáza aktívneho rozvoja ob-
čianskej spoločnosti. Išlo o proces 
zakladania verejných organizácií, 
ktorých účel je zabezpečenie práv 
a slobôd obyvateľstva.

Základnou činnosťou neziskových 
organizácií je činnosť súvisiaca 
s poskytovaním charitatívnych, 
vzdelávacích, kultúrnych, vedec-
kých a iných služieb pre verejnú 

potrebu s vytvorením systému so-
ciálnej a ekonomickej nezávislos-
ti občanov a na iné účely uvedené 
v oprávnených dokladoch uzatvo-
rených v súlade s ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov 
o neziskových organizáciách.

Hlavnými medzinárodnými nezis-
kovými organizáciami na Ukrajine 
sú IREX, ACTR ACCELS, Internews 
Network, Internews Ukraine, Ful-
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lbright, National Endowment for 
Democracy – NED, Freedom Hou-
se, Združenie pre Hospodárske 
vzdelávanie a výskum (EERC), Poľ-
sko-Americko-Ukrajinská Inicia-
tíva (PAUCI ), Eurasia Foundation, 
Counterpart International, UCAN. 
K samostatnej kategórii možno za-
radiť činnosť OSN na Ukrajine.

V roku 2011 bol prijatý Zákon 
Ukrajiny „O dobrovoľníctve“, ale 
nadobudol účinnosť až v marci ro-
ku 2015. V roku 2013 sa na Ukraji-
ne odohrala Revolúcia Dôstojnosti, 
výsledkom čoho bola samotná or-
ganizovanosť spoločenstva a vznik 
dobrovoľných združení. Nasledo-
vala Protiteroristická operácia 
na Východnej Ukrajine, pričom 
občania Ukrajiny začali cez dob-
rovoľníctvo pomáhať ukrajin-
skej armáde. Tieto udalosti viedli 
k vzniku príslušných právnych 
predpisov, ktoré upravili dobro-
voľnícku prácu.

Nadácia Demokratických iniciatív 
spoločne so sociologickou službou 
Centrum Razumkova vykonali 
prieskum, na základe ktorého ana-
lyzovali úroveň dobrovoľníctva na 
Ukrajine počas rokov 2015 – 2016. 
Podľa výsledkov analýzy možno 
dospieť k záveru, že väčšina úsi-
lia dobrovoľníkov v priebehu ro-
kov 2015-2016 pripadla na pomoc 
ukrajinskej armáde. V roku 2016 
65 % respondentov pomohlo armá-

de, v roku 2015 to bolo 62 %. Tre-
ba však poznamenať, že v roku 
2016 sa zvýšilo dobrovoľníctvo aj 
v iných oblastiach – pomoc siro-
tám, pomoc chorým a zdravotne 
postihnutým.

Na základe ďalších výskumov v ob-
lasti dobrovoľníctva možno pove-
dať, že výsledky pre vládu nie sú 
veľmi upokojujúce, pretože ukazu-
jú, že občania viac dôverujú dobro-
voľníkom ako štátnym inštitúciám.

V rámci aktívnej fázy vývoja dob-
rovoľníctva zaznela otázka o ra-
tifikácii „Európskej konvencie 
o podpore cezhraničnej dlhodo-
bej dobrovoľníckej služby pre 
mladých ľudí.“ Konvencia v sku-
točnosti legalizuje dobrovoľníctvo 
európskej medzinárodnej mládeže 
na základe všeobecných pravidiel 
s typickými dohodami a jediným 
režimom prijatia dobrovoľníkov. 
Žiadosť poslancov o nutnosti rati-
fikácie Konvencie už je predložená 
Kabinetu ministrov Ukrajiny.

Podľa údajov registračných slu-
žieb štátu na začiatku roka 2016 
bolo na Ukrajine zaregistrovaných 
viac ako 15.000 charitatívnych na-
dácií a organizácií.

V roku 2015 bolo podľa údajov štát-
nej fiškálnej služby pre charitatív-
ne programy vynaložených 9,434 
miliónov hrivien.
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Minulý rok boli základné nákla-
dy dobrovoľníkov zamerané na 
sociálnu ochranu (59 %), zdravot-
níctvo (15 %), hospodársky rozvoj 
komunít (8 %) a vojenskú pomoc 
(7 %).

Pre vzdelávanie, kultúru, šport 
a ochranu životného prostredia 
bolo vynaložených menej ako 5 % 
pre každú z oblastí. Napriek tomu 
v minulom roku 74 nadácií zamest-
návalo 891 osôb (teda v priemere 
11 osôb na nadáciu).

Takmer tretina všetkých oficiál-
nych charitatívnych výdavkov 
na Ukrajine v roku 2015 pripad-
la piatim organizáciám – MChN 

„Aliancia verejného zdravia“ (804 
miliónov hrn.), ChN Rinata Achme-
tova „Rozvoj Ukrajina“, ChN „Sieť“ 
(536,5 miliónov hrn), ChO ChN 

„Kvitnúci kraj“, MN „Vidrodžeňňa“ 
(308,4 miliónov hrn).

Pozitívne v oblasti filantropie je 
vytvorenie Ukrajinskej Burzy Cha-
rity – je to prvá celonárodná ne-
závislá sociálna infraštruktúra 
on-line charity na Ukrajine. Ten-
to servis poskytuje univerzálne 
služby pre dobrovoľníkov aj pre 
tých, ktorí potrebujú pomoc. Na 
tejto platforme každá osoba, kaž-
dá firma či organizácia môže nájsť 
a podporiť charitatívny projekt 
podľa vlastného výberu a pre seba 
najvýhodnejším spôsobom.

Taktiež môžeme hovoriť o dotač-
ných príležitostiach – každý rok 
sa na Ukrajine vyhlasuje stále 
viac a viac grantových programov. 
Vládne a mimovládne organizácie 
môžu dostať pomocou grantov po-
trebné finančné prostriedky pre 
svoju činnosť. Navyše, viac ako 
polovica z vyhlásených dotácií na 
Ukrajine sú dotácie pre vzdeláva-
nie a odbornú prípravu. Na rok 
2017 sú to magisterské štipendium 
na univerzite v Tarte, odborná 
príprava pre pracovníkov záko-
nodarnej moci (SŠA), štipendium 
od Mountain Foundation Wells 
pre štúdium v Spojených štátoch, 
štipendiá pre štúdium v Španiel-
sku, školenie od Rotary Peace Fel-
lowship, štipendiá pre štúdium na 
Univerzitnom kolégiu v Londýne, 
dotácie pre štúdium od vlády Tu-
recka, dotácie pre štúdium v Ru-
munsku, program so štipendiom 
v Stanforde, štúdium vo Švédsku 
so štipendiom od Linnaeus Uni-
versity, štipendiá pre štúdium 
v Belgicku a ďalšie.

Najväčším spoločníkom Ukrajiny 
v oblasti grantov pre štúdium sú 
Poľsko a SŠA. Napríklad Fulbright 
Graduate Student Program ozná-
mil začatie registrácií v oblas-
ti vysokého školstva v Amerike. 
Program poskytuje príležitosť pre 
štúdium na amerických univer-
zitách od jedného do dvoch rokov 
a získať magisterský titul. Súťaž 
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V rebríčku 
vzdelávacieho 
spoločníka 
programu 
„Erasmus+“ má 
Ukrajina 3. miesto 
medzi 150 krajinami 
a prvé miesto 
v rámci Východnej 
spolupráce… 

je určená pre starších študentov 
a absolventov v odvetviach hu-
manitných, sociálnych, presných, 
technických a prírodných vied. 
Program poskytuje grant, ktorý 
zahŕňa školenie, mesačné štipen-
dium, zdravotné poistenie a nákla-
dy na obe letenky.

Ukrajina sa aktívne zapája do 
rôznych výmenných programov. 
V rebríčku vzdelávacieho spoloč-
níka programu „Erasmus+“ má 
Ukrajina 3. miesto medzi 150 kra-
jinami a prvé miesto v rámci Vý-
chodnej spolupráce (Azerbajdžan, 
Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko, 
Moldavsko, Ukrajina).

Ukrajina dostala 16,108 milió-
nov eur na projekty výmeny štu-
dentov a pracovníkov univerzít. 
V spolupráci s ukrajinskými vyso-

kými školami v rokoch 2015 – 2016 
predložili 618 projektov s medzi-
národnou úverovanou schopnos-
ťou pohybu a orientáciou; z toho 
374 bude finančne zabezpečených. 
z ukrajinských vysokých škôl pôj-
de na európske univerzity študo-
vať a učiť 3455 študentov, učiteľov 
a zástupcov administratívnych 
pracovníkov. Ukrajinské univer-
zity prijímajú 1067 uchádzačov 
o štúdium z európskych škôl.

Na štátnej vysokej škole „Užhorod-
ská národná univerzita“ každý rok 
asi 200 študentov a 100 zamestnan-
cov využíva príležitosť programov 
výmeny a odbornej prípravy.

Zamestnanci rôznych odborov 
môžu získať rozmanité školenia 
v zahraničí pre zisk nových zruč-
ností vo svojich odboroch. Jedným 
z takýchto príkladov je odborná 
príprava 20 zamestnancov cestov-
ného ruchu v USA, kde študovali 
počas troch týždňov inovatívne 
modely a metódy stáleho rozvoja 
cestovného ruchu.

V roku 2017 Verchovná Rada 
Ukrajiny ratifikovala dohodu 
o zapojení Ukrajiny do progra-
mu „Schopnosti pre konkurenciu 
malých a stredných podnikov“ 
(COSME). COSME – jeden z kľúčo-
vých programov EÚ s rozpočtom 
2,3 miliárd eur – má za cieľ vy-
tvoriť priaznivé podmienky pre 
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malé a stredné podniky, výme-
nu skúseností, zvýšiť obchodnú 
aktivitu podnikateľov, rozšíre-
nie obchodných a hospodárskych 
väzieb a vytváranie kultúry pod-
nikania v súlade s najlepšími 
svetovými štandardmi.

Program poskytuje odborné po-
radenstvo, školenia, semináre 
a rôzne odborné konferencie pre 
malé a stredné podniky, rovnako 
ako výmenné programy, odbor-
né prípravy a ďalšie vyhľadáva-
nie partnerov v Európskej únii.

Efektívna realizácia programu 
umožní ukrajinským podnika-
teľom použiť veľké množstvo vý-
hod Zóny voľného obchodu medzi 
Ukrajinou a Európskou úniou, vý-
razne zvýši schopnosť pre kon-
kurenciu domácich výrobcov 
a podporí rozvoj hospodárskeho 
potenciálu Ukrajiny a vykonáva-
nie najlepších obchodných praxí.

V roku 2016 bola celková výška do-
tácií vo výške 3.8 miliardy $; v sú-
časnej dobe je uvedený zoznam 
grantov s výškou grantových prí-
spevkov asi 4 miliardy dolárov. 
V týchto formách získava Ukraji-
na oficiálnu pomoc pre rozvoj od 
zahraničných vlád a medziná-
rodných organizácií. Základným 
problémom je však nízke čerpa-
nie financií z grantov, čoho príči-
nou je nedostatočná kvalifikácia 

organizácií, ktoré sú do grantov 
zapojené.
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PROTIMONOPOLNÉ 
ÚRADY, 

HOSPODÁRSKA 
KONKURENCIA 

A PROTEKCIA 

Na Ukrajine majú monopoly svoje 
špecifiká. Vo svete existuje mono-
polizmus len vo výrobnej oblasti, 
na Ukrajine však takmer vo všet-
kých. Príčinou je direktívno-admi-
nistratívny systém bývalého ZSSR, 
následky ktorého sa pozorujú do-
teraz. 

V prípade takých hospodárskych 
sfér, v ktorých konkurencia z ob-
jektívnych dôvodov nie je možná 
(technologické osobitosti výroby, 
charakter dopytu a ponuky), vzni-
kajú monopolné útvary. Takéto 
subjekty vládnu na trhoch centra-
lizovaných dodávok tepelnej ener-
gie, centralizovaného zásobovania 

vodou, poskytovania komunikácií 
a iných – patria k tzv. prirodzeným 
monopolom.

V súčasnosti sú monopolistami na 
Ukrajine: 

• Štátny podnik Národná energe-
tická spoločnosť Ukrenergo MI-
NISTERSTVO PALÍV a ENERGETIKY 
(Výroba a distribúcia elektrickej 
energie: dodávka elektrickej ener-
gie cez magistrálne a medzištátne 
elektrické siete);

• Štátna administratíva železničnej 
dopravy Ukrajiny (Ukrzaliznycia) 
MINISTERSTVO DOPRAVY a KO-
MUNIKÁCIÍ UKRAJINY (Pozem-
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ná doprava: služby používania 
železničných koľají, dispečerské 
služby, železničné stanice a iné 
objekty infraštruktúry, ktoré za-
bezpečujú premávku verejnej že-
lezničnej dopravy );

• Národná akciová spoločnosť 
Naftogaz Ukrajiny MINISTERSTVO 
PALÍV a ENERGETIKY v osobe: Ve-
rejná akciová spoločnosť Ukrtran-
snafta (potrubná doprava pre pre-
pravu ropy a ropných výrobkov);

• Národná akciová spoločnosť Naf-
togaz Ukrajiny MINISTERSTVO PA-
LÍV a ENERGETIKY v osobe: Dcér-
ska spoločnosť UKRTRANSGAZ 
(potrubná doprava pre prepravu 
plynu);

• Štátny podnik prevádzkovania 
vzdušnej dopravy Ukrajiny (Ukrae-
roruch) ŠTÁTNA LETECKÁ SLUŽBA 
UKRAJINY (letecká osobná dopra-
va podľa cestovného poriadku);

• Verejná akciová spoločnosť 
Odeský štátny prístavný závod 
FOND ŠTÁTNEHO MAJETKU UKRA-
JINY (vodná dopravná infraš-
truktúra: špecializované služby 
dopravného terminálu prijatia, 
ochladenia, uskladnenia a prekla-
dania amoniaku);

• Ukrajinský štátny podnik poš-
tovej komunikácie UKRPOŠTA 
MINISTERSTVO DOPRAVY a KO-
MUNIKÁCIÍ UKRAJINY (Pošta a ko-
munikácie);

• Koncern RRT MINISTERSTVO DO-
PRAVY a KOMUNIKÁCIÍ UKRAJINY 
(Komunikácie: používanie technic-
kých prostriedkov prenosu; služby 
používania rádioreléových komu-
nikačných kanálov );

• Verejná akciová spoločnosť UKR-
TELEKOM MINISTERSTVO DOPRA-
VY a KOMUNIKÁCIÍ UKRAJINY (Lo-
kálne telefonické spojenie; služby 
používania nekomutačných komu-
nikačných kanálov).

Negatívnou osobitosťou monopolu 
je stanovenie príliš vysokých cien 
na tovary a služby. To spôsobuje 
dlžoby spotrebiteľov, predovšet-
kým monopolistov z iných odvetví. 
Najväčšími dlžníkmi – monopolis-
tami na Ukrajine sú teplárne. 

Ukrzaliznycia funguje na mono-
polnom trhu (poskytovanie služieb 
užívania železničnej infraštruk-
túry), aj na konkurenčnom tr-
hu (nákladné a osobné prepravy, 
stavebný priemysel a i.). Viacero 
podnikov Ukrzaliznyci, ktoré by 
mali fungovať na konkurečnom tr-
hu, ostávajú monopolnými. Spôso-
buje to absenciu stimulov zvýšenia 
kvality tovarov a služieb, brzdenie 
vedecko-technického pokroku, ne-
odôvodnené zvýšenie cien či ab-
senciu investícií.

Cieľom vytvorenia a činnosti ko-
munálnych podnikov je uspokoje-
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nie sociálnych potrieb spoločnosti. 
Regulujú sa Hospodárskym a Ob-
čianskym zákonníkom, Zákonmi 
Ukrajiny o prirodzených mono-
poloch, o ochrane pred hospodár-
skou konkurenciou, o bytových 
a komunálnych službách a iný-
mi. Vo všeobecnosti je činnosť 
komunálnych podnikov stratová. 
Stanovenie reálnych cien a taríf, 
ktoré dovolia bezstratové fungova-
nie pre podniky, spôsobuje sociál-
ne výbuchy medzi obyvateľstvom 
a podstatne prehlbuje krízu ko-
munálnych dlžôb.

Štát reguluje činnosť monopolov. 
Protimonopolný úrad uskutočňuje 
štátnu kontrolu dodržiavania pro-
timonopolného zákonodarstva, ob-
hajuje záujmy podnikateľov pred 
zneužívaním postavenia monopo-
listu a nepoctivou konkurenciou. 
Zakazuje sa zlúčenie firiem, ak ich 
spoločný podiel tvorí 35 % trhu. 
Takisto sa zakazuje zneužívanie 
moci monopolistami prostredníc-
tvom zavedenia sankcií alebo nú-
teného rozdelenia. Okrem toho sa 
regulujú prirodzené monopoly (ce-
ny a kvalita výrobkov).

V súčasnosti je dôkazom nedo-
konalosti štátneho regulovania 
činnosti monopolov zneužívanie 
ekonomického postavenia mono-
polnými podnikmi. Podľa údajov 
Protimonopolného úradu Ukrajiny 
každoročne uskutočňujú prirodze-

né monopoly okolo 60 % porušení 
protimonopolného zákonodarstva. 
Spravidla sa porušenia týkajú otá-
zok cenotvorby a cenovej diskrimi-
nácie.

V roku 2015 zistil Protimonopol-
ný úrad Ukrajiny podľa predsedu 
rezortu Jurijho Terentjeva najviac 
porušení zákonodarstva o ochra-
ne hospodárskej konkurencie na 
trhu bytových a komunálnych slu-
žieb. 

Najviac porušení sa odhaľuje v štá-
tom regulovaných odvetviach 

Štát reguluje 
činnosť monopolov. 
Protimonopolný 
úrad uskutočňuje 
štátnu kontrolu 
dodržiavania 
protimonopolného 
zákonodarstva, 
obhajuje záujmy 
podnikateľov 
pred zneužívaním 
postavenia 
monopolistu 
a nepoctivou 
konkurenciou. 
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hospodárstva, kde neexistuje dos-
tatočná konkurencia – je to sféra 
bytovo-komunálneho hospodár-
stva a palivovo-energetický kom-
plex. Zistené porušenia v oblasti 
bytovo-komunálneho hospodár-
stva tvoria viac ako 22 % rozhodnu-
tí úradu a v palivovo-energetickom 
sektore ide o viac ako 10 %. Te-
rentjev poznamenal, že 95 % roz-
hodnutí úradu v týchto sférach sa 
vzťahuje na územné oddelenia re-
zortu, ktoré vydávajú uznesenia 
v súvislosti s protikonkurenčným 
konaním miestnych monopolis-
tov v oblasti zásobovania plynom, 
vodou, teplom a pripojenia k elek-
trickej siete. Agropriemyselnému 
komplexu patrí viac ako 14 % po-
rušení zákonodarstva o ochrane 
hospodárskej konkurencie a 8 % 
porušení sa týka sféry zdravotníc-

tva, dopravy a trhu administratív-
nych služieb. 

Rozsah monopolných trhov sa v ro-
ku 2015 celkovo zvýšil o 10 %, čo 
súvisí s poklesom kúpnej sily obča-
nov a zvýšením komunálnych ta-
ríf. Ako dôsledok začali Ukrajinci 
míňať viac na zaplatenie komunál-
nych služieb, trh ktorých je vo väč-
šej miere monopolizovaný.

Úplne odstrániť monopolizmus 
nemôžeme, dá sa však zúžiť od-
delením trhov prirodzených mo-
nopolov od zmiešaných alebo 
implementáciou nových techno-
lógií. Zákony Ukrajiny o оbme-
dzení monopolizmu a nedovolení 
nepoctivej konkurencie v podni-
kaní, o Protimonopolnom úrade 
Ukrajiny, Štátny program demo-
nopolizácie ekonomiky a rozvoja 
konkurencie a Ústava Ukrajiny re-
gulujú činnosť monopolov.

Ukrajinské protimonopolné záko-
nodarstvo má v celosvetovej praxi 
viacero rozšírených mechanizmov 
ovplyvňovania monopolistov, vrá-
tane spektra pokút a obmedzení. 
Najúčinnejším môže byť uplatne-
nie pre Ukrajinu netypickej me-
tódy boja proti monopolom, akou 
je nútené rozdelenie spoločnos-
tí. Podstata metódy spočíva v tom, 
že sa na mieste monopolu vytvára 
niekoľko alebo celý rad spoločnos-
tí, v dôsledku čoho sa vytvára kon-

Úplne odstrániť 
monopolizmus 
nemôžeme, dá 
sa však zúžiť 
oddelením trhov 
prirodzených 
monopolov od 
zmiešaných alebo 
implementáciou 
nových technológií. 
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kurenčné prostredie a existencia 
spoločnosti monopolistu sa ruší. 
Fakticky ide o nútenú reorganizá-
ciu pomocou rozdelenia. Nútené 
rozdelenie je najnovším opatre-
ním, doteraz na Ukrajine neexistu-
jú precedensy jeho uplatnenia.

Protimonopolno-konkurenčná po-
litika, ktorú uskutočňujú prísluš-
né štátne orgány, je zameraná na 
vytvorenie optimálneho konku-
renčného prostredia pre činnosť 
hospodárskych subjektov, zabez-
pečenie ich interakcie za pod-
mienok neprípustnosti prejavov 
diskriminácie jedných subjektov 
inými a predovšetkým v oblasti 
cenotvorby a zníženia kvality vý-
robkov, služieb, a podpory rastu 
efektívneho, sociálne orientované-
ho hospodárstva. 
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LIBERALIZÁCIA 
A DEREGULÁCIA 

OBCHODNEJ 
ČINNOSTI

Kontrakcia administratívneho tla-
ku na ekonomiku a optimalizá-
cia štátneho riadenia sa stali jed-
nou z hlavných reformátorských 
ideí po Revolúcii Dôstojnosti v ro-
ku 2014. Potreba takýchto zmien 
však vznikla oveľa skôr. Nie je ta-
jomstvom, že predstavitelia ukra-
jinského obchodu, odborníci a zá-
padné inštitúcie už dlhodobo 
poukazujú na nadmernú regulá-
ciu ekonomiky zo strany štátnych 
orgánov. Najmä v globálnom pora-
dí jednoduchosti podnikania Do-
ing Business má Ukrajina iba 83 

miesto z 183, aj keď sa v roku 2015 
posunula nahor o 13 pozícií.

V priebehu minulého roka je úlo-
hou novej ukrajinskej vlády refor-
ma ekonomických odvetví a jed-
ným z hlavných smerov tejto 
reformácie je deregulácia – zruše-
nie alebo zníženie štátnej regulá-
cie a štátnej kontroly nad podnik-
mi.

Nie je zvláštne, že téma deregulá-
cie štátnej hospodárskej kontroly 
sa stále prejavuje vo vyhláseniach 
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politikov a ekonómov, v programo-
vých vyhláseniach vlády a návr-
hoch zákonov.

Ak zvažujeme inštitucionálny as-
pekt, v súčasnosti sú hlavnými re-
álnymi zástupcami neupravených 
ideí Ministerstvo hospodárskeho 
rozvoja a obchodu (MEDT) a ve-
rejná platforma „Реанімаційний 
Пакет Реформ“, ktorý združuje 
odborníkov v mnohých dôležitých 
oblastiach reformy.

V priebehu roka 2015 a začiatkom 
roka 2016 ministerstvo pre hos-
podársky rozvoj začalo viac ako 
10 návrhov zákonov k deregulácii 
a zlepšeniu oprávnenia, k reforme 
systému štátnej kontroly, k zruše-
niu niektorých povolení a licencií 
a k optimalizácii zoznamu admi-
nistratívnych služieb. Po poslednú 
zmenu vlády vo Verchovnej Rade 
bolo rôznymi subjektmi zákono-
darnej iniciatívy predložených 
viac ako 40 návrhov zákonov k de-
regulácii. Deregulácia prebieha 
v troch fázach: 

• Zrušenie kľúčových regulačných 
prekážok pre podnikanie; 

• "Regulačná gilotína" – komplet-
ná revízia regulačného rámca za 
predpokladu, že štátne orgány 
budú dokazovať potrebu v urči-
tých obmedzeniach pre podnika-
nie; 

• Preventívny mechanizmus, ktorý 
neumožňuje nadmerné obnovenie 
administratívneho nátlaku.

Ministerstvo hospodárskeho roz-
voja a obchodu na Ukrajine vyme-
dzilo najrozsiahlejšie obmedzenia 
pre podnikanie a prijali:

• Zákon o zjednodušení obchodu, 
ktorý zrušil 16 neefektívnych regu-
lačných obmedzení, harmonizoval 
systém prenájmu pôdy a vytvoril 
systém "jediného okna", 

• Zmeny zákona o udeľovaní licen-
cií, ktorý zrušil vydávanie licencií 
26 druhov hospodárskej činnosti;

• Nariadenie vlády o deregulácii, 
ktorá zrušila potrebu neefektív-
nych certifikátov v poľnohospo-
dárskom sektore a monitorovanie 
podložia, čo otváralo významné 
príležitosti pre korupciu;

• Zákon o ochrane investorov pod 
vedením európskej legislatívy 
a umožnil primeranú ochranu mi-
noritných akcionárov.

Ďalšie kroky Ministerstva hos-
podárskeho rozvoja predstavuje 
zrušenie 130 neefektívnych regu-
lačných obmedzení, ktoré boli spo-
lu s podnikaním identifikované 
ako hlavný „bod bolesti“. Nedávno 
vláda prijala a začala realizovať 
aj „Akčný plán pre dereguláciu“. 
Ministerstvo hospodárskeho roz-
voja okrem toho pripravuje v blíz-
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Ďalšie kroky 
Ministerstva 
hospodárskeho 
rozvoja predstavuje 
zrušenie 130 
neefektívnych 
regulačných 
obmedzení… 

kej budúcnosti spomínanú druhú 
etapu reformy – „regulačnú gilo-
tínu“ pre začatie procesu úplného 
preskúmania regulačného rámca.

Vláda schválila aktualizovaný 
Plán deregulácie na dvojročné 
obdobie 2016 – 2017. Skladá sa zo 
112 bodov. z nich asi 80 bodov bo-
lo uvedených po verejnej diskusie 
a komunikácii s podnikateľskou 
sférou, odbornými a občiansky-
mi organizáciami. Nové body plá-
nu odrážajú vážne problémy, ktoré 
najviac brzdia rozvoj podnikania 
a vytvárania priaznivého pod-
nikateľského prostredia. Dote-
raz neimplementované položky 
z predchádzajúceho plánu sa pre-
vádzajú určením termínov imple-
mentácie. 

Plán má vyriešiť problémy v ob-
lasti administratívnej služby, štát-
neho dozoru, telekomunikácií, 
poľnohospodárstva, stavebníctva 
a ďalších odborov.

Podľa Plánu prioritných dejov vlá-
dy v roku 2016, Kabinet ministrov 
mal ku koncu tohto roku vykonať 
potrebné legislatívne iniciatívy, 
ktoré zlepšia postavenie Ukrajiny 
v Doing Business a pomôžu dostať 
sa k prvým 50 lepším štátom reb-
ríčka v roku 2017.

V roku 2016 umožnili opatrenia 
zamerané na dereguláciu pod-

nikateľského sektora podnikom 
ušetriť viac ako 10 miliárd hrivien.

Nový dokument skupiny Sveto-
vej banky roku 2017 uvádza, že 
normovo-právny rámec, ktorý 
upravuje rozvoj podnikateľského 
prostredia na Ukrajine má ešte 
stále veľa problémov. Výsledkom 
je, že podľa nového rebríčka má 
Ukrajina 80. miesto medzi 190 kra-
jinami sveta.

V porovnaní s rokom 2016, Ukra-
jina zlepšila svoju pozíciu v uka-
zovateľoch:

• registrácia – z 30. na 20. miesto;

• elektrické pripojenie – z 137. na 
130. miesto;

• zdaňovanie – z 107. na 84. miesto.

Ministerstvo hospodárske-
ho rozvoja a obchodu aj naďa-
lej pokračuje v uľahčovaní života 
podnikateľom – vo výsledku "de-
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regulačného dňa" vo vláde došlo 
k zrušeniu 367 nelegálnych a za-
staraných predpisov. 

Na Ukrajine sa aktívne rozvíja 
systém otvorených údajov. Takto 
sú urobené projekty, ktoré po-
máhajú realizovať monitoring 
a kontrolu v oblasti verejného ob-
starávania – napríklad projekt: 
Є-Data, v rámci bol ktorého vytvo-
rený webový portál spending.gov.
ua, poskytujúci informácie o vyu-
žívaní rozpočtu (iniciatíva Minis-
terstva financií). Takisto začala 

pracovať služba vyhľadávajúca 
údaje z otvorených zdrojov o vy-
užívaní finančných prostriedkov 
štátneho rozpočtu – „Hľadanie 
a systémová analýza 007“ (http://
www.007.org.ua). V tejto otvore-
nej služby sú uvedené kombinácie 
údajov z rôznych zdrojov, vrátane 
spending.gov.ua (projekt „Є-Data“), 
data.gov.ua (Jediný štátny portál 
otvorených údajov spfu.gov.ua 
(Nadácia štátneho majetku Ukraji-
ny), ukrstat.gov.ua (Služba štátnej 
štatistike v krajine) a prozorro.gov.
ua (web-stranka projektu „ProZor-
ro“). Prostredníctvom tohto pro-
jektu spolu s „ProZorro“ je možnosť 
sledovať transakcie za každý ná-
kup. 

Jednou zo zásadných reforiem, 
ktoré zlepšia podnikateľské pro-
stredie na Ukrajine, je zavedenie 
elektronického verejného obstará-
vania prostredníctvom „PROZOR-
RO“.

Systém funkcií elektronického 
verejného obstarávania ProZorro 
funguje od februára roku 2015. Po-
čas tohto obdobia systém použilo 
15 510 štátnych zákazníkov a bo-
lo oznámených 295,970 nákupov, 
ktorých predpokladaná hodnota je 
155.56 miliárd hrivien. Potenci-
álne úspory sú vo výške 6,06 mili-
árd hrivien (12,52 % pre schopné 
konkurenčné procedúry).

Vďaka ProZorro 
Ukrajina získala 
právo usporiadať 
najväčšie 
medzinárodný 
fórum o verejnom 
obstarávaní 
Procurement, 
Integrity, 
Management, 
and Openness 
(PRIMO) Fórum 
o boji proti korupcii 
v oblasti verejného 
obstarávania. 
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ProZorro dostal medzinárodné 
ocenenie v oblasti verejného ob-
starávania Leader Procurement 
Award pre tvorbu a realizáciu elek-
tronického systému s jedinečnou 
architektúrou. Vďaka ProZorro 
Ukrajina získala právo usporiadať 
najväčšie medzinárodné fórum 
o verejnom obstarávaní Procure-
ment, Integrity, Management, and 
Openness (PRIMO) Fórum o boji 
proti korupcii v oblasti verejného 
obstarávania. Bude sa konať v máji 
a júni roku 2017.

Rok 2017 je prvým rokom, keď všet-
ky požiadavky musia mať formu 
elektronického obchodovania, čím 
predchádzajú korupcii. Podľa šta-
tistiky sa asi 65 % tendrov uskutoč-
ňuje v prvom štvrťroku. Každému, 
kto o účasti na verejnom obstará-
vaní premýšľa, odporúčame pri-
hlásiť sa. Pripomeňme, že v roku 
2016 objem trhu verejného obsta-
rávania predstavoval viac ako 300 
miliárd hrivien. Podľa odhadov 
odborníkov, v roku 2017 to bude asi 
450 miliárd hrivien. 

Portál pre monitorovanie „DoZor-
ro“ (http://www.dozorro.org) je 
ďalšou platformou, kde môže kaž-
dý účastník systému poskytnúť 
spätnú väzbu štátnym zákazníkom 
alebo dodávateľom, prediskuto-
vať a hodnotiť požiadavky kon-
krétnych nákupov, preanalyzovať 
nákupy samostatného štátneho 

orgánu alebo inštitúcií, pripraviť 
a podať formálne odvolanie regu-
lačným orgánom a ďalšie. Zmyslom 
tohto projektu je, aby zákazníci 
a dodávatelia mohli písať komen-
táre o svojich partneroch. Prejsť na 
portál s týmito funkciami je možne 
len s elektronickou platformou, kto-
rá pracuje s ProZorro. Takáto prí-
ležitosť funguje prostredníctvom 
zakupki.prom.ua a  http://www.
dzo.com.ua („Держзакупівлі.
Онлайн“). Taktiež je možné nechať 
komentár priamo na portáli alebo 
prostredníctvom sociálnych sietí.
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LIBERALIZÁCIA 
MEDZINÁRODNÉHO 

OBCHODU A TOKU 
MEDZINÁRODNÉHO 

KAPITÁLU

Moderné procesy globalizácie vy-
žadujú, aby sa Ukrajina aktívnejšie 
zúčastňovala medzinárodného ob-
chodného systému. Ukrajina patrí 
ku krajinám s vysokou úrovňou 
otvorenej ekonomiky, ale predsta-
vuje iba 0,17 % svetového HDP.

Zložitá ekonomická a politická si-
tuácia a konflikt na východe kra-
jiny negatívne ovplyvnili rozvoj 
medzinárodného obchodu a po-
hyb medzinárodného kapitálu 

na Ukrajine. Krajina stratila nie-
ktoré trhy a výrobné kapacity pre 
tradičný vývoz a situácia na sve-
tovom trhu bola rovnako nepriaz-
nivá. Nakoniec to viedlo k značné-
mu zníženiu tuzemského vývozu. 
Strata ruského trhu viedla k tomu, 
že ukrajinskí výrobcovia, ktorí sú 
orientovaní na export, boli nútení 
hľadať nové trhy pre svoje výrobky.

V najvýhodnejšej pozícii boli ukra-
jinskí farmári. Ich výroba bola re-
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latívne konkurencieschopná na 
trhoch vyspelých ekonomík, na 
rozdiel od tradičných vývozných 
odvetví ako je hutníctvo a strojár-
stvo.

V roku 2016 boli nepriaznivé ten-
dencie doplnené uvalením embar-
ga Ruskou federáciou na ukrajinské 
potraviny, obmedzením a zložitos-
ťou tranzitu cez Rusko a od 1. júla 
ich Ruská federácia ešte posilni-
la. Na druhej strane, v uplynulých 
rokoch vznikli niektoré pozitívne 
náznaky oživenia dopytu po nie-
ktorých produktoch ukrajinské-
ho vývozu pri pokračovani rastu 
priemyselnej výroby. Významná 
surovinová orientácia ukrajin-
ského vývozu a veľká závislosť 
tuzemských podnikov na zahra-

Zložitá ekonomická 
a politická situácia 
a konflikt na 
východe krajiny 
negatívne 
ovplyvnili rozvoj 
medzinárodného 
obchodu a pohyb 
medzinárodného 
kapitálu na 
Ukrajine. 

ničných trhoch je veľmi citlivá na 
objemové toky devízových rezerv.

Medzinárodný obchod
Dnes Ukrajina pokračuje v libe-
ralizácii zahraničného obchodu 
a pohybe medzinárodného kapitá-
lu. Hlavnými partnermi vo vývo-
ze tovaru z Ukrajiny je Európska 
únia (37,9 %), Ruská Federácia 
(9,8 %), Egypt (6,4 %), Turecko (6 %), 
Čína (6 %), India (4,6 %) a ďalšie. Vo 
vývoze dominujú produkty poľno-
hospodárstva a potravinárského 
priemyslu (40,1 %), komplexnej 
hutníckej výroby (23,9 %), strojár-
stva (12 %), minerálnych výrob-
kov (7,6 %), chemických výrobkov 
(5,7 %) , dreva a papiera (5 %).

Medzi partnerskými krajinami, 
ktoré dovážajú tovar na Ukrajinu, 
sú Európska únia (43,9 %), Ruská 
Federácia (12,8 %), Čína (11,9 %), 
Bielorusko (7,3 %), USA (4,8  %), Tu-
recko (2,8 %) a ostatné. V dovážaní 
hlavne dominujú stroje (29,2 %), 
chemické výrobky (23,0 %), mine-
rálne výrobky (o 19,5 %), produkty 
poľnohospodárstva a potravinár-
ského priemyslu (10,3 %), kom-
plexná hutnícka výroba (6,1 %), 
produkty ľahkého priemyslu 
(5,4 %).

Z geografického hľadiska dovozu 
a vývozu zo strany Ukrajiny v ro-
ku 2016 je potrebné poznamenať, 
že aj čo sa týka vývozu a dovo-
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zu tovaru, hlavným obchodným 
partnerom Ukrajiny bola Európ-
ska únia. To znamená, že vývoz 
EÚ obsahoval 37,9 % a v dovoze 
dosiahol 43,9 %. Pri tom podiel vý-
vozu tovaru sa znížil na 9,8 % a do-
voz poklesol o 7,3 % a predstavoval 
12,8 %.

V súčasnej dobe funguje medzi 
Ukrajinou a EÚ “hlboká a kom-
plexná zóna voľného obchodu.” 
v rámci tejto zóny sa odstraňujú 
dane a množstevné obmedzenia 
vo vzájomnom obchode. Prijatie 
noriem a štandardov EÚ v kom-
binácii s voľným obchodom po-
vzbudzuje investorov a prenos 
technológií od západoeurópskych 
a iných vedúcich ekonomík. Tak 
sa Ukrajina transformuje z vývoz-
cu surovín a poľnohospodárskych 
produktov na výrobcu viac hod-
notnejších výrobkov, po ktorých je 
dopyt na zahraničných trhoch.

Vývoz tovaru z Ukrajiny do Eu-
rópskej únie sa skladá z poľno-
hospodárskych výrobkov a po-
travín (29,9 %), hutníctva (23,5 %), 
strojárstva (16,0 %), minerál-
nych výrobkov (10,2 %), dreva 
a papiera (6,8 %), výrobkov ľah-
kého priemyslu (6,2 %), rôznych 
priemyselných výrobkov (3,7 %) 
a chemických výrobkov (3,6 %). 
V štruktúre dovozu produktov bol 
najväčší podiel strojárskych vý-
robkov (31,9 %), chemických vý-

robkov (27,2 %), minerálnych vý-
robkov (o 12,8 %) a produkcie 
poľnohospodárstva a potravinár-
skeho priemyslu (10,5 %).

Ukrajina pokračuje v liberalizá-
cii trhov, a to nielen na ceste do EÚ. 
18. mája roku 2016 sa skončil ofici-
álny proces pre pristúpenie Ukra-
jiny k dohode Svetovej obchodnej 
organizácie o verejnom obstará-
vaní (Agreement on Government 
Procurement, GPA). Od toho dňa 
majú ukrajinské spoločnosti prá-
vo zúčastniť sa štátnych obstará-
vaniach 45 krajín zapojených do 
dohody o verejnom obstarávaní, 
vrátane EÚ, Japonska, USA, Kórey, 
Taiwanu, Singapuru, Hongkongu 
a Kanady. Celkový objem trhu ve-
rejného obstarávania sa odhaduje 
na 1,7 bilióna dolárov ročne.

Prijatie noriem 
a štandardov 
EÚ v kombinácii 
s voľným obchodom 
povzbudzuje 
investorov a prenos 
technológií od 
západoeurópskych 
a iných vedúcich 
ekonomík. 
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Dohoda GPA rozširuje hlavný 
princíp WTO – rovnaký prístup 
k trhom – v oblasti verejného ob-
starávania. Cudzinci budú mať 
neobmedzený prístup k ukrajin-
skému verejnému obstarávaniu, 
ako aj Ukrajinci k zahraničným. 
Zahraničné spoločnosti sa však už 
de facto zúčastňovali verejných ob-
starávaní na Ukrajine, preto ukra-
jinské spoločnosti len otvárajú pre 
možnosti globálneho trhu štátnych 
zákaziek.

Analýza investičnej klímy na 
Ukrajine ukazuje negatívny vplyv 
ruskej agresie na ekonomickú situ-
áciu, ktorá určuje pohyb kapitálu 
v krajine. Vytvorenie zóny voľné-
ho obchodu s krajinami Európskej 
únie bolo silným dodatočným ar-
gumentom v prospech priamych 
zahraničných investícií do spra-
covateľského priemyslu a služieb 
orientovaných na vývoz do eu-
rópskeho spoločenstva s využitím 
existujúcich konkurenčných vý-
hod ukrajinskej ekonomiky.

Investičná klíma
V roku 2017 Ukrajina zlepšila nie-
koľko svojich pozícií vo svetovom 
rebríčku. V rebríčku Doing Busi-
ness 2017 sa investičné atrakti-
vity Ukrajiny vo svete nachádza 
na 89 mieste. V rebríčku jedno-
duchosti podnikania sa Ukrajina 
umiestnila na 80. mieste medzi 
190 krajinami a v oblasti registrá-

cie podnikateľských subjektov na 
20. mieste a v oblasti zdanenia na 
84. mieste.

Pre ďalšiu liberalizáciu medziná-
rodných kapitálových tokov na 
Ukrajine je dnes dôležité zlepšenie 
organizačného a právneho rámca 
pre zlepšenie schopnosti fungova-
nia mechanizmov na zabezpeče-
nie priaznivej investičnej klímy 
a vytvorenie základov udržania 
a zvyšovania konkurencieschop-
nosti národného hospodárstva.

Rad pozitívnych krokov v tom-
to smere už bol urobený. V súčas-
nej dobe je na Ukrajine vytvorený 
právny rámec pre investície a roz-
voj verejného a súkromného part-
nerstva. Zákon Ukrajiny definuje 
záruky pre investorov a ekonomic-
ké a organizačné základy pre re-
alizáciu partnerstva verejného 
a súkromného sektora na Ukra-
jine. Platí to aj pre zahraničných 
investorov, ktorí majú rovnaké 
podmienky ako domáci investori. 
Zahraničné investície na Ukrajine 
nie sú predmetom znárodnenia.

Prijímajú sa opatrenia na rozvoj 
investíčnej infraštruktúry, a to:

• pokračovanie v práci po imple-
mentácii Zákona Ukrajiny „O prie-
myselných parkoch“, ktorá po-
skytuje štátnu podporu pre vznik 
priemyselných parkov;
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• práce na zabezpečení metodickej 
a informačnej podpory priemysel-
ných parkov, získanie štátnej po-
moci pre nich vyplýva z právnych 
predpisov, ako aj na prilákanie 
investícií na ich výstavbu a fungo-
vanie.

V súčasnosti je v Registri priemy-
selných parkov už 14 takýchto par-
kov.

Ďalších 7 priemyselných parkov 
je vytvorených a v procese prípra-
vy dokumentov, ktoré sú potrebné 
pre zaradenie do uvedeného Re-
gistra.

Ukrajina je stále atraktívna pre in-
vestície, aj keď nie je zapojená do 
celého procesu, je dostatočne in-
tegrovaná do svetovej ekonomiky 
a rozrušenie makro-stability na 
zahraničných trhoch má svoj do-
pad aj na Ukrajinu.
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VÝVOJ 
FINANČNÉHO 

SEKTORA

Finančný sektor je jedným z naj-
dôležitejších trhových segmentov 
interakcie subjektov hospodár-
stva, v dôsledku ktorého sa reali-
zuje mechanizmus transformácie 
finančných zdrojov do aktívne 
pôsobiaceho investičného kapitá-
lu, čo prispieva k stálemu rozvoju 
ekonomiky. 

Poistný trh je druhý podľa úrov-
ne kapitalizácie spomedzi iných 
nebankových finančných trhov. 
Celkový počet poisťovacích spo-
ločností podľa stavu k septembru 
2016 je 323, z toho „life“ je 43 spo-
ločností, „non-life“ – 280 spoloč-
ností.

Poisťovne Ukrajiny za 1. štvrťrok 
2016 zozbierali 8,274 mlrd. hrn. 
hrubého poistného, čo je o 35,8 % 
viac ako v analogickom období 
vlaňajšieho roku.

Podľa správy Nackomfinposluh 
(Národného výboru finančných 
služieb), čisté poistné vyrástlo 
o 24,7 %. 

Pre získanie licencie na usku-
točnenie poistnej činnosti žiada-
teľ podáva do Nackomfinposluh 
zvlášť bankové potvrdenia, ktoré 
potvrdzujú rozsah splateného zá-
kladného imania alebo audítorský 
posudok audítora, evidovaného 
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v registri audítorov, ktorí môžu 
robiť audítorské kontroly finanč-
ných inštitúcií.

VÝVOJ FINANČNÉHO SEKTORA

Národná banka vydáva nebanko-
vej finančnej inštitúcii licenciu na 
uskutočnenie určitých bankových 
operácií v prípade dodržania ta-
kýchto záväzných podmienok:

• zaradenie nebankovej finančnej 
inštitúcie do Štátneho registra fi-
nančných inštitúcií;

• získanie licencie nebankovou 
finančnou inštitúciou Štátnej 
komisie pre regulovanie trhov fi-
nančných služieb, oprávňujúcou 
poskytovať finančné služby;

• existencia regulačného kapitálu 
v sume ekvivalentnej minimálne 
1 mln. eur;

• doba pôsobnosti nebankovej 
finančnej inštitúcie minimálne je-
den rok po získaní licencie Štátnej 

komisie na poskytovanie finanč-
ných služieb;

• ziskovosť inštitúcie podľa ročnej 
finančnej správy o finančných vý-
sledkoch, potvrdenej audítorom;

• bezúhonné pracovné renomé 
a príslušná kvalifikácia vedenia ne-
bankovej finančnej inštitúcie;

• existencia kvalifikovaných pra-
covníkov na uskutočnenie prís-
lušných bankových operácií a iné 
podmienky predpokladané legis-
latívou.

Počet poisťovní podľa stavu ku 
koncu roka 2016 je 323, z toho 43 
sa zaoberajú životným poistením 
a 280 neživotným poistením. 

Hrubé poistné získané poistiteľmi 
pri poistení a opakovanom pois-
tení proti rizikám od poistencov 
a opakovaných poistencov za 9 me-
siacov roku 2016 tvorí 24 844,2 
mln. hrn.

Čisté poistné ku koncu roka 2016 
tvorilo 19 588,3 mln. hrn., čo tvorí 
78,8 % hrubého poistného. Rozsah 
hrubého poistného za rok 2016 
sa zvýšil o 14,4 %, čisté poistné 
stúplo o 17,0 %, čo svedčí o postup-
nom prekonaní krízy v tejto bran-
ži.

Rozsah vyplateného hrubého po-
istného plnenia v roku 2016 tvoril 
viac ako 6 mln. hrn. 

Samozrejme, je 
nevyhnutné 
ukončiť proces 
štruktúrnych 
reforiem a začať 
novú stránku 
v dejinách 
poistného trhu  
na Ukrajine. 
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Tento rok znamená pre poistný trh 
nádej, že sa situácia bude rozvíjať 
aj v pomaly rastúcej ekonomike. 
Samozrejme, je nevyhnutné ukon-
čiť proces štruktúrnych reforiem 
a začať novú stránku v dejinách 
poistného trhu na Ukrajine. 

Okrem toho, hlavnými aktérmi na 
poistnom trhu Ukrajiny sú spoloč-
nosti so zahraničným kapitálom. 
Preto môžeme s istotou konštato-
vať, že poistný trh Ukrajiny je veľ-
mi atraktívny pre investovanie. 
s minimálnymi kapitálovými in-
vestíciami sa dá získať rentabilný 
biznis, najmä s ohľadom na sku-
točnosť, že Ukrajina má 5. miesto 
v Európe podľa počtu obyvateľov, 
a teda aj potenciálnych klientov. 

V Štátnom registri finančných in-
štitúcií podľa stavu k júlu 2016 boli 
evidované údaje o 385 finančných 
spoločnostiach, ktoré poskytujú 
služby finančného lízingu.

Treba poznamenať, že trh lízin-
gových služieb sa nezrušil, ale 
naopak, dostal novú šancu na ob-
novenie stratenej pozície stabilné-
ho finančného nástroja. Na rozdiel 
od bankového úveru, ktorý sa stal 
menej prístupným pre právnické 
aj fyzické osoby, lízing je dnes jedi-
ným zdrojom dlhodobého financo-
vania v krajine. 

Napariek tomu, že ekonomická si-
tuácia v krajine stále nie je stabil-
ná, investičná atraktívnosť finanč-
ného nástroja ako lízing získava 
dôveru potenciálnych akcionárov 
aj klientov. Pozitívne prognózy 
a postupné zväčšenie rozsahov fi-
nancovania trhu lízingových slu-
žieb poukazuje na to, že v priebe-
hu ďalších 2-5 rokov sa uskutoční 
tzv. „obrodenie“. 

V priebehu roka 2015 finančné spo-
ločnosti a právnické osoby, ktoré 
nemajú status finančných inštu-
túcií, ale môžu podľa zákona po-
skytovať finančné služby, uzavre-
li 2 713 zmlúv. Hodnota objektov 
lízingu, ktoré sú predmetom lízin-
gových zmlúv, tvorí 4 028,8 mln. 
hrn. Okolo 99,9 % všetkých služieb 
finančného lízingu sa poskytuje 
právnickými osobami – podnika-
teľskými subjektmi, ktoré nie sú fi-
nančnými inštitúciami.

Dnes sa na Ukrajine lízing nepo-
užíva vo veľkom rozsahu, keďže 
ukrajinské banky sa nezúčastňujú 
na lízingovom úverovaní.

Lízing je jednou z efektívnych in-
vestičných metód, ktorá dovoľuje 
bez prudkého finančného napätia 
podniku zabezpečiť formovanie 
materiálno-technickej bázy a naj-
progresívnejších metód materiál-
no-technického zabezpečenia. 
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Celkový počet poisťovní zaobera-
júcich sa životným poistením na 
Ukrajine a evidovaných v Štátnom 
registri podľa stavu k 30. septem-
bru 2016 je 43.

Trh životného poistenia na Ukra-
jine za rok 2016 sa zvýšil o 32,2 %, 
čo potvrdzuje, že situácia na trhu 
životného poistenia sa kardinál-
ne mení. Ak zoberieme do úvahy 
prírastok, tiež môžeme konšta-
tovať skutočnosť, že investičná 
atraktívnosť daného segmentu fi-
nančného sektora sa nachádza na 
krívke, ktorá prudko rastie.

Počet poistených fyzických osôb 
je 4,1 mln. ľudí. V priebehu 9 me-
siacov roku 2016 bolo poistených 
1,2 mln. osôb (+22,1 %).

Ako svedčia svetové skúsenosti, 
životné poistenie sa vždy považo-
valo za výhodnú investíciu kapi-
tálu.

Potenciál vývoja ukrajinského tr-
hu životného poistenia je veľmi 
vysoký v dôsledku novoty tejto 
služby na finančnom trhu, národ-
né poisťovne sa zaoberajú život-
ným poistením len 10 – 15 rokov 
a ešte nenadobudli ani kapitál, 
ani renomé.

Trh služieb nebankových 
úverových inštitúcií
Podľa stavu ku koncu roku 2016 
v Štátnom registri finančných in-
štitúcií bolo 734 úverových inšti-
túcií, z ktorých je 576 úverových 
spolkov, 128 iných úverových in-
štitúcií a 30 právnických osôb ve-
rejného práva. Napriek zložitej 
ekonomickej situácii v krajine, in-
vestori majú záujem o podnika-
nie na domácom trhu finančných 
služieb. Ako dôsledok, začiatkom 
roka 2016 sa počet úverových in-
štitúcií zväčšil o 19 jednotiek, čo 
je nepochybne ukazovateľom ak-
tuálnosti a účelnosti investovania 
práve do tohto druhu podnikateľ-
skej činnosti. 

Celkový objem aktív úverových 
spolkov za rok 2016 tvorí viac ako 
2 mlrd. hrn. Celkový objem kapi-
tálu za to isté obdobie sa zväčšil 
o 118,1 mln. hrn.

Trh nebankových služieb preu-
kazuje rast úverového portfólia 
takmer o 30 %.

Napriek zložitej 
ekonomickej 
situácii v krajine, 
investori 
majú záujem 
o podnikanie na 
domácom trhu 
finančných služieb. 
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Podľa stavu k septembru 2016 bo-
li do Štátneho registra finančných 
inštitúcií zaradené údaje o 467 zá-
ložniach.

Suma poskytnutých finančných 
úverov do zálohy a suma vyrovna-
ných finančných úverov sa zväčšili 
o 25,9 % a 27,7 % priemerne a počet 
poskytnutých finančných úverov 
do zálohu sa zväčšil o 4,0 %. Po-
zitívna dynamika ekonomických 
ukazovateľov vo všetkých druhoch 
činnosti záložní ukazuje, že aj na-
priek finančnej a ekonomickej krí-
ze na Ukrajine sa dá pracovať so 
ziskom, a pritom neporušiť platnú 
legislatívu. 

Objem aktív záložní vyrástol 
o 43,5 % v porovnaní s analogic-
kým obdobím minulého roka. 

Záložne sa považujú za biznis 
s dosť vysokou úrovňou rentabi-
lity – 30-40 %. Investície do také-
ho biznisu sa vracajú spravidla za 
dva – štyri roky. Riziko nevrátenia 
úverových prostriedkov je mini-
málne, keďže peniaze sa vydávajú 
len do zálohy a v sume od 50 % do 
90 % odhadnej hodnoty. 

Rok 2016 sa považovať za prelo-
mový pre zmenárenský trh. Jeho 
reštart sa uskutočnil po tom, ako 
Národná banka Ukrajiny koncom 
roka 2015 schválila rozhodnutie 
obnoviť vydávanie generálnych 

licencií nebankovým finančným 
inštitúciám na uskutočnenie de-
vízových transakcií. K dnešnému 
dňu je ich okolo 30.

Zisk zmenární sa formuje vďaka 
rozdielom v prepočítavacom kurze. 
Najpopulárnejšou menou je USD, 
s ktorou sa robí takmer 75 – 80 % 
všetkých transakcií, ale euro je vý-
nosnejšie – najväčšia marža je pri 
jeho predaji, ale patrí mu len piate 
miesto v koši devízových predajov. 
Pre iné meny ostáva najviac 1 %. 
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PRIEMYSELNÉ 
PARKY NA 
UKRAJINE

V zmysle Zákona Ukrajiny o prie-
myselných parkoch, priemyselné 
parky (PP) sú špeciálne priemysel-
né územia s pripravenou inžinier-
sko-dopravnou infraštruktúrou, 
súborom nevyhnutných služieb, 
zjednodušenými procedúrami 
a balíkom investičných stimulov 
pre výrobné a vedecko-výskumné 
podniky.

Na Ukrajine existujú určité špeci-
fiká pre vytvorenie priemyselných 
parkov. Ide o: 

• pozemky PP majú patriť k prie-
myselným pozemkom; 

• PP sa môže nachádzať na jed-
nom alebo niekoľkých vedľajších 
pozemkoch;

• rozloha PP môže tvoriť 15 až 700 
ha;

• PP sa vytvára na obdobie mini-
málne 30 rokov;

• pozemky štátneho a obecné-
ho vlastníctva v rámci PP môžu 
byť predané vedúcej spoločnosti 
a účastníkom PP ;

• v momente zaradenia PP do Re-
gistra v rámci PP nemôže existo-
vať jednotný majetkový komplex, 
ktorý by umožnil výrobu produk-
cie;

• iniciátormi vytvorenia PP môžu 
byť: orgány štátnej správy ohľa-
dom pozemku štátneho vlastníc-
tva, orgány miestnej samosprá-
vy ohľadom pozemku obecného 
vlastníctva, právnické a fyzické 
osoby – majitelia pozemku súk-
romného vlastníctva, právnické 
a fyzické osoby – nájomcovia po-
zemku ohľadom pozemku štát-
neho, obecného a súkromného 
vlastníctva;

• vedúcou spoločnosťou PP môže 
byť právnická osoba-rezident, zvo-
lená podľa Zákona;

33/
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• účastníkmi PP môžu byť subjek-
ty hospodárenia zaevidované na 
území administratívno-územnej 
jednotky Ukrajiny, v rámci ktorej 
sa nachádza PP.

Podľa ukrajinského zákonodarstva, 
štátna podpora na vybavenie prie-
myselného parku sa jeho účastní-
kom poskytuje len pod podmienkou 
evidencie v Registri priemyselných 
parkov podľa určeného postupu. 
Podstatnou podmienkou evidencie 
priemyselného parku v Registri sú 
absencia jednotného majetkové-
ho komplexu na jeho území, ktorý 
dovoľuje uskutočňovať výrobu; za-
pojenie mimoštátnych zdrojov fi-
nancovania v rozsahu minimálne 
75 % rozpočtovej hodnoty projek-
tu zariadenia priemyselného par-
ku; vytvorenie nových pracovných 
miest; implementácia moderných 
technológií; zabezpečenie ochra-
ny životného prostredia. 

Pre stimulovanie rozvoja priemy-
selných parkov sa predpokladá 
podpora štátu v podobe:

• Usmernenia prostriedkov Štát-
neho fondu regionálneho rozvoja 
na financovanie projektov vytvore-
nia infraštruktúry priemyselných 
parkov pod podmienkou spoluf-
inancovania z miestnych rozpoč-
tov na úrovni 10  % ich rozpočtovej 
hodnoty;

PRIEMYSELNÉ PARKY NA UKRAJINE

• Oslobodenia od podielovej účas-
ti na rozvoji miestnej infraštruk-
túry v prípade stavania objektov 
subjektmi PP objektov v rámci prí-
slušného PP;

• Oslobodenia od dovozného cla 
s cieľom investovania na základe 
registrovaných zmlúv (kontrak-
tov) alebo ako vklad zahraničného 
investora do základného imania 
podniku so zahraničnými investí-
ciami; 

• Dovozu podľa zvýhodnených 
sadzieb dovozného cla (do 0 %) 
tovarov, ktoré pochádzajú z člen-
ských krajín Svetovej obchodnej 
organizácie alebo z krajín, s ktorý-
mi Ukrajina uzavrela bilaterálne či 
regionálne zmluvy o doložke naj-
vyšších výhod, vrátane EÚ;

• Dovozu zariadenia bez splácania 
dovozného cla, ktoré funguje na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
energie šetriaceho zariadenia 
a materiálov, prostriedkov mera-
nia, kontroly a vedenia spotreby 
palivovo-energetických zdrojov, 
zariadenia a materiálov pre výro-
bu alternatívnych druhov paliva 
alebo pre výrobu energie z obno-
viteľných energetických zdrojov.

Na miestnej úrovni existuje na-
sledujúca podpora:

• poskytovanie zvýhodnenej po-
zemkovej dane a dane z nehnu-
teľnosti podľa uznesenia orgánov 



/201PRIEMYSELNÉ PARKY NA UKRAJINE

Iniciatívy 
vytvorenia 
priemyselných 
parkov podporili 
všetky regióny 
Ukrajiny, pritom 
vo väčšine oblastí 
sa iniciovalo 
vytvorenie 
niekoľkých takých 
objektov. 

miestnej samosprávy pre subjekty 
PP, ktoré rešpektujú spoločenské 
záujmy uvedené v programových 
dokumentoch ekonomického a so-
ciálneho rozvoja;

• určenie minimálnej sadzby ná-
jomného za nájom pozemkov štát-
neho a obecného vlastníctva štát-
nymi orgánmi a orgánmi miestnej 
samosprávy ;

• pomáhanie na miestnej úrovni 
pri vybavení všetkých povolení 
a iných dokumentov, nevyhnut-
ných pre realizáciu projektu;

• vyčlenenie prostriedkov z miest-
neho rozpočtu pre financovanie 
prác zabezpečenia inžinierskej 
infraštruktúry pre určité pozemky 
alebo vytvorenie podmienok pre 
prístup k týmto pozemkom;

• organizačná a finančná účasť na 
nábore, organizácii školenia po-
tenciálnych a pracujúcich zamest-
nancov spoločností-subjektov 
priemyselných parkov.

Iniciatívy vytvorenia priemysel-
ných parkov podporili všetky re-
gióny Ukrajiny, pritom vo väčšine 
oblastí sa iniciovalo vytvorenie 
niekoľkých takých objektov. Od 
roku 2013 v zmysle Zákona Ukraji-
ny o priemyselných parkoch bolo 
iniciované vytvorenie 23 priemy-
selných parkov, z ktorých 18 je 
zaradených do Registra priemy-
selných parkov. 

Najperspektívnejšie pre investície 
sú priemyselné parky:

• Centrálny (m. Kremenčuk Poltav-
skej obl.) http://kremenchukinvest.
com.ua;

• Svema (m. Šostka Sumskej obl.) 
http://www.svema.com.ua;

• iPark“(Kominternovský okr. 
Odeskej obl.) http://ipark.info;

• BIONIC Hill (m. Kyjev) http://bio-
nic-hill.com

• Solomonovo (Užhorodský okres, 
Zakarpatskej oblasti) http://www.
sezparkservice.com/sps_ua/cez-
parkservis/iindustrial_nij_park

Priemyselný park Solomonovo (d. 
Solomonovo Zakarpatskej obl.) 
pracuje na aktivizácii rozvoja stro-
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járskeho priemyslu na Ukrajine 
pomocou vytvorenia nevyhnut-
ných podmienok a špeciálnej in-
fraštruktúry pre rozmiestnenie 
prevádzok odvetví stredného 
a presného strojárstva, a to výro-
by automobilov, výroby prístrojov, 
elektronického priemyslu a podob-
ne.

Iniciátormi vytvorenia PP Solomo-
novo boli súkromné spoločnosti:

• Spoločnosť s ručením obmedze-
ným Sezparkservis – developer 
investičného projektu Priemyselný 
park Solomonovo – 26,0 ha (ná-
jom);

• Spoločnosť s ručením obmedze-
ným Euromotor – 5,0 hа ( nájom);

• Spoločnosť s ručením obmedze-
ným Euroautotek – 10,0 hа (ná-
jom);

• Súkromná akciová spoločnosť Eu-
rokar – 4,73 hа (súkromný majetok, 
vlastníctvo);

• Spoločnosť s ručením obmedze-
ným RІК – 25,2 hа (súkromný ma-
jetok, vlastníctvo).

Plán rozvoja PP Solomonovo pred-
pokladá postupné vytvorenie ob-
jektov infraštruktúry, výrobných, 
admonistratívnych a logistických 
plôch, ktoré budú zabezpečovať 
prácu účastníkov parku. Orientač-
ný rozsah investícií, prílev ktorých 
sa plánuje, tvorí 530 mln. hrn.

Potenciálnymi účastníkmi priemy-
selného parku sa môžu stať spoloč-
nosti koncernu Volkswagen Group, 
Johnson Controls Inc, Kautex Ma-
schinenbau, koda Auto a.s.,Magna 
International, SGS Intarnational 
a i.

Územná prepojenosť regiónu s me-
dzinárodnými dopravnými magis-
trálami, vyspelá a diverzifikovaná 
dopravná sieť, výhodná hospodár-
sko-zemepisná poloha, existencia 
nevyhnutných infraštruktúr, ná-
klonnosť k existujúcim alebo per-
spektívnym strediskám obchodnej 
spolupráce, existencia historicky 
sformovaného systému zahranič-
noobchodných stykov so zahranič-
nými partnermi a bázy pre jeho 
rozvoj objektívne prispievajú k vy-
tvoreniu celého radu PP na území 
Zakarpatskej oblasti.

Inovačný park BIONIC Hill – prvý 
ukrajinský park technológií, zá-
kladom ktorého je koncepcia Pra-
cuj – ži – študuj – oddychuj. Jeho 
infraštruktúra je vypracovaná pre 
vytvorenie maximálne komfort-
ných podmienok pre život a biznis.

Stavanie parku je súkromnou ko-
merčnou iniciatívou spoločnosti 
UDP – jedného z lídrov ukrajinské-
ho developerského trhu a usku-
točňuje sa za podpory Kyjevskej 
mestskej štátnej administratívy, 
Deržinvestprojektu a Deržinfor-
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mnauky. BIONIC Hill je súčasťou 
národného projektu Technopolis 
a Stratégie rovoja Kyjeva do roku 
2025.

Na území parku sa plánuje vytvo-
renie biznis-centra, moderných 
vedecko-vzdelávacích centier, vy-
spelej technologickej výrobnej plo-
chy, hotelov, nákupných stredísk, 
športovo-rekreačného komplexu 
a komfortného bývania.

Cieľom projektu je vytvoriť eko-
systém pre rozvoj vysokotech-
nologického biznisu na Ukrajine. 
Кľúčovými odbormi BIONIC Hill sú 
informačné a komunikačné tech-
nológie, farmaceutika a biotechno-
lógie, technológie šetrenia energie 
a využitia alternatívnych zdrojov 
energie.

Podľa Ernst & Young po dosiahnu-
tí svojej plnej projektovej kapacity 
bude zisk spoločností-rezidentov 
presahovať 7,2 mlrd. hrn. za rok. 
Realizácia projektu zabezpečí 35 
tisíc vysokoproduktívnych pra-
covných miest, príjmy do rozpočtu, 
prílev popredných medzinárod-
ných technológií a zahraničných 
investícií. Predpokladaný celkový 
rozsah investícií do rozvoja inovač-
ného parku je okolo 1 mlrd. USD na 
rok.

Vytvorenie industriálnych parkov 
sa teda môže považovať za novú 

etapu v implementácii organizač-
no-hospodárskych mechanizmov 
stimulovania investičnej činnosti 
na Ukrajine. Vláda a miestne úrady 
vytvárajú pre to potrebné priazni-
vé podmienky, pričom vláda chce 
rozšíriť styky so zahraničnými in-
vestormi. Ukrajina má atraktívne 
prostredie pre organizáciu a usku-
točnenie biznisu a unikátnu geo-
grafickú polohu.
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SYSTÉM 
ZABEZPEČENIA 

KVALITY 
A ZÁSADY 

CERTIFIKÁCIE

Súčasné podmienky hospodáre-
nia žiadajú od každého podniku 
zavedenie a dodržiavanie účin-
ného komplexného mechanizmu 
riadenia. Určujúcimi prvkami toh-
to špecifického manažovania sú 
štandardizácia a certifikácia vý-
robkov; vnútorných systémov kva-
lity; štátny dozor nad dodržaním 
štandardov, noriem a pravidiel 
a zodpovednosť za ich porušenie 
a vnútorná výrobná technická 
kontrola kvality. Uvedené prvky 
ovplyvňujú nepretržitosť procesu 
výroby a konkurencieschopnosť 
výrobkov.

Záväzná certifikácia (vyhlásenie 
o zhode) sa uskutočňuje ohľadom 
zhody s požiadavkami norma-
tívnych dokumentov, určených 
legislatívou Ukrajiny alebo nor-

matívnych dokumentov zarade-
ných do Zoznamu výrobkov, ktoré 
podliehajú záväznej certifikácii na 
Ukrajine, schváleného špeciálnym 
splnomocneným orgánom ústred-
nej moci s potvrdením zhody.

Dovoz na colné územie výrobkov 
podliehajúcich záväznej certifiká-
cii sa uskutočňuje podľa Poriadku 
colného odbavenia importových 
tovarov (výrobkov), ktoré pod-
liehajú záväznej certifikácii na 
Ukrajine, schváleného Uznesením 
KM Ukrajiny od 14. 05. 2008 č.446.

Do zoznamu výrobkov, ktoré pod-
liehajú záväznej certifikácii, pat-
ria nasledovné kategórie:

• špeciálne prostriedky sebaobra-
ny;
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• prostriedky s ochranným úče-
lom;

• domáce spotrebiče, ktoré fungu-
jú na tuhej, tekutej a plynnej po-
honnej hmote;

• poľnohospodárska technika;

• potravinárske výrobky a potravi-
nové suroviny;

• naftové výrobky;

• stavebné materiály, výrobky 
a konštrukcie;

• strelná zbraň poľovnícka a špor-
tová a i.

Certifikácia služieb na Ukrajine je 
dobrovoľná.

Na Ukrajine existuje systém certi-
fikácie výrobkov – Systém UkrSE-
PRO, v rámci ktorého funguje 118 
orgánov pre certifikáciu výrobkov 
(prác, služieb). V danom systéme 
sa robí aj záväzná aj dobrovoľ-
ná certifikácia. Prácu v systéme 
UkrSEPRO organizuje Štátny výbor 
Ukrajiny pre otázky technického 
regulovania a spotrebiteľskej po-
litiky – Deržspoživstandart Ukra-
jiny, ktorý je národným orgánom 
pre certifikáciu. Na Ukrajine platia 
štandardy DSTU ISO. Sú to národ-
né štandardy, ktorými boli zavede-
né štandardy ІSО. 

Objektmi certifikácie v Sustéme 
UkrSEPRO sú výrobky, ktoré:
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• boli vyrobené na Ukrajine;

• dovážajú sa na Ukrajinu a sú 
označené výrobcom ako také, kto-
ré zodpovedajú na Ukrajine plat-
ným normatívnym dokumentom;

• dovážajú sa na Ukrajinu a nie sú 
označené výrobcom ako také, kto-
ré odpovedajú na Ukrajine plat-
ným normatívnym dokumentom, 
ale môžu byť identifikované ako 
také, ktoré musia odpovedať na 
Ukrajine platnému normatívnemu 
dokumentu na obdobné výrobky;

• dovážajú sa na Ukrajinu a nie sú 
označené výrobcom ako také, kto-
ré odpovedajú na Ukrajine plat-
ným normatívnym dokumentom 
a nemôžu byť identifikované ako 
také, ktoré musia odpovedať na 
Ukrajine platnému normatívnemu 
dokumentu na obdobné výrobky, 
ale majú pozitívny posudok štát-
nej sanitárno-hygienickej exper-
tízy Ministertsva zdravotníctva 
Ukrajiny.

Systém je teda určený na usku-
točnenie záväznej a dobrovoľnej 
certifikácie výrobkov, procesov 
a služieb. Certifikačnými orgánmi 
v systéme môžu byť akreditované 
organizácie a podniky štátnej for-
my vlastníctva. Ak je v systéme 
akreditovaných niekoľko certifi-
kačných orgánov pre tie isté vý-
robky, žiadateľ má právo urobiť 
certifikáciu výrobkov v ktorom-
koľvek z nich. Pre výrobok cer-
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tifikovaný v systéme sa udeľuje 
certifikát zhody a robí sa značka 
zhody.

Séria medzinárodných štandar-
dov ISO 9000 stále určuje celkový 
smer, zásady a súčasti všeobecné-
ho procesu riadenia akejkoľvek 
organizácie. Použitie štandardov 
tejto série poskytuje určité množ-
stvo organizačných, ratingových, 
sociálnych a ekonomických výhod 
pre komerčnú alebo nekomerčnú 
organizáciu. Potvrdzuje to rastú-
ci počet podnikov, ktoré sa snažia 
absolvovať certifikáciu na zhodu 
s ISO 9000 a získať Certifikát kva-
lity. Zahraniční partneri nemusia 
skúšať výrobky, oveľa výhodnejšie 
je pracovať s podnikmi, ktoré majú 
certifikát ISO. Ďalšou prednosťou 
certifikátu ISO je možnosť predl-
ženia platnosti certifikátov UkrSE-
PRO.

V roku 2011 sa vo všetkých útvaroch 
spoločnosti Ruď konal vonkajší in-
tegrovaný audit ohľadom zhody 
s požiadavkami medzinárodných 
štandardov ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000. Audit uskutočňovala 
auditorská skupina Orgánu certi-
fikácie „PRIROST – DQS-Group“. Na 
základe výsledkov certifikačného 
a recertifikačného auditu, usku-
točnených na pracovných úsekoch 
spoločnosti Ruď, Certifikačný or-
gán „PRIROST – DQS-Group“ ude-
lil verejnej akciovej spoločnosti 

Žitomirská masliareň certifikáty 
zhody s požiadavkami medziná-
rodných štandardov ISO 9001, ISO 
14001 а ISO 22000. Certifikát zho-
dy s požiadavkami medznárodné-
ho štandardu ISO 22000 pre všetky 
druhy výrobkov táto spoločnosť 
získala ako jedna z prvých medzi 
podnikmi mliekarskeho odvetvia 
Ukrajiny.

V septembri 2012 štátny podnik 
Ukrajinský inštitút priemyselné-
ho vlastníctva – jediný podnik na 
Ukrajine pre expertízu prihlášok 
na objekty priemyselného vlast-
níctva (OPV) – získal certifikát 
zhody systému manažmentu kva-
lity s požiadavkami medzinárod-
ného štandardu ISO 9001:2008. 
Certifikačný audit bol uskutočne-
ný spoločnosťou Global Certific, 
s.r.o. na žiadosť spoločnosti Dekra 
Certification.

Poisťovňa Univerzálna, s.r.o. ako 
prvá medzi poisťovňami Ukraji-
ny podľa vlastnej iniciatívy vypra-

Zahraniční partneri 
nemusia skúšať 
výrobky, oveľa 
výhodnejšie 
je pracovať 
s podnikmi, ktoré 
majú certifikát ISO. 
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covala a implementovala systém 
riadenia kvality a získala potrvde-
nie jeho zhody s Medzinárodným 
štandardom ISO 9001:2000. Usku-
točnilo sa to pomocou domáceho 
certifikačného orgánu systémov 
kvality Prirost, ktorého certifi-
káty sa uznávajú v európskych 
a svetových krajinách. Spoločnosť 
Prirost je akreditovaná napríklad 
aj v nemeckej akreditačnej spo-
ločnosti TGA.

Ukrajinskí výrobcovia, ktorí ex-
portujú výrobky do členských 
krajín EÚ, už dávno prešli k eu-
roštandardom (EN), nečakajúc 
na direktívy vlády. Podnik Inter-
kabel, ktorý je súčasťou rakúskej 
skupiny spoločností SKB-GROUP, 
tak urobil ešte v roku 2007. 

Certifikácia ekologického ma-
nažmentu podľa svetových štan-
dardov ISO 14000 na Ukrajine nie 
je príliš populárna – zatiaľ len 

zhruba desať spoločností získalo 
príslušný dokument. Táto proce-
dúra je totiž príliš nákladná – prv 
než sa do podniku pozvú nezávislí 
auditori, je potrebné investovať 
peniaze do rekonštrukcie „špina-
vých“ výrobných úsekov.

Na to, aby sa získal medzinárodný 
ekologický certifikát, ukrajinskí 
podnikatelia buď využívajú zá-
padné granty alebo peniaze zahra-
ničných partnerov. Predsa však 
absolvujú certifikáciu, lebo ISO 
14000 je efektívna konkurenčná 
zbraň na trhoch vyspelých krajín.

Na Ukrajine existuje veľký počet 
spoločností, ktoré poskytujú cer-
tifikačné služby (a to certifikáty 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 50001, HACCP, ISO 22000,BRC, 
IFS, ISO/IEC 27001, SA 8000, ISO/TS 
29001, IRIS, ISO/TS 16949, AS/EN 
9100, DSTU 4161, GMP+ a iné):

• DQS – jeden zo svetových lídrov 
v oblasti certifikácie systémov 
manažmentu http://www.qmsc.
com.ua/

• Intersert UKRAJINA, s.r.o. – ofici-
álny zástupca nemeckého certi-
fikačného orgánu pre systémy 
manažmentu a personálu TÜV 
Thüringen na Ukrajine http://in-
tercert.com.ua/

• Spoločnosť SGS – svetový líder 
v oblasti inspekčných služieb, 

Ukrajinskí 
výrobcovia, ktorí 
exportujú výrobky 
do členských krajín 
EÚ, už dávno prešli 
k euroštandardom 
(EN), nečakajúc na 
direktívy vlády. 
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expertízy, skúšok a certifikácie 
http://www.sgsgroup.com.ua/

• Súkromný podnik Etalon – ne-
závislý certifikačný orgán, ktorý 
poskytuje široké spektrum služieb 
v oblasti certifikácie a posúdenia 
zhody s normatívnymi dokument-
mi Ukrajiny, Ruska a Európskej 
únie http://osetalon.com.ua/

• Intrenational Managment Ser-
vice, s.r.o. – jediný zástupca TUV 
NORD Germany na území Ukraji-
ny, Kazachstanu a iných krajín ZNŠ 
http://ims-cert.com/ a i.

6. júla 2016 Ministerstvo hospodár-
skeho rozvoja a obchodu Ukrajiny 
prezentovalo príručku Blue Guide, 
pripravenú za podpory federálnej 
spoločnosti Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH, ktorá pôsobí na 
základe splnomocnenia nemeckej 
vlády. Príručka obsahuje štruktú-
rované informácie o technickom 
regulovaní nevyhnutnom pre efek-
tívny vstup ukrajinského výrob-
cu na európsky a medzinárodný 
trh, a takisto informácie ohľadom 
medzinárodnej činnosti Ukraji-
ny v oblasti metrológie. Príručka 
zahŕňa aj informačný prehľad le-
gislatívy EÚ ohľadom bezpečnos-
ti výrobkov a kľučové vedomosti 
o systéme metrológie, štandardi-
zácie, posúdenia zhody, akreditá-
cie a trhového dozoru. Okrem toho, 
autori príručky uvádzajú užitoč-

né internetové zdroje na Ukrajine 
a EÚ, ktoré obsahujú dôležité infor-
mácie o osobitostiach technického 
regulovania.

Ukrajina len začína zavádzať eu-
rópske štandardy (EN). Predpokla-
dá to odvolanie zastaraných štan-
dardov a zavedenie 28 tisíc nových, 
ktoré sa budú zhodovať s požia-
davkami EÚ – čiže požiadavkami 
ACAA (dohody o posúdení zhody 
a uznaní priemyselných tovarov). 
Po takejto príprave sa dovoľuje re-
alizácia výrobkov v rámci Doho-
dy ACAA, za podmienok obchodu 
s tovarom medzi členskými kraji-
nami EÚ. V najbližšej perspektíve 
to úplne otvorí trh EÚ pre ukrajin-
ské priemyselné tovary a dá vý-
robcom možnosť uskutočňovať do-
dávky s ukrajinskými certifikátmi 
zhody.
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SÚČASNÉ 
ELEKTRONICKÉ 

MÉDIÁ

Internetová žurnalistika je rela-
tívne nový a málo preskúmaný 
jav. Internetové vydania, ktoré sa 
môžu považovať za prostriedky 
masovej komunikácie, sa vo sve-
te začali objavovať v 90-ch rokoch 
a na Ukrajine o čosi neskôr. V za-
čiatkoch existovali v podmien-
kach undergroundu – spoločnosť 
a tradičné médiá im venovali málo 
pozornosti, a nepovažovali ich za 
ozajstné, čiže profesionálne. V sú-
časnosti, keď celosvetová sieť má 
miliardy webových stránok, situá-
cia sa zásadne zmenila.

Online žurnalistika si intenzív-
ne osvojuje komunikačný priestor 
a preukazuje pri tom obrovský po-
tenciál rozvoja. Je to podmienené 
predovšetkým nástupom inter-
netu, ktorý sa pozoruje vo všet-
kých krajinách, hoci v nerovnakej 

miere. Najrýchlejšie to spravidla 
funguje tam, kde je úroveň vzde-
lanosti a materiálnej prosperity 
obyvateľstva vyššia. 

Internetové médiá
Internetové vydania médií vznik-
li po dlhotrvajúcej etape rozvoja 
v roku 1999. Výsledok, ktorý ukra-
jinské internetové médiá dosiahli 
podľa tempa svojho rozvoja a zvý-
šenia vplyvu za takú krátku dobu, 
by im mohli závidieť akékoľvek iné 
skupiny tradičných domácich ma-
sovo-komunikačných prostried-
kov.

Pre výskumníkov ukrajinskej in-
ternetovej žurnalistiky je dnešná 
doba veľmi zaujímavá tým, že 
signalizuje stabilizáciu v oblasti 
takzvaných „nových médií“, a ta-
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kisto prechod na kvalitatívne inú 
úroveň. Zvýšenie jednoduchosti 
a pohodlnosti používania inter-
netu na pozadí šialenej popularity 
sociálnych sietí spôsobilo, že in-
ternetové vydania médií si zakla-
dajú vlastné účty na Facebooku, 
používajú Twitter, Spolužiaci, či 
Vkontakte ako zdroje informácií 
a snažia sa technicky adaptovať 
svoje stránky na rozličné zariade-
nia. 

Ukrajinské internetové médiá 
v priebehu svojho vzniku absolvo-
vali určité etapy, z ktorých je pre 
každú príznačný istý charakter, 
podmienený symbolickými uda-
losťami a javmi. Vytvára sa akási 
presná periodizácia, kde sa cha-
rakter rozvoja mení približne kaž-
dých päť rokov.

Môžeme teda hovoriť o nultom ob-
dobí – prvá polovica 90. rokov, pr-
vom období – druhá polovica 90. 
rokov, druhom období – prvá polo-
vica 2000-ch rokov a treťom obdo-
bí – druhá polovica 2000-ch rokov 
a súčasné štvrté obdobie. 

Momentálne na Ukrajine funguje 
veľa internetových vydaní, ktoré 
sú v skutočnosti elektronickými 
verziami tlačených médií. Medzi 
elektronickými vydaniami sú aj 
také, čo nemajú tlačenú verziu, ale 
majú ukrajinskú doménu. V ukra-
jinskom mediálnom interneto-
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vom priestore môžeme vyčleniť tri 
druhy internetových vydaní: 

• Internetové verzie tlačených či 
elektronických médií (napr., Dzer-
kalo tyžňa, Express, Tyždeň)

• Stránky informačných agentúr 
(napr. UNIAN, RegioNews)

• Vlastné internetové vydania 
(napr. Ukrajinská Pravda, IPress.
ua a i.)

Druhým prioritným zdrojom spra-
vodajských informácií na Ukraji-
ne sú online médiá. Internetové 
zdroje zaujímajú viac ako polo-
vicu respondentov. Na novinové 
stránky Ukrajinci zväčša prechá-
dzajú z ruských sociálnych sietí 
VKontakte a  Odnoklassniki (Spo-
lužiaci), čítajú Ukrajinskú prav-
du, Cenzor.NET, Korespondent.net, 
Obozrevateľ.

Približne každý tretí z auditória 
pokračuje v čítaní tlače a upred-
nostňuje pri tom regionálne vyda-
nia; štvrtina Ukrajincov si zapína 
rádio, aby sa dozvedeli správy.

V roku 2014 návštevovanosť me-
diálnych stránok prudko vzrást-
la. Účastníci konferencie Nové 
médiá – nové možnosti 2014 si to 
vysvetľujú revolučnými udalosťa-
mi a vojnovou situáciou na výcho-
de krajiny. Ak v septembri 2013 
spravodajské stránky navštívilo 
10 – 15 % denného publika, v roku 
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2014 je to už 60 % denného publi-
ka. Predtým si správy každý deň 
prezrelo nie viac ako 1,5 – 2 mln. 
ukrajinských používateľov inter-
netu. Dnes je situácia iná: 1,5 – 2 
mln. – to je publikum len jednej 
Ukrajinskej pravdy, celkové den-
né auditórium ukrajinských médií 
sa už blíži k 7 mln. Jednu z najdôle-
žitejších úloh pri takom prudkom 
raste sledovanosti zohrávali soci-
álne siete.

Mimoriadne prudký rovoj oblas-
ti internetových médií sa môže 
vysvetliť jej atraktívnosťou pre 
potenciálnych investorov. Šíriť in-
formácie pomocou siete je oveľa 
lacnejšie než urobiť to na papie-
ri, cez rozhlas alebo v televíznom 
vysielaní. Výroba a podpora sie-
ťových vydaní je lacnejšia v po-
rovnaní s ich offline "príbuznými" 
a rozsah publikácie nie je obme-
dzený rozsahom novinovej strán-
ky alebo časom prenosu. Ešte 
jedna osobitosť siete spočíva v cha-
raktere jej auditória. Návštevníci 
stránok internetových vydaní sú 
sociálne najaktívnejšia a relatívne 
solventná časť auditória, čo je dosť 
dôležitým faktorom pre investo-
rov a objednávateľov reklamy. 
Uvedieme príklad: jeden exem-
plár populárnych tlačených novín 
stojí v priemere dve až päť hrivien, 
zároveň prezrieť si čerstvé číslo 
internetového vydania bude stáť 
návštevníka minimálne dvakrát 

toľko (treba počítať s nákladmi na 
telefonickú komunikáciu a prí-
stup k internetu). Samozrejme, ka-
tegória čitateľov, ktorí sú ochotní 
platiť viac pre komfortný prehľad 
vydania, je pre objednávateľov re-
klamy atraktívnejšia.

Šíriť informácie 
pomocou siete je 
oveľa lacnejšie, 
než urobiť to na 
papieri, cez rozhlas 
alebo v televíznom 
vysielaní. 

Súčasný priemerný portál interne-
tového média môžeme porovnať 
s hypermarketom: pri návšteve 
stránky si človek môže prečítať 
posledné politické a ekonomické 
správy, nazrieť do kroniky svet-
ského a kultúrneho života, do-
stať niekoľko rád ohľadom krásy 
a zdravia, podľa príslušného lin-
ku si kúpiť turistický zájazd alebo 
mobilný telefón.

Zvýšenie publika ukrajinských 
internetových médií potvrdzujú 
aj výsledky výskumov. Podľa vý-
sledkov výskumu aktivity inter-
netových médií, ktorý sa robil na 
objednávku Fondu informačnej 
spoločnosti, priemerné mesačné 
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zväčšenie mediálnej komunikácie 
v ukrajinskom internetovom seg-
mente tvorí 3 – 5 percent na mesiac. 
Tieto čísla sú odrazom svetovej 
tendencie, ktorá sa dnes pozoruje 
vo väčšine vyspelých krajín.

Rok 2014 sa stal rozhodujúcim pre 
Ukrajinu: priniesol zmeny nielen 
v politike štátu a vedomí Ukrajin-
cov, radikálne sa zmenila aj ukra-
jinská mediálna sféra: len za tento 
rok sa objavilo viac ako desať no-
vých médií. Ich tematika, auditó-
rium a postoj sa veľmi líšia, ale 
spája ich to, že sa spustili v časoch 
úplného reštartovania krajiny, op-
timisticky sa pozerajú do budúc-
nosti a snažia sa zmeniť Ukrajinu.

Každý rok si 12. marca svet pri-
pomína Deň slobody slova na in-
ternete. Pripomínať si tento deň 
vo virtuálnom svete začali v ro-

ku 2008 podľa iniciatívy medziná-
rodnej organizácie Reportéri bez 
hraníc. Dôvodom na oslavu také-
ho dňa bolo stále väčšie zasahova-
nie štátu do svetovej siete, cenzúra 
a zákaz používania internetu vô-
bec.

Pre Ukrajinu je otázka slobody slo-
va na internete pomerne citlivá. 
Hoci tento rok Ukrajina obsadila 
125. miesto v každoročnom ratin-
gu slobody masovo-komunikač-
ných prostriedkov a posunula sa 
vyššie o 8 pozícií, ešte stále existu-
je cenzúra zo strany štátu, aj keď 
sa každý deň situácia mení k lep-
šiemu a stále sa objavuje viac prav-
dy v priestoroch ukrajinských in-
ternetových médií. Pozitívne to 
vplýva na formovanie pravdivého 
obrazu, ktorý sa vytvára v ukra-
jinskom spravodajskom segmente 
a dáva to možnosť rozvíjať úplne 
nové názory a správnu a uvedo-
melú spoločnosť. 

Organizácia na obranu ľudských 
práv Freedom House vo svojej 
správe za rok 2014 zaradila Ukra-
jinu medzi krajiny s čiastočne voľ-
ným prístupom k internetu. Podľa 
údajov ochrancov práva má Ukra-
jina najviac slobody na Internete 
spomedzi krajín SNŠ (pritom de iu-
re – nie je členom SNŠ).

Dnes sa prakticky všetka ukrajin-
ská sloboda slova okrem istých 

Každý deň Ukrajina 
dostáva granty, 
ktoré otvárajú 
dvere novým 
možnostiam 
a ktoré sa úspešne 
realizujú na 
mediálnom trhu 
Ukrajiny. 
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výnimiek premiestnila na inter-
net. Práve na internete, na rozdiel 
od ukrajinskej televízie, vládne 
pluralita myšlienok. Legislatíva 
súčasných krajín sa snaží zasaho-
vať do slobody slova na internete. 
Všetky návrhy zákonov a uznese-
nia vlády porušujú medzinárodné 
zásady regulovania informačné-
ho priestoru a obmedzujú ústav-
né ľudské práva. Ako to pravdivo 
zhrnuli experti, internet sa ne-
môže regulovať na štátnej úrovni, 
pretože informačná činnosť v glo-
bálnej sieti je totožná s dôvernou 
komunikáciou alebo získaním in-
formácií na požiadavku.

Rozvoj internetových médií na 
Ukrajine nadobúda významný 
rozmach. Geometrickým radom 
sa zväčšuje počet nových zdrojov, 
čo vyúsťuje do rozvoja slobody slo-
va aj demokracie. Je ťažké kontro-
lovať taký objem informácií, ktorý 
v súčasnosti poskytujú ukrajin-
ské životné reálie. Dôležitú úlo-
hu v rozvoji internetových médií 
zohrávajú západní partneri, kto-
rí prostredníctvom veľkého počtu 
grantových programov prispieva-
jú k rozvoju, zdokonaleniu, zave-
deniu nových metód práce s infor-
máciami a zverejneniu materiálov 
cez internetové médiá. Každý deň 
Ukrajina dostáva granty, ktoré 
otvárajú dvere novým možnos-
tiam a ktoré sa úspešne realizujú 
na mediálnom trhu Ukrajiny.
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ŽENSKÉ 
PODNIKATEĽSKÉ 

ZDRUŽENIA. 
PROSTREDIE 

A ÚĽAVY PRE 
MENŠINY

Medzi oficiálne evidovanými ne-
zamestnanými na Ukrajine za 
rok 2016 je žien 350 tisíc. Tento 
ukazovateľ je o 15 percent vyšší 
ako u mužov. Treba poznamenať, 
že nízka úroveň platov negatív-
ne ovplyvňuje finančný blahobyt 
žien. Priemerný plat žien na Ukra-
jine je približne o 25 – 30 percent 
nižší ako u mužov. Rozvoj ženské-
ho podnikania dovolí ženám zlep-
šiť si svoje finančné zabezpečenie, 
čo ovplyvní aj spoločensko-ekono-
mický rozvoj komunít. 

V legislatíve momentálne nefi-
gurujú zákony, ktoré by svedči-

li o podpore, zvýhodneniach ale-
bo pomoci ženskému podnikaniu. 
Túto úlohu momentálne napĺňajú 
mimovládne organizácie. 

Na jar 2015 bol uskutočnený 
výskum ohľadom podnikania žien 
na Ukrajine. Projekt bol financo-
vaný vedecko-výskumným Cen-
trom pre manažment a podnika-
nie Univerzity Phoenix (Phoenix 
University Center for Manage-
ment and Entrepreneurship) a re-
alizovaný ukrajinskými sociológ-
mi. Vedúcimi projektovej skupiny 
boli profesori Dr. John Johnson 
a Dr. Ravi Chinta z tejto univerzity. 
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Cieľom projektu bolo zistenie pre-
kážok pre uskutočnenie úspešné-
ho podnikania žien. Ženy, ktoré sa 
zúčastnili na projekte, predstavu-
jú oblasť obchodu a služieb, teda 
malého podnikania. Po priesku-
me medzi 1000 ukrajinskými pod-
nikateľkami na jar 2015 americ-
kí výskumníci určili tri zásadné 
prekážky ich podnikania – byro-
kracia v štátnych orgánoch, ne-
dostatok financovania a absencia 
kvalifikovaného personálu. 

Vzdelávacie 
programy 
o podnikaní 
ponúknuté 
ženám, môžu byť 
jedným riešením 
problému, keďže 
by mohli pomáhať 
nadobudnúť 
dodatočné 
zručnosti 
a sebaistotu.
Podľa amerických vedcov je jed-
ným z možných variantov preko-
nania týchto prekážok vypraco-
vanie komplexných podporných 
programov, ktoré by sa týkali pod-
nikania žien na Ukrajine. Banky, 

ŽENSKÉ PODNIKATEĽSKÉ ZDRUŽENIA.  
PROSTREDIE A ÚĽAVY PRE MENŠINY

miestne fondy a investori by ma-
li obrátiť pozornosť na ženy a po-
skytnúť im finančnú pomoc v po-
dobe počiatočného kapitálu pre 
rozbehnutie vlastného podniku. 
Takéto projekty by mohli pomôcť 
podnikateľom prekonať finančné 
bariéry, ktoré sa považujú za jed-
nu z najväčších prekážok. Vzde-
lávacie programy o podnikaní 
ponúknuté ženám, môžu byť jed-
ným riešením problému, keďže 
by mohli pomáhať nadobudnúť 
dodatočné zručnosti a sebaisto-
tu. Kauffmanov fond (The Kauff-
man Foundation) v Spojených štá-
toch a bostonský Babson College 
majú niekoľko úzko špecializova-
ných kurzov podnikania, ktoré by 
sa mohli predložiť a ponúknuť na 
Ukrajine. USAID tiež ponúkajú ško-
lenia „Go Women“ pre podnikateľ-
ky v regiónoch. Podpora takých 
školení by mohla pomôcť vyhnúť 
sa prekážkam v oblasti podnika-
nia a zabezpečila by lokálny eko-
nomický rozvoj.

Rozvoj malého a stredného žen-
ského podnikania je jedným zo 
základných smerov uplatnenia 
ústavného práva žien na prácu 
a efektívnym kanálom, ktorý do-
voľuje ženám nielen sa adaptovať 
na nové sociálno-ekonomické pod-
mienky, ale aj riešiť otázku vlast-
ného zamestnania, vytvárajúc 
pritom nové pracovné miesta, zvy-
šovať profesionálne návyky a zruč-
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nosti. Spoločnosť však nemô-
že odpustiť kultúrnu transgresiu 
podnikateliek, ktoré svojou čin-
nosťou a životným štýlom porušu-
jú ustálené rodové stereotypy. 

Na Ukrajine je ženské podnikanie 
už objektívnou realitou, pričom 
podľa expertov rastie oveľa rých-
lejšie ako mužské a prevyšuje ho 
podľa tempa rastu 1,7 krát. Ženy 
majú spravidla nižšie štartovacie 
podmienky v porovnaní s mužmi, 
ale konajú aktívnejšie a obsadzujú 
dokonca vysoko konkurenčné seg-
menty v biznise. Podiel žien v ria-
diacich funkciách však tvorí len 
18 % z celkového množstva. Vý-
sledky výskumov svedčia o tom, že 
ženy v riadiacich funkciách radšej 
zamestnávajú ženy, muži to však 
robia neradi.

Podporou ženského podnikania 
sa momentálne zaoberajú len mi-
movládne organizácie. Tieto orga-
nizácie robia príslušné školenia 
pre ženy, ktoré majú v úmysle za-
čať podnikať. V posledných rokoch 
sa zvýšil počet ženských podnika-
teľských združení, tie však nema-
jú nárok na podporu vlády, ale na 
podporu zahraničných organizá-
cií a programov.

Európska banka pre obnovu a roz-
voj na Ukrajine (EBRR) poskytuje 
granty pre ženy, ktoré riadia ma-
lý a stredný biznis. Ako oznámila 

manažérka Skupiny podpory ma-
lého podnikania EBRR na Ukrajine, 
Katarína Rigg, granty sa poskytujú 
v rámci programu Ženy v podnika-
ní, ktorý sa financuje vládou Švéd-
ska a Európskou úniou. 

Program Ženy v podnikaní je pre 
Ukrajinu unikátnym. Je zamera-
ný na posunutie ženského podni-
kania v krajine na novú úroveň, 
keďže toto podnikanie nesie isté 
špecifiká: ženy-podnikateľky, kto-
ré majú úspešný malý biznis, ho 
nerozvíjajú ďalej. V dôsledku toho 
je v podnikaní mnoho menej žien 
ako mužov. Program EBRR Ženy 
v podnikaní pomáha zistiť slabé 
stránky, ktoré prekážajú ženám 
rozvíjať svoj biznis a dostať ho na 
novú úroveň rozvoja.

V rámci tohto programu EBRR po-
máha zapojiť kvalifikovaných po-
radcov, schopných dostať podnik 
na oveľa kvalitnejšiu úroveň roz-
voja a poskytuje granty pre čias-
točnú kompenzáciu poradenských 
služieb. 

V niektorých krajinách program 
Ženy v podnikaní funguje už oko-
lo desiatich rokov a jeho výsled-
ky sú neuveriteľné. Po spolupráci 
s EBRR 83 % podnikov, ktoré ria-
dia ženy, zvýšili obrat v prieme-
re o 28 % a produktivitu o 16 %; 
57 % takých podnikov vytvorili 
nové pracovné miesta a 14 % zís-
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Existuje aj Pôžičkový fond Asociá-
cie podnikateliek, ktorý poskytuje 
pre podnikateľky úvery na usku-
točnenie podnikateľskej činnosti.

V rámci úspešných projektov, kto-
ré boli realizované podnikateľ-
kami, môžeme uviesť coworking 
Zelenka. Osobitosťou daného 
coworking je to, že sem môžu pri-
chádzať mamičky s malými deťmi. 
Ženy dostávajú možnosť pracovať, 
keď na detí dávajú pozor opatrova-
teľky, a zároveň sa hocikedy môžu 
zapojiť do hry s deťmi. Tento ná-
pad patrí dvom mamičkám, ktoré 
získali finančné prostriedky pre 
daný projekt cez financovanie na 
internete. Vďaka tomuto projektu 
dostáva veľký počet žien s malými 
deťmi možnosť sebarealizácie a se-
bazdokonalenia, šancu zbaviť sa 
komplexu menejcennosti (potreby 
mamičiek sa najčastejšie nivelizu-
jú spoločnosťou), získať finančný 
doplnok k rodinnému rozpočtu 
a znížiť alebo zbaviť sa stresu, kto-
rý sprevádza mladé rodiny s deťmi 
prvých niekoľko rokov.

Ďalším úspešným projektom, kto-
rý bol realizovaný ženou podni-
kateľkou, je coworking Kyivwor-
king. Bol vytvorený v roku 2012 
ako prvý coworking na Ukrajine 
a práve táto skutočnosť mu pri-
niesla veľký úspech.

kali zahraničné financovanie. Na 
Ukrajine zatiaľ nemožno hovoriť 
o nejakých výsledkoch, ale malo 
by sa to čoskoro zmeniť. 

Na Ukrajine vzniklo a efektív-
ne funguje občianske združe-
nie Ženská profesijná liga, kto-
ré podporuje aktívnu účasť žien 
na spoločenskom a ekonomickom 
živote Ukrajiny pomocou vytvo-
renia sietí, informačnej a kultúr-
nej podpory, vzdelávania a pro-
fesijného rozvoja. Cieľom Ligy je 
ochrana občianskych a pracov-
ných práv, celoživotné vzdeláva-
nie a podpora rozvoja profesijnej 
kariéry žien v oblasti podnikania, 
vedy a školstva, médií, občianske-
ho a verejného sektoru na Ukraji-
ne. Ku kľučovým hodnotám Ligy 
patrí gendrová rovnosť, celoživot-
né vzdelávanie a sociálna zodpo-
vednosť.

Existuje aj  
Pôžičkový 
fond Asociácie 
podnikateliek, 
ktorý poskytuje pre 
podnikateľky úvery 
na uskutočnenie 
podnikateľskej 
činnosti. 
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Ženy-podnikateľky teda môžu zís-
kať podporu pomocou združení 
podnikateliek, ktoré systematic-
ky uskutočňujú školenia a úveru-
jú ich nápady. Celkovo to však pre 
rozvoj ženského podnikania ne-
stačí. Štát by im mal poskytnúť nie-
len úľavy, ale aj zabezpečiť určité 
zvýhodnenie pre finančné inštitú-
cie, ktoré podnikateľky financujú 
a  podporovať organizácie uskutoč-
ňujúce školenia pre ženy, ktoré ma-
jú záujem o podnikateľskú činnosť. 
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REFORMY NA 
UKRAJINE A VEREJNÉ 

OBSTARÁVANIE 

V priebehu posledných rokov sa 
Ukrajina usiluje priblížiť k európ-
skym štandardom v štátnej správe. 
Stratégiou ďalšej činnosti v oblas-
ti európskej integrácie je aktívny 
prechod k súčasným európskym 
metódam práce, zvlášť uskutočne-
nie určitého množstva reforiem 
v krajine.

Podrobnejšie sa budeme venovať 
reforme systému miestnej samo-
správy, ktorá je spájajúcou zlož-
kou medzi štátom a občianskou 
spoločnosťou, kde sa odrážajú zá-
ujmy občanov, miestnych komunít, 
štátu a politických strán. Problém 
samosprávy je tesne spätý s prob-
lematikou občianskej spoločnosti.

Realizácia strategického euroin-
tegračného smerovania Ukrajiny 
je zameraná na vytvorenie efek-
tívneho, spôsobilého systému 
miestnej samosprávy, ktorý bude 

zodpovedať potrebám miestnej 
samosprávy, s dôrazom na reali-
záciu idey decentralizácie.

Decentralizačné zásady predpo-
kladajú poskytnutie výhod pre 
občianske iniciatívy ohľadom fi-
nančných opatrení v oblasti sociál-
nej politiky.

V priebehu roku 2014 boli schvá-
lené početné návrhy zákonov 
o fiškálnej decentralizácii, de-
centralizácii financií (t. j. zmeny 
Daňového a Rozpočtového zákon-
níka) a zmene v základnom záko-
ne o miestnej samospráve. Ale v r. 
2015 vznikla otázka o zavedení in-
štitútu prefektov v dôsledku zruše-
nia inštitútu miestnych štátnych 
administratív.

Pozrime sa, nakoľko progresívne 
reformy sa uskutočnili v rôznych 
smeroch v priebehu roku 2016. Ka-
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binet ministrov upravil postup po-
dania elektronických dokumentov 
do licenčných orgánov +2 body. Po-
skytovanie licencie na Ukrajine 
bolo priaznivou pôdou pre korup-
ciu a vážne prekážalo podnikateľ-
skému prostrediu. 

Schválením uznesenia č. 561 zo 
dňa 23. 08. 2016 vláda implemen-
tovala mechanizmus podania 
dokumentov do orgánu, ktorý po-
skytuje licencie v elektronickej 
podobe. Vystavovať dokumenty 
budú tiež v elektronickej podo-
be. Dôležitou inováciou je imple-
mentácia šablón elektronických 
dokumentov. Odteraz budú mať 
podnikatelia presnú predstavu 
o požiadavkách k dokumentom 
a úradníci nebudú môcť vrátiť do-
kument na prerobenie, ak forma 
bola vyplnená korektne.

Pre plnohodnotnú implementáciu 
takého online mechanizmu treba 
doplniť funkcionalitu portálu a za-
viesť systém elektronickej interak-
cie medzi portálom a licenčnými 
orgánmi, čo bude krokom vpred 
v smere deregulácie.

Vláda zjednodušila realizáciu pre 
miestnu správu regionálnych sta-
vebných projektov +1 bod. Posilní 
to kontrolu financovania objektov 
investičnej výstavby na miestnej 
úrovni v rámci rozpočtovej decen-
tralizácie. Pritom nebude potrebné 

odsúhlasenie s hlavným správcom 
rozpočtových prostriedkov, nakoľ-
ko miestne orgány výkonnej moci, 
obecné a mestské úrady rozhodujú 
o výstavbe a financovaní objektov 
komunálneho vlastníctva, ktoré 
sú im podriadené a nepresahujú 
hranice príslušnej administratív-
no-územnej jednotky.

Treba poznamenať, že investičné 
programy a projekty majú odpove-
dať nasledovným kritériám:

• existencia schválenej projekto-
vej dokumentácie (pre investičné 
programy a projekty, ktoré pred-
pokladajú výstavbu);

• časový harmonogram realizá-
cie – jeden až tri roky; 

• spolufinancovanie z miestnych 
rozpočtov vo výške 10 % a viac;

• schopnosť subjektov, na financo-
vanie objektov ktorých sa zapája-
jú prostriedky, zabezpečiť ďalšie 
financovanie objektov alebo ich 
údržbu z miestnych rozpočtov.

Verejné obstarávanie
Každoročná analýza uskutočnenia 
verejného obstarávania na Ukraji-
ne potvrdzuje nedokonalosť systé-
mu verejného obstarávania, takže 
jeho reformovanie a upravenie zá-
konodarstva v súlade so smerni-
cami EÚ s ohľadom na osobitosti 
rozvoja domácej ekonomiky je jed-
nou z najdôležitejších úloh.
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Verejné obstarávania sú podstat-
nou súčasťou výdavkovej časti roz-
počtu krajiny. Preto je nevyhnutné 
riešiť otázku optimalizácie výdav-
kov z rozpočtu systému verejnej 
objednávky a obstarávania. Úlo-
hou optimalizácie rozpočtových 
výdavkov je zvýšiť efektivitu mí-
ňania prostriedkov z rozpočtov 
všetkých kapitol, zlepšiť riade-
nie finančných tokov, predísť ne-
kontrolovanému rastu výdavkov 
a zmenšeniu rozpočtových nákla-
dov. 

Počas porovnávacej analýzy skú-
seností vyspelých krajín sa zisti-
lo, že štátne objednávky a verejné 
obstarávania sa realizujú pomo-
cou elektronických technológií. 
Ich implementácia pomáha ušetriť 
rozpočtové prostriedky približne 
o 8 – 10 %.

V západných spoločnostiach spre-
vádzal prechod do internetového 
priestoru trvalý proces automati-
zácie biznisu. Automatizácia sa za-
čala úpravou korporátnych finan-
cií, potom v skladových zásobách, 
vo výpočte mzdy a iných až pre-
nikla do riadenia výroby a perso-
nálu. Jednotlivé bloky boli integ-
rované pre vytvorenie celistvých 
administratívnych systémov.

21. januára 2016 Ministerstvo in-
formačnej politiky Ukrajiny pre-
zentovalo systém elektronického 

verejného obstarávania Prozor-
rо spolupracovníkom rezortu, ІА 
Ukrinform a štátnej televíznej 
a rozhlasovej vysielacej spoloč-
nosti UTR, ktorá v zmysle Zákona 
o systéme cudzojazyčného vysie-
lania Ukrajiny, čoskoro vytvorí 
Multimediálnu platformu cudzoja-
zyčného vysielania Ukrajiny. 

ProZorrо je elektronický systém 
interakcie štátneho objednávate-
ľa tovarov a služieb a dodávateľa, 
ktorý bol založený dobrovoľníkmi 
na vlastné náklady a je zameraný 
na prekonanie korupcie v systéme 
verejného obstarávania. ProZorro 
pomôže urobiť štátne tendre prí-
stupnými pre akékoľvek podnika-
teľa. Všetky obstarávania, ktoré 
sa uskutočňujú v systéme, je mož-
né sledovať v reálnom čase. Treba 
zdôrazniť aj to, že cieľom systému 
ProZorro je predovšetkým obchod 
s európskymi spoločnosťami na 
našich trhoviskách.

Online systém verejného obstará-
vania Prozorro začal fungovať vo 
februári 2015 a v súčasnosti ho po-
užilo viac ako 1,8 tis. organizáto-
rov.

Štátne organizácie krajín EÚ, kto-
ré už implementovali elektronické 
obstarávanie, ušetria od 5 do 20 % 
výdavkov na obstarávaní (podľa 
Eurostatu). Hlavnou výhodou je 
rozšírenie obchodných kontaktov. 
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Celkový rozsah obstarávaní trhu 
EÚ tvoria približne 2 bilióny eur, 
5 % – to je 1 mlrd. eur ušetrených 
za rok. Zavedenie elektronického 
obstarávania v EÚ podporuje Me-
dzinárodný menový fond, Európ-
ska centrálna banka a Európska 
komisia, pretože verejné obsta-
rávanie v elektronickej podobe 
podstatne zmenšuje náklady pre 
podniky štátneho sektoru a pomá-
ha zvýšiť transparentnosť a efek-
tivitu procesov.

Podľa informácií Bezpečnostnej 
služby Ukrajiny, straty v dôsledku 
korupčných praktík počas usku-
točnenia verejných obstarávaní 
tvorili 10 – 15 % výdavkovej čas-
ti štátneho rozpočtu každoroč-
ne (35 – 52,5 mlrd. hrn.). Zhorše-
nie situácie spôsobilo schválenie 
Zákona Ukrajiny od 4. júla 2012 č. 
5044-VI o zmenách k niektorým 
legislatívnym aktom Ukrajiny 
pre otázky verejného obstaráva-
nia, ktorý fakticky určil korupč-
né pravidlá hry na trhu obstará-
vania štátnych podnikov (rozsah 
trhu tvorí približne 307 mlrd. hrn. 
Každoročne). Zákon predpokladal 
uskutočnenie verejného obstará-
vania na elektronickom trhovisku 
na internete v režime reálneho ča-
su s využitím elektronickej agen-
dy a elektronického digitálneho 
podpisu. Keďže v praxi norma ne-
bola realizovaná, neskôr aj samot-
ný zákon stratil platnosť.

Každý rok objem prostriedkov, 
ktoré sú určené na verejné obsta-
rávanie, podstatne rastie. Celkový 
rozsah obstarávania za štátne pe-
niaze v roku 2014 tvoril 202,398 
mlrd. hrn., čo je o 48,9 % viac, ako 
bolo v roku 2013. Tieto prostriedky 
sa využívajú neefektívne, netrans-
parentne a neotvorene. V roku 
2013 výška tzv. Kick backu v oblas-
ti verejného obstarávania dosaho-
vala 60 % (podľa Transparency In-
ternational).

Od apríla 2016 na tento systém po-
vinne prechádzajú ministerstvá, 
rezorty, veľké štátne podniky a iné. 
Systém elektronického verejného 
obstarávania už prešiel niekoľko 
testovacích etáp a je pripravený na 
prevádzku. V Administrácii Pre-
zidenta schválili rozhodnutie, že 
v pilotnom štádiu sa prostredníc-
tvom tohto systému budú uskutoč-
ňovať takzvané „podprahové“ ve-
rejné obstarávania: tovarov – do 
100 tis. hrn. a služieb – do 1 mln. 
hrn.

Prvé „podprahové“ elektronické 
aukcie už uskutočnili Minister-
stvo spravodlivosti, Ministerstvo 
obrany, Národná banka Ukrajiny, 
Štátna správa a NAES Energoatom. 
Uskutočnili obstarávanie rozlič-
ných vecí, od papiera a papierníc-
keho tovaru až po nepriestrelné 
vesty a prilby (ušetrili do 20 % od 
vyvolávacej ceny).
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Momentálna podoba elektronické-
ho trhoviska je na úrovni stránok 
komerčných ponúk a plochy pre 
uskutočnenie aukcií.

Budovanie vzájomných vzťahov 
medzi agentmi inštitútu verejné-
ho obstarávania sa uskutočňuje 
pomocou elektronických trhovísk, 
ktoré poskytujú určité výhody: 

• pre dodávateľov: viac spravodli-
vosti a konkurencie; zlepšenie prí-
stupu k verejnému obstarávaniu; 
otvorenosť štátnych zákazok pre 
nových dodávateľov; stimulovanie 
účasti subjektov živnostníckeho 
podnikania; zväčšenie peňažného 
toku; zníženie nákladov na zmlu-
vy; výkazovosť štátnych správcov 
rozpočtových prostriedkov;

• pre spotrebiteľskú verejnosť, 
platcov daní: prístup k informácii 
o umiestnení objednávok; mož-
nosť pozorovať činnosť štátnych 
mocenských orgánov a informácie 
o nákladoch; výkazovosť štátneho 
aparátu.

Na základe vyššie uvedeného, pre 
krajinu je nevyhnutné zvýšiť úro-
veň infraštruktúry aukcií, kva-
lifikovaných tímov dražobníkov, 
ktorí budú môcť dosiahnúť úroveň, 
aby podniky obchodovali s celým 
svetom. Základná úloha teda patrí 
živnosti a strednému podnikaniu.

Spoločnosť Quintagroup vypraco-
vala a realizovala elektronický sys-
tém pre verejné obstarávanie na 
Ukrajine, ktorý zodpovedá požia-
davkám nového prístupu k zhode 
obstarávacích procedúr, hodnote-
niu cenových ponúk, transparent-
nosti a otvorenosti procesov a in-
formácie.

Systém sa skladá z dvoch základ-
ných prvkov: trhovísk a servernej 
časti, ktorá zahŕňa centrálnu da-
tabázu (CDB) a ARI. Interakcia tr-
hovísk a CDB sa uskutočňuje cez 
ARI – webový interface. Prílohy 
(vložené dokumenty), napríklad 
binárne súbory sa uložia na súbo-
rovom serveri.

Zavedenie systému elektronic-
kého obstarávania sa stáva dnes 
aktuálnym aj pre štát aj pred pod-
niky. Pre živnostníkov je to šanca 
získať nové odbytové trhy.

Podniky budú môcť posielať svo-
jich odborníkov pre poskytnutie 
služieb na území EÚ na dobu od 6 
mesiacov do 3 rokov. Do činnosti 
ukrajinských pobočiek alebo dcér-
skych podnikov miestni úradníci 
nebudú zasahovať. Pobočky budú 
chránené pred zmenami národné-
ho zákonodarstva každej krajiny 
EÚ a budú mať všetky práva, ktoré 
majú miestne právnické osoby.
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DOVOZNÉ  
A VÝVOZNÉ  
OPERÁCIE,  

OBCHODNÉ  
A EKONOMICKÉ  

STYKY 

Ukrajina je podľa rozlohy najväč-
ším štátom Európy a podľa počtu 
obyvateľov je na piatom mieste. 
Aktívne sa zúčastňuje na formo-
vaní ekonomických a politických 
podmienok na medzinárodnej 
scéne, a to takým spôsobom, že je 
členom viacerých vplyvných me-
dzinárodných organizácií, v rám-
ci ktorých aktívne pôsobí. V tom sa 
odrážajú nielen všeobecné, ale aj 
národné záujmy štátu.

Ukrajinský export v priebehu po-
sledných rokov prežíva ťažké časy. 
Ubudli určité odbytové trhy a vý-
robné kapacity pre tradičný vý-
voz a konjunktúra svetového trhu 
tiež nebola priaznivá. To spôsobi-
lo podstatné zmenšenie domáceho 
exportu. Rok 2016 bol rozporupl-
ný – na jednej strane sa zachovali 
niektoré negatívne tendencie, a to:

• nestabilná politicko-ekonomická 
situácia v jednotlivých okresoch 
Luhanskej a Doneckej oblasti, tr-
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vajúca vojenská agresia zo strany 
Ruska;

• podstatné surovinové smerova-
nie domáceho exportu;

• absencia prístupu k úverovým 
zdrojom, systémové problémy 
rozvoja zahranično-obchodnej 
činnosti (vrátenie DPH, devizové, 
colné a daňové regulovanie).

V roku 2016 sa tieto tendencie dopl-
nili zo strany Ruskej federácie za-
vedením embarga pre ukrajinské 
potraviny, obmedzením a kompli-
kovaním tranzitu cez územie RF, 
a od 1. júla ich Ruská federácia do-
datočne sprísnila.

Na druhej strane, v tomto roku sa 
vyskytli pozitívne stránky v po-
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dobe oživenia dopytu na niektoré 
výrobky ukrajinského exportu pri 
súčasne pokračujúcom raste prie-
myselnej výroby.

Zahraničný obchod Ukrajiny dnes 
ešte nedosiahol želané tendencie 
rozvoja, ale v porovnaní s uplynu-
lými rokmi možno pozorovať pozi-
tívne zmeny.

Hlavnými partnermi pri vývo-
ze tovarov z Ukrajiny sú Európ-
ska únia (37,9 %), Ruská federácia 
(9,8 %), Egypt (6,4 %), Turecko (6 %), 
Čína (6 %), India (4,6 %) a iné. V ex-
porte sa uprednostňujú výrobky 
APK a potravinárskeho priemyslu 
(40,1 %), hutnícke výrobky (23,9 %), 
strojárske výrobky (12 %), mine-
rálna produkcia (7,6 %), výrobky 
chemického priemyslu (5,7 %), dre-
vo a papierová masa (5 %). 

Medzi hlavné partnerské štáty pri 
dovoze tovarov na Ukrajinu patria 
Európska únia (43,9 %), Ruská fede-
rácia (12,8 %), Čína (11,9 %), Bielo-
rusko (7,3 %), USA (4,8 %), Turecko 
(2,8 %) a iné. V importe dominu-
je produkcia strojárstva (29,2  %), 
chemického priemyslu (23,0 %), 
minerálne produkty (19,5 %), vý-
robky APK a potravinárskeho prie-
myslu (10,3 %), výroba hutníckeho 
komplexu (6,1 %) a výrobky ľahké-
ho priemyslu (5,4 %).

V štruktúre exportu tovarov v ro-

Ukrajinský 
export v priebehu 
posledných rokov 
prežíva ťažké 
časy. Ubudli určité 
odbytové trhy 
a výrobné kapacity 
pre tradičný vývoz 
a konjunktúra 
svetového trhu tiež 
nebola priaznivá. 
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ku 2016 mala najväčší podiel pro-
dukcia APK a potravinárske-
ho priemyslu (40,1 %), hutníctva 
(23,9 %) a strojárstva (12,0 %); zá-
roveň v štruktúre importu tovarov 
majú najväčší podiel výrobky stro-
járstva (29,2 %), chemického prie-
myslu (23 %), minerálne výrobky 
(19,5 %) a výrobky APK a potravi-
nárskeho priemyslu (10,3 %).

Čo sa týka dovozu na Ukrajinu, 
zmenšenie rozsahu importných 
dodávok v roku 2016 sa uskutoč-
nilo len v prípade minerálnych 
výrobkov (o 42,2 %, čiže o 3,4 ml-
rd. USD). Pritom sa pozoroval rast 
objemu importných výrobkov 
strojárstva (o 38,5 %, čiže o 2 ml-
rd. USD), chemického priemys-
lu (o 11,5 %, čiže o 573,8 mln.USD), 
výrobkov APK a potravinárskeho 
priemyslu (o 11,0 %, čiže o 248,1 
mln. USD), výrobkov hutníckeho 
komplexu (o 13,3 %, čiže o 173,2 
mln.USD), výrobkov ľahkého prie-
myslu (o 11,4 %, čiže o 133,2 mln. 
USD), dreva a papiera (o 9,9 %, čiže 
o 65,2 mln. USD) a rôznych priemy-
selných tovarov (o 7,1 %, čiže o 58,0 
mln. USD).

Spomedzi regiónov Ukrajiny sa 
najnegatívnejší rozvoj v oblasti ex-
portu spozoroval v Dnepropetrov-
skej (-2,8 percentné body), Zaporož-
skej (-2,3 p.b.) a Doneckej (-1,5 p.b.) 
oblasti. Zároveň oblasti ako Luhan-
ská (+0,8 p.b.), Ivano-Frankovská 

(+0,4 p.b.), Ľvovská (+0,3 p.b.) a Za-
karpatská (+0,2 p.b.) priniesli po-
zitívny vstup do dynamiky expor-
tu tovarov.

Pokiaľ ide o import, spomedzi re-
giónov Ukrajiny sa najnegatívnej-
ší rozvoj za 8 mesiacov roku 2016 
pozoroval v Doneckej (-0,8 p.b.), 
Poltavskej (-0,6 p.b.) a Zaporožskej 
(-0,4 p.b.) oblasti. 22 regiónov Ukra-
jiny sa vyznamenalo pozitívnym 
prínosom do dynamiky importu, 
spomedzi ktorých najpozitívnej-
ší prínos vykázal región mesta Ky-
jev (+4,4 p.b.), Volynská (+1,2 p.b.), 
Kyjevská (+0,8 p.b.), Ľvovská (+0,5 
p.b.), Charkovská (+0,4 p.b.) a Odes-
ká oblasť (+0,4 p.b.).

V zemepisnom rozmere vývoz-
no-dovozných operácií Ukrajiny 
za rok 2016 treba poznamenať, že 
pri exporte aj importe tovarov bo-
la hlavným obchodným partne-
rom Ukrajiny EÚ. Pri vývoze to-
varov tvorí podiel Európskej únie 
37,9 %, a pri dovoze dosiahol úro-
veň 43,9 %. Podiel Ruska vo vývoze 
tovarov sa znížil na 9,8 %, v dovo-
ze sa znížil o 7,3 p.b. a tvorí 12,8 %.

Export tovarov z Ukrajiny do krajín 
Európskej únie sa skladá z produk-
cie APK a potravinárskeho priemys-
lu (29,9 %), hutníckeho komplexu 
(23,5 %), strojárstva (16,0 %), mine-
rálnych výrobkov (10,2 %), dreva 
a papierovej masy (6,8 %), produk-
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V importe tovarov z krajín EÚ (28) 
sa pozoroval rast objemu vo všet-
kých odvetviach okrem mine-
rálnej produkcie. Za 8 mesiacov 
roku 2016 najviac vzrástli európ-
ske dodávky z (28) produkcie stro-
járstva (o 48,1 %, čiže o  1,1 mlrd. 
USD), produkcie ľahkého priemys-
lu (o 19,4 %, čiže o 80,7 mln. USD), 
produkcie chemického priemyslu 
(o 13,5 %, čiže o 342,3 mln. USD), 
produkcie APK a potravinárskeho 
priemyslu (o 10,8 %, čiže o 108,6 
mln. USD), produkcie hutníckeho 
komplexu (o 9,9 %, čiže o 48,9 mln. 

USD) a dreva a papiera (o 7,6 %, či-
že o 32,6 mln. USD).

Jedným z perspektívnych a naj-
rozsiahlejších zahraničných od-
bytových trhov pre domáci agrobi-
znis spolu s krajinami Ázie a SNŠ 
je EÚ. Okrem tradičných tovarov, 
zvlášť obilnín a produkcie živočíš-
nej výroby, je perspektívnym ex-
port medu, bobúľ a organickej pro-
dukcie.

EÚ je druhým najväčším výrob-
com medu na svete, ale podstatne 
závisí od importu medu z iných 
krajín. V skutočnosti sa okolo 40 % 
potrieb konzumentov EÚ uspoko-
juje práve vďaka dovozu. Objem 
vývozu medu z Ukrajiny sa v tom-
to smere za obdobie 2011 – 2015 
štvornásobne zväčšil. EÚ pre upev-
nenie obchodných stykov s Ukra-
jinou dovoľuje dovážať 5 tis ton. 
medu bez cla.

Teba zdôrazniť, že stále viac kon-
zumentov v EÚ preferuje potravi-
ny organickej výroby. Napríklad 
rastie dopyt po organických bo-
buliach. Podľa zákonov EÚ majú 
podniky povinnosť používať tech-
nológiu organickej výroby, aby sa 
mohli dostať na trh organických 
potravín Európskej únie. 

Ukrajina stále zlepšuje svoje 
obchodné styky a hľadá nové 
perspektívne odbytové trhy. V de-

cie ľahkého priemyslu (6,2 %), rôz-
neho priemyselného tovaru (3,7 %) 
a produkcie chemického priemys-
lu (3,6 %). V štruktúre importu to-
varov najväčší podiel má produk-
cia strojárstva (31,9 %), produkcia 
chemického priemyslu (27,2 %), 
minerálne výrobky (12,8 %) a pro-
dukcia APK a potravinárskeho 
priemyslu (10,5 %).

Okrem tradičných 
tovarov, zvlášť 
obilnín a produkcie 
živočíšnej výroby, 
je perspektívnym 
export medu, 
bobúľ a organickej 
produkcie. 
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cembri 2016 bola uskutočnená ob-
chodná misia do republiky Keňa 
a  Tanzánie s cieľom rozšírenia 
odbytových trhov a aktivizácie 
exportu ukrajinských tovarov do 
afrických krajín. V Keni je zatiaľ 
veľký dopyt po obilninách (za ja-
nuár-september 2016 export tvorí 
$12,86 mln.) a zelenine (za 8 mes. 
export tvorí $1,94 mln). 

V Asociácii ukrajinských chovate-
ľov ošípaných sa za najperspektív-
nejšie zahraničné odbytové trhy 
pre domáce bravčové mäso pova-
žujú Čína, Južná Kórea a Japonsko. 
Aby sa ukrajinský výrobca mohol 
dostať na tieto trhy, musí podnik-
núť určité kroky – odsúhlasiť si ve-
terinárne certifikáty, preskúmať 
požiadavky týchto trhov a nájsť si 
potenciálneho zákazníka.

V súčasnosti môžeme konštato-
vať, že vďaka vstupu Ukrajiny na 
trh agropriemyselných výrobkov, 
diverzifikácia odbytových trhov, 
predovšetkým ázijsko-tichoo -
ceánskeho a afrického regiónu, 
dovolila určitým spôsobom kom-
penzovať stratu ruského trhu.



DVOJJAZYČNÁ SPOLOČNOSŤ, LINGVISTICKÝ BOOM NA UKRAJINE



/235

DVOJJAZYČNÁ 
SPOLOČNOSŤ, 
LINGVISTICKÝ 

BOOM NA  
UKRAJINE

V súčasnosti na Ukrajine neustále 
rastie dopyt po štúdiu angličtiny 
ako medzinárodného jazyka. An-
gličtina je kľúčovým jazykom sú-
časného informačného priestoru. 
Rozsah a kvalita poznatkov, ktoré 
môžete získať ovládajúc angličti-
nu, sú oveľa vyššie, ako keď ovlá-
date akýkoľvek iný cudzí jazyk. 
Medzi mladými odborníkmi sa te-
da pozoruje tendencia k dôkladné-
mu osvojeniu si angličtiny. Takže, 
žiaci, študenti a pracovníci v roz-

ličných odboroch na Ukrajine sa 
snažia nájsť možnosť učiť sa jazyk 
a ponoriť sa do cudzojazyčného 
prostredia. 

Začiatkom roku 2016 experti me-
dzinárodného vzdelávacieho cen-
tra Education First urobili výskum 
medzi 70 svetovými krajinami 
ohľadom ovládania angličtiny 
ako cudzieho jazyka. Na najvyššej 
priečke ratingu skončilo Švédsko. 
Ukrajina podľa tohto ratingu patrí 
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ku krajinám s priemernou úrov-
ňou ovládania angličtiny. Jej 34. 
miesto ani zďaleka nie je vysokým 
ukazovateľom.

Rozsah a kvalita 
poznatkov, 
ktoré môžete 
získať ovládajúc 
angličtinu, sú oveľa 
vyššie, ako keď 
ovládate akýkoľvek 
iný cudzí jazyk. 

Iniciatíva Go Global
V roku 2015 bola na Ukrajine za-
ložená občianska iniciatíva Go 
Global – iniciatíva pre štúdium 
a popularizáciu cudzích jazy-
kov, cieľom ktorej je zlepšenie 
eurointegrácie ukrajinského oby-
vateľstva a jeho zapojenie do 
globalizačných procesov vo vše-
obecnosti. Dnes je súčasťou Go 
Global viac ako 20 partnerských 
organizácií. Medzi nimi sú veľ-
vyslanectvá, štátne správne or-
gány, medzinárodné spoločnosti, 
kultúrne centrá, jazykové školy 
a analytické centrá.

Vďaka iniciatívam Go Global pre-
zident Ukrajiny vyhlásil rok 2016 
za Rok anglického jazyka. Hlava 
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štátu prijala také uznesenie vzhľa-
dom na úlohu angličtiny ako jazy-
ka medzinárodnej komunikácie, 
s cieľom podporiť jej vyučovanie 
pre rozšírenie prístupu občanov 
k svetovým ekonomickým, sociál-
nym, študijným a kultúrnym mož-
nostiam, ktoré sa otvárajú vďaka 
ovládaniu a využitiu angličtiny 
a zabezpečiť integráciu Ukrajiny 
do európskeho politického, ekono-
mického a vedecko-výskumného 
priestoru.

V priebehu roka sa za podpory Ad-
ministratívy Prezidenta, Minis-
terstva školstva a vedy Ukrajiny, 
Ministerstva zahraničných vecí 
Ukrajiny, Veľvyslanectva USA na 
Ukrajine, Britskej rady a iných 
partnerov realizovali projekty, 
vďaka ktorým sa podarilo globál-
ne otočiť Ukrajinu smerom k veľ-
kému svetu.

Do vyučovania angličtiny boli mi-
nulý rok zapojení zahraniční od-
borníci – nositelia jazyka, vrátane 
dobrovoľníkov. Do ukrajinských 
škôl prišlo 120 dobrovoľníkov zo 
40 krajín sveta, pri školách boli 
otvorené letné anglické jazykové 
tábory GoCamp, v ktorých sa učilo 
200 tisíc detí z celej Ukrajiny. Prezi-
dent Ukrajiny vyjadril presvedče-
nie, že v roku 2017 sa do programu 
jazykových táborov s vyučovaním 
angličtiny GoCamp bude môcť za-
pojiť okolo 100 tisíc detí а do roku 
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2020 sa na tomto programe zúčast-
ní takmer 1,5 mln. malých Ukra-
jincov. „Je to veľmi ambiciózna 
úloha. a je veľmi dôležité, aby sa 
realizovala nielen v Roku anglic-
kého jazyka na Ukrajine, ale aby 
pokračovala aj naďalej“, zdôraznil 
Porošenko.

Dôležitým bol fakt, že učiť sa a zdo-
konaľovať angličtinu mohli de-
ti z Doneckej a Luhanskej oblasti. 
Za rok malo viac ako 300 žiakov 
z východu Ukrajiny možnosť nie-
len prekonať jazykovú bariéru, ale 
aj nadobudnúť komunikačné zruč-
nosti v angličtine. Viac ako 500 
dočasne premiestnených osôb sa 
zúčastnilo na pilotnom projekte 
Úradná angličtina online pre vnú-
torne premiestnené osoby a pocí-
tili podporu štátu, ktorý ich nene-
chal osamote s problémami. 

Prezident tak isto vytýčil projekt 
Učitelia angličtiny – sprostred-
kovatelia zmien, cieľom ktorého 
je príprava učiteľov angličtiná-
rov z rôznych regiónov Ukrajiny 
v súlade s medznárodnými štan-
dardmi. Projekt bol úspešne reali-
zovaný po celej krajine v priebehu 
roka 2016 a jeho dôsledkom je, že 
1428 učiteľov angličtiny začalo 
ovládať súčasné vyučovacie me-
tódy. Do konca školského roka 
2016/2017 sa bude 50 tisíc detí v  7 
oblastiach učiť podľa novej meto-
diky.

Podľa uznesenia Prezidenta sa má 
zdokonaliť legislatíva ohľadom 
určenia zoznamu funkcií pedago-
gických, vedeckých a vedecko-pe-
dagogických pracovníkov na 
vysokých školách a vedeckých 
inštitúciách, pre zamestnanie na 
ktorých existuje kvalifikačná po-
žiadavka ovládania angličtiny, 
a tiež zavedenia požiadavky ohľa-
dom cudzojazyčnej (angličtina) 
kompetencie pri udeľovaní vedec-
kých hodností a vedecko-pedago-
gických titulov.

Takisto sa bude postupne imple-
mentovať certifikácia učiteľov cu-
dzích jazykov s cieľom určenia 
ich úrovne ovládania príslušného 
jazyka a diferenciácie platu v zá-
vislosti od odbornej úrovne ovlá-
dania jazyka.

Veľvyslankyňa USA Mary Jovano-
vič poznamenala, že na Ukrajine 
sa podstatne zvýšila úroveň ovlá-
dania a používania angličtiny 
medzi úradníkmi, projekty štú-
dia angličtiny realizované v ro-
ku 2016 zapojili veľký počet detí 
a mládeže, ale aj dospelého obyva-
teľstva a zvlášť učiteľov angličtiny 
v malých mestečkách Ukrajiny.

Rok anglického jazyka
V oblasti štátnej správy sa uskutoč-
nili veľké zmeny. V súlade so zme-
nami k Zákonu Ukrajiny o štátnych 
zamestnancoch sa stala požiadav-
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viacerých Ukrajincov. Medzi zák-
ladnými prednosťami štúdia cu-
dzieho jazyka uvádza väčšina opý-
taných Ukrajincov materiálne 
činitele – možnosť pracovať v inej 
krajine (57 %), možnosť získať lep-
šie zamestnanie na Ukrajine (49 %), 
možnosť študovať v inom štáte 
(47 %), pre použitie vo svojom po-
volaní (37 %) alebo počas dovolen-
ky v zahraničí (31 %) (prieskum ro-
bila Sociologická skupina „Rating“ 
21. – 28. júna 2016 medzi 2200 res-
pondentmi vo všetkých regiónoch 
Ukrajiny okrem okupovaných úze-
mí).

Podľa sociologického prieskumu 
uskutočneného spoločnosťou TNS 
na žiadosť iniciatívy Go Global za-
znamenalo 51 % Ukrajincov zvý-
šenie úrovne ovládania angličtiny 
а 92 % si myslí, že ovládanie anglič-
tiny je norma súčasnosti. Prieskum 
sa robil medzi používateľmi inter-
netu, ktorí bývajú v mestách s viac 
ako 50 tisíc obyvateľmi.

Prezident zdôraznil, že hoci sa rok 
anglického jazyka končí, pre Ukra-
jincov sa jeho masové štúdium 
nekončí, ale len začína. Za podpo-
ry medzinárodných mimovlád-
nych organizácií boli vypracované 
komplexné programy a  zdarma 
usporiadané jazykové kurzy pre 
štúdium angličtiny a táto iniciatí-
va bude pokračovať aj na budúci 
rok.

ka ovládania cudzieho jazyka štát-
nymi zamestnancami záväznou. 
Vďaka programom Britskej Rady 
a odbornej prípravy Ukrajina-NA-
TO a tiež združeniu Go Global, 
v roku 2016 si bezplatne zdokona-
lilo svoju angličtinu 1 396 štátnych 
zamestnancov. 

V tom istom roku sa v 7 oblastiach 
(krajoch) a v Kyjeve začali v ki-
nách premietať filmy v pôvodnom 
jazyku. Teraz si každý môže po-
zrieť obľúbený film v pôvodnom 
jazyku, čo pomôže zdokonaliť si 
cudzí jazyk a naučiť sa vnímať ho 
sluchovo. Počet návštevníkov ta-
kých premietaní stále rastie – od 
začiatkov premietania sa priemer-
ný počet divákov zväčšil o 75 %.

V súvislosti s vyhlásením Roka an-
glického jazyka sa ovládanie an-
gličtiny stalo jednou z priorít pre 

Ovládanie 
angličtiny 
je dôležitou 
konkurenčnou 
prednosťou 
a nielen v prípade 
konkrétnej osoby, 
ale aj všeobecne 
pre krajinu. 
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Ovládanie angličtiny je dôležitou 
konkurenčnou prednosťou a nie-
len v prípade konkrétnej osoby, ale 
aj všeobecne pre krajinu. Podľa vý-
skumu uskutočneného spoločosťou 
Education First vo viac ako 50 kra-
jinách sveta, existuje priama sú-
vislosť medzi úrovňou ovládania 
angličtiny a ekonomickým stavom 
v krajine. Vysvetľuje sa to tak, že 
čím lepšie obyvatelia určitého štá-
tu vedia po anglicky, tým je vyššia 
jeho investičná atraktívnosť a tým 
ľahšie sa nájdu kvalifikovaní od-
borníci, ktorí sú už dnes pripra-
vení pracovať v medzinárodných 
spoločnostiach.
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Tranzitná poloha Ukrajiny je jed-
nou z viacerých atraktívnych čŕt 
národného trhu Ukrajiny pre za-
hraničných investorov a výrobcov. 
Medzištátny tranzit cez ukrajin-
ské územie je podstatným národ-
ným zdrojom, ktorý sa dnes nevy-
užíva naplno.

Dopravná sieť Ukrajiny sa skladá z:

• 22 tis. km železničných tratí;

• 170 tis. km automobilových ciest;

• 2,2 tis. km vnútorných plaveb-
ných vodných ciest;

• 13 morských prístavov, 4 rybár-
skych prístavov a 11 riečnych ter-
minálov;

• 21 letísk (2 – štátne vlastníctvo, 
14 – komunálne vlastníctvo, 5 – iné 
formy vlastníctva).

V roku 1994 II. Celoeurópska (Krét-
ska) dopravná konferencia určila 4 
základné smery Medzinárodných 
dopravných koridorov, ktoré pre-
chádzajú cez územie Ukrajiny.

Paneurópsky č.3

Smer: Trieste – Ľubľana – Buda-
pešť – Bratislava – Užhorod – Ľvov 

Účastnícke krajiny: Taliansko, 
Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, 
Ukrajina. Dĺžka – 1595 km, z toho 
územím Ukrajiny:

40/

PRIAZNIVÉ MOŽNOSTI TRANZITU  
A VÝHODY GEOGRAFICKEJ POLOHY



/242

• železničná – 266 km

• cestná – 338,7 km (vrátane odbo-
čiek – 47,2 km)

Paneurópsky č.5

Smer: Trieste – Ľubľana – Buda-
pešť – Bratislava  – Užhorod – Ľvov 

Účastnícke krajiny: Taliansko, 
Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, 
Ukrajina. Dĺžka – 1595 km, z toho 
územím Ukrajiny:

• železničná – 266 km

• cestná – 338,7 km (vrátane odbo-
čiek – 47,2 km)

Paneurópsky č.7 Dunajský 
(vodný)

Účastnícke krajiny: Rakúsko, Ma-
ďarsko, Juhoslávia, Bulharsko, 
Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina.

Dĺžka: 1600 km, z toho územím 
Ukrajiny – 70 km

Paneurópsky č.9

Smer: Helsinki – Petrohrad – Vi-
tebsk – Kyjev(Moskva) – Odesa (Ki-
šiniv) – Plovdiv – Bukurešť – Ale-
xandropolis (so 4-ma odbočkami).

Účastnícke krajiny: Fínsko, Rusko, 
Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, 
Rumunsko, Grécko.

Dĺžka základného ťahu: 3400 km, 
z toho územím Ukrajiny:

• železničný: 1496 km

• cestný ( automobilový): 996,1 km 
(vrátane odbočiek – 152,4 a 242,4 
km).

Podľa dopravných koridorov sa 
ukazovateľ intenzity premávky 
nákladných áut a autobusov roz-
deľuje následovne: 92,8 % tvoria 
vnútroštátne, 6,1 % medzinárodné 
a 1,1 % tranzitné prepravy. Základ-
né položky nákladov vnútroštátnej 
prepravy sú uhlie, produkty spra-
covania ropy, minerálne hnojivá, 
cement, stavebniny.

Železničné dopravné koridory č.3, 
č.5, č.9 majú prepúšťaciu kapacitu 
dvakrát väčšiu ako tá, ktorá je dnes. 
Rezervy priepustnosti automobilo-
vých ciest tiež sú 2 – 3 krát väčšie 
ako existujúce.

V celkovom rozsahu exportu slu-
žieb z Ukrajiny dopravné služby 
tvoria 85 %. V dnešnej dobe má 
rozvoj medzinárodného tranzitu 
na Ukrajine výnimočne veľký výz-
nam. Príjem z neho je 2,3 mlrd. USD 
na rok alebo 13 % celého exportu. 
Každá tona tranzitu nákladov cez 
Ukrajinu predstavuje 8 – 9 USD va-
lutového prílevu.

Vo verejnej doprave tvorí rozsah 
tranzitných nákladných prepráv 
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35 mln. ton, z toho železničnou do-
pravou 33,2 mln. ton alebo 95 %, 
automobilovou dopravou 1,6 mln. 
ton, riečnou a vzdušnou – okolo 
0,2 mln. ton. 

Najväčšie komunikačné uzly 
Ukrajiny sa nachádzajú v mes-
tách Charkov, Kyjev, Odesa.

Trh skladových priestorov Kyjev-
ského regiónu je jedným z naj-
perspektívnejších. Tempo rastu 
spotrebiteľského trhu je pomerne 
vysoké – podľa odhadov expertov 
ide o  25 – 30 % za rok. Stimulu-
je to zvýšenie dopytu po sklado-
vých priestoroch triedy „A“ a „В“. 
Masovú ponuku však poskytujú 
sklady a iné budovy nízkej tech-
nickej úrovne, ktoré zmenili svoj 
účel výrobných stavieb. Zvlášť ak-
tuálny je problém nedostatku špe-
cializovaných, zvlášť chladiacich 
skladov.

Dopyt na profesionálne sklady stú-
pa vo väčšom tempe ako ponuka. 
Deficit skladových priestorov len 
v Kyjeve a Kyjevskej oblasti tvorí 
podľa rôznych odhadov okolo 700 
tis. m2 .

Vysokú rentabilnosť majú aj logis-
tické terminály umiestnené blíz-
ko morských a riečnych prístavov. 
Logistické centrá v  mestách ako 
Odesa, Bilhorod – Dnistrovský, 
Cherson, Berďansk, Mariupol za-

bezpečujú stály nákladový tok 
z rozličných krajín, od rozličných 
medzinárodných firiem a korpo-
rácií, ktoré uskutočňujú prepra-
vu pomocou námornej a riečnej 
dopravy. Logistické centrá pri 
riečnych prístavoch na Dnepre 
a Južnom Buhu v takých mestách 
ako Kyjev, Kremenčuk, Dnepropet-
rovsk zabezpečujú nepretržité ná-
kladové toky smerom od Čierneho 
mora do vnútra krajiny. V takých 
centrách sa náklady delia na men-
šie časti a dopravujú do iných re-
giónov. 

Výber sídla logistického centra je 
najdôležitejšou etapou v projek-
tovaní nového logistického ter-
minálu. Pri výbere umiestnenia 
logistického centra je potrebné 
brať ohľad na sídla objednávateľov 
a dopravcov, postoj orgánov štátnej 
moci, priame a nepriame náklady 
či dopravnú prístupnosť lokality. 

Ukrajina sa zúčastňuje na globál-
nom infraštruktúrnom projekte 
Nová Hodvábna cesta. Trasa do Čí-

Najväčšie 
komunikačné 
uzly Ukrajiny 
sa nachádzajú 
v mestách Charkov, 
Kyjev, Odesa.
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ny prechádza cez Gruzínsko, Azer-
bajdžan a Kazachstan a obchádza 
územie Ruska. Začiatkom roka po 
tejto trase začal premávať testova-
cí vlak, ktorý ukázal určité „prob-
lematické miesta“.

Ukrajina robí aktívne kroky, aby 
sa pripojila k procesu rozvoja jed-
nej z troch dopravných magistrál 
Novej Hodvábnej cesty. Cesta, kto-
rá je po geopolitickej stránke a po 
stránke ekonomického potenci-
álu zaujímavá, sa začína v Číne, 
prechádza cez Kazachstan, Ka-
spické more, Azerbajdžan, Gru-
zínsko, Čierne more a končí 
v ukrajinskom prístave Illičivsk.

Podľa expertov, ak tento projekt 
bude realizovaný, sa Ukrajina 
ocitne na križovatke dvoch glo-
bálnych ciest.

Bude to dôstojná odpoveď na roz-
ličné obmedzenia, ktoré môžu 

vzniknúť zo strany tých či iných 
niekdajších obchodných partne-
rov.

28. novembra 2015 podpísali do-
pravné spoločnosti Číny, Kaza-
chstanu, Gruzínska, Azerbajdža-
nu a Turecka Dohodu o vytvorení 
konzorcia pre nákladnú dopra-
vu z Číny do Európy, obchádzajúc 
ruské územie – Transkaspická do-
pravná cesta. 14. januára 2016 do 
Gruzínska prišiel prvý vlak No-
vej Hodvábnej cesty. V tomto čase 
sa k projektu pripojila Ukrajina. 
Na stretnutí v Baku sa operáto-
ri železničných prepráv Ukraji-
ny, Kazachstanu, Azerbajdžanu 
a Gruzínska dohodli na určení 
špeciálnych taríf na nákladnú 
prepravu Transkaspickou medzi-
národnou dopravnou cestou.

Ekonomické výhody Ukrajiny spo-
čívajú v poskytnutí celého komple-
xu tranzitných služieb pri toku to-
varov a služieb cez svoje územie. 
Pozemné, vzdušné a námorné 
cesty môžu zabezpečiť také služ-
by, a to aj v smere aj zemepisnej 
šírky, aj dĺžky.

Trh dopravno-logistických slu-
žieb sa v súčasnosti aktívne rozví-
ja v súvislosti s rozšírením hospo-
dárskych stykov a medzinárodnej 
kooperácie. Základnými hybný-
mi silami na logistickom trhu sú 
globalizácia činností spoločnos-

Ekonomické výhody 
Ukrajiny spočívajú 
v poskytnutí 
celého komplexu 
tranzitných služieb 
pri toku tovarov 
a služieb cez svoje 
územie. 
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tí-klientov, ich koncentrácia na 
kľučových kompetenciách a out-
sourcing smerov, na ktoré nie sú 
zamerané, snaha skrátiť rozmer 
logistickej reťaze a optimizovať 
náklady na jeho úsekoch, skrá-
tenie životného cyklu produkcie 
a nových prístupov k marketingu 
a distribúcii výrobkov. Vzhľadom 
na svetové skúsenosti a súčasné 
tendencie rozvoja globálneho tr-
hu logistických služieb sa Ukraji-
na nachádza v etape formovania 
a konsolidácie sféry, podstatne 
zaostáva v porovnaní so západ-
nými krajinami, a to aj po strán-
ke kvality, aj po stránke komplex-
nosti služieb, ktoré sa poskytujú 
národnými dopravno-logistický-
mi spoločnosťami. Zároveň sa na 
Ukrajine pozoruje vysoký záu-
jem o rozšírenie dopravno-logis-
tických služieb, aj zo strany spot-
rebiteľov, aj zo strany logistických 
operátorov. Rozšírenie významu 
regiónov Ukrajiny ako spotrebi-
teľov a zároveň výrobcov široké-
ho spektra dopravno-logistických 
služieb v strednodobej perspektí-
ve sa bude vyznačovať zvýšením 
spotrebiteľského dopytu a malo-
obchodného obratu. 

Atraktívnosť investícií do infraš-
truktúry je najbadateľnejšia v ob-
lasti medzinárodných prepráv, čo 
je celkom prírodzené v súvislos-
ti so záujmom medzinárodných 

korporácií o tranzit nákladov cez 
územie Ukrajiny. Taký záujem 
sa vysvetľuje aj možnosťou vývo-
zu lacných surovín a polotovarov 
z územia Ukrajiny.


