


SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER 
Slovakia - Ukraine: Cooperation across the Border

Supported by a grant from Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak 
Republic within the Program SK08 Cross-border Cooperation - „Slovakia - Ukraine: 
Cooperation across the Border“. Norway Grants Contribution: 1 218 561 €, Total Project 
Budget: 1 353 957 €. More information at: www. norwaygrants.sk a www.eeagrants.org

Name: EASTBOOK

Author: team of authors
Responsible editor: Tomáš Petraško
Publisher: Družba Slovensko – Ukrajina, n.o.
Print: Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO
Edition: 1.
Year of publication: 2017
ISBN: 978-80-8198-001-5
Name of the project: Družba Slovensko - Ukrajina





ЗМІСТ/

01/ Загальна інформація 
про Україну

02/ Адміністративний 
поділ (центральні 
і місцеві органи влади)

03/ Практична інформація 
для поїздки до України

04/ Культурна спадщина 
і туризм в Україні

05/ Освіта, наука 
і дослідження

06/ Економіка / загальна 
інформація  
/ промисловість

07/ Економіка / загальна 
інформація / сільське 
господарство

08/ Tранспортна 
інфраструктура

09/ Правова та 
занонодавча база для 
бізнесу 

10/ Форми бізнесу в Україні

11/ Податкова система 
і види податків

12/ Податковий тягар 
у бізнесі

13/ Бухгалтерія, аудит 
і податкові зобов'язання 
суб’єкта

14/ Митна система в Україні

15/ Банківська система 
України

16/ Низька ціна і висока 
кваліфікація праці

17/ Медичне страхування 
та соціальне 
забезпечення

18/ Підтримка 
інвестиційних проектів 
з боку держави

19/ Іноземні інвестиції

20/ Форми дотацій 
до бізнес-середовища

21/ Проживання іноземців 
на території України

22/ Освіта для іноземців 
в Україні

23/ Працевлаштування 
іноземців в Україні

5  

11 
 

17 

23 

29 

35 
 

41 
 

47 

53 
 

59

65 

71

 
77 

 

83

89 

95 

101 
 

107 
 

113

119 

125 

131 

137 



24/ Українські компанії, які 
належать до переліку 
об’єктів приватизації

25/ Переробка та способи 
утилізації сміття 

26/ Фінансування за 
рахунок венчурного 
капіталу та індустрія 
стартапів 

27/ Інформаційні 
технології, комп’ютинг 
і комунікації

28/ Волонтерська праця, 
соціальні та культурні 
сервіси, благодійні 
організації та грантові 
можливості, програми 
обміну і стажування

29/ Антимонопольні 
комітети, економічна 
конкуренція 
і протекція

30/ Лібералізація 
і дерегуляція 
комерційної діяльності

31/ Лібералізація 
міжнародної торгівлі 
та руху міжнародного 
капіталу

ЗМІСТ/

32/ Розвиток фінансового 
сектора

33/ Індустріальні парки 
в Україні

34/ Системи забезпечення 
якості і принципи 
сертифікації 

35/ Сучасні електронні 
засоби масової 
інформації

36/ Жіноче  
підприємницьке 
співтовариство. 
Середовища та пільги 
для меншин

37/ Реформи в Україні 
та державні закупівлі

38/ Операції з імпорту 
та експорту,  
торгівельні та 
економічні відносини

39/ Двомовне суспільство, 
лінгвістичний бум 
в Україні

40/ Спpиятливі  
мoжливoсті тpaнзиту 
тa геoгpaфічні пеpевaги 

143 

 
149 

155 
 
 

161 
 

167 
 
 
 
 

173 
 
 

179  
 

185

191  

197 

203 
 

209 
 

215 
 
 
 

221

 
227 

 
 

233 
 

239



КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА, УКРАЇНА



/7

ЗАГАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО УКРАЇНУ

Україна сьогодні - це унікальна країна, що знаходиться у півден-
но-східній частині Європи. Це країна безмежних можливостей, 
відкрита для впровадження ідей у різних сферах діяльності. Но-
ве покоління впевнено веде країну до досягнення вершин у про-
відних галузях сучасності. Україна вважається 4 країною у світі за 
кількістю громадян з вищою освітою: щороку 640 000 осіб закін-
чують вищі навчальні заклади. Україна досягла значних висот на 
ринку ІТ аутсорсингу: за останнє десятиліття помітне збільшення 
досягнень в даній індустрії на 25 %, щороку зростає кількість фа-
хівців, 16 000 студентів отримують освіту з ІТ спеціалізацією. 

Україна багата на природні ресурси: країна виступає провідним 
експортером соняшникової олії та зерна у світі, 33% світових за-
пасів чорнозему знаходяться на території країни. Помітні також 
значні досягнення в авіаційній промисловості: Ан-225 "Мрия" є 
найбільшим вантажним літаком у світовій історії; щороку інже-
нерну освіту отримують 130 000 студентів та 5 000 - аерокосмічну 
освіту.

Місце розташування
Географічне розташування України достатньо вигідне. Через її 
територію проходять найважливіші транспортні магістралі, які 
зв’язують Західну Європу із країнами Закавказзя та Центральної 
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Азії. Повз країну проходить 5-ий пан’європейський транспортний 
коридор (Венеція-Трієст-Любляна-Будапешт-Ужгород-Львів-Київ).

Держава безпосередньо межує з сімома країнами. На заході Укра-
їна межує із Польщею, Угорщиною та Словаччиною, через тери-
торії яких проходить найкоротший шлях, що зв’язує Україну 
із країнами Західної та Центральної Європи. На сході та півночі 
України – кордон із Росією, на південному заході - з Молдовою та 
Румунією. На півночі Україна межує з Білоруссю, через яку здійс-
нюється зв’язок із країнами Балтії. З Румунією та Росією Україна 
має не тільки сухопутний, а й морський кордон.

Загальна площа України становить 603 700 кв. км. Серед держав, 
територія яких повністю знаходиться в Європі, Україна є найбіль-
шою за площею. Клімат - помірно-континентальний, а на півден-
ному березі Криму - субтропічний. Середня температура в січні -5 

° С, у липні + 20 ° С. Україна є мальовничою країною з унікальни-
ми краєвидами. Більшу частину України займають родючі рів-
нини – степи і плоскогір’я. На півночі країна покрита густими 
сосновими, ялиновими та дубовими лісами. Гори є лише на заході 
і на Кримському півострові. На заході країни гірські масиви пред-
ставлені частиною Карпатських гір – Українськими Карпатами, 
де розташована найвища точка України – гора Говерла (2061м). На 
Кримському півострові протягуються Кримські гори, найвищою 
вершиною яких є гора Роман-Кош (1545 м). 

Населення
Населення України становить 42 650 186 чоловік. Найбільша ет-
нічна меншина в Україні - росіяни. Також близько 5 % населення 
України представлене західними (поляки, чехи, словаки) та пів-
денними (болгари) слов'янами, романомовними (молдовани та 
румуни), фіноугорцями (угорці та естонці), тюркомовними (тата-
ри, кримські татари, азербайджанці та гагаузи) народами. До окре-
мих етнічних спільнот належать в Україні євреї, вірмени та греки. 
Проте кількість населення кожної з названих національностей 
в Україні не досягає 1 % загальної чисельності населення держави.

Географічна перевага країни криється саме у транспортній ме-
режі: автомагістралях, залізницях, морських і річкових портах, 
авіаперевезеннях. Також в Україні наявні нафто- і газопроводи. 
Завдяки цим перевагам Україна є вигідним стратегічним партне-
ром на міжнародній арені.
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З географічним положенням України пов'язані різноманітні 
природні умови і природні ресурси. Україна входить до числа 
провідних мінерально-сировинних держав світу. Близько 5 % мі-
неральних ресурсів планети зосереджені саме в Україні. Країна 
володіє найбагатшими у світі запасами марганцю і титану. Посідає 
3-є місце у світі за запасами залізної руди. Україна — промислово-а-
грарна країна з переважанням продукування сировини. Вона є од-
ним з провідних експортерів деяких видів сільськогосподарської 
продукції й продовольства. Народно-господарський комплекс 
країни включає такі види промисловості: видобування корисних 
копалин (вугілля, нафта і газ, залізна і марганцева руда), деякі га-
лузі машинобудування, чорна та кольорова металургія, Україна 
є потужним виробником електроенергії. Налагоджено виробни-
цтво ракетоносіїв, супутників та обладнання для дослідження 
космосу. Україна є значним виробником зброї — танків, військо-
во-транспортних літаків, зенітно-ракетних комплексів, оптично-
го обладнання. Країна володіє колосальними запасами вугілля, 
найбільша частина яких знаходиться саме на сході України (під 
Донецьком). Найбільше економічне значення мають кам’яне ву-
гілля, залізні і марганцеві руди, самородна сірка, кам'яна і калійна 
солі, нерудні будівельні матеріали, мінеральні води. 

Після підписання Угоди про асоціацію, Україна вийшла на якісно 
новий рівень у своєму розвитку. На даний момент Україна займає 
25 місце серед торгових партнерів ЄС. Найбільші обсяги експорту 
до країн ЄС припадають на продукцію агропромислового комплек-
су та харчову промисловість (28 %), чорні метали (22,9 %), мінераль-
ні продукти (16,2 %), електричні та механічні машини (12,2 %).

Основними товарними групами українського експорту є: чорні ме-
тали; зернові культури; електричні машини і устаткування; руди, 
шлаки та зола; енергетичні матеріали; хімікати; мінерали тощо. 
Основними товарними групами українського імпорту є: енерге-
тичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; котли, машини, 
апарати і механічні пристрої; фармацевтична продукція; елек-
тричні машини і устаткування; полімерні матеріали і пластмаси; 
папір та картон тощо. 

Релігія
Україна – світська держава, в якій церква відділена від держави. 
Панівною релігією в Україні є православ'я, яке в даний час поділе-
но між трьома Церквами: Українська Православна Церква Москов-
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ського Патріархату, Українська православна церква Київського 
Патріархату і Українська автокефальна православна церква. 

Друге місце за кількістю віруючих займає Східна Українська гре-
ко-католицька церква, яка на практиці подібна літургійним і ду-
ховним традиціям православ'я, але перебуває у спілкуванні зі 
Святим Престолом Римо-католицької церкви і визнає Папу Рим-
ського як главу Церкви. 

Крім основних конфесій, у країні представлені й інші не менш 
важливі групи, зокрема: християни-протестанти, Всеукраїнський 
союз церков єван-гельських християн-баптистів, Всеукраїнський 
союз церков християн віри євангельської — п’ятидесятників, Свід-
ки Ієгови, методисти і адвентисти сьомого дня тощо.

Завдяки географічному розташуванню, наявності значних запасів 
природних ресурсів та дешевій кваліфікованій робочій силі Укра-
їна займає важливе місце серед європейських держав і проявляє 
себе, як надійний партнер та активний учасник на міжнародній 
арені.
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
ПОДІЛ (ЦЕНТРАЛЬНІ 

І МІСЦЕВІ ОРГАНИ 
ВЛАДИ)

Відповідно до Конституції, Україна є унітарною державою. Її тери-
торія поділена на 24 області, також до складу України входить Ав-
тономна Республіка Крим. Крім того, до областей прирівнюються 
два міста зі спеціальним статусом - Київ - столиця України і Севас-
тополь – адміністративний центр Автономної Республіки Крим. 

З березня 2014 року окремі частини території України окупова-
ні Російською Федерацією: Автономна Республіка Крим і Севасто-
поль. Крім того, з квітня 2014 року суверенітет України тимчасо-
во не поширюється на частину територій Донецької та Луганської 
областей, зайнятих російськими та проросійськими силами. Вер-
ховна Рада визнала ці території тимчасово окупованими 17 берез-
ня 2015 року. 

Територіальний розподіл 
До густо заселених регіонів належать східна частина України (До-
нецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська області), декіль-
ка західних (Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської) та 
Одеська область на півдні України. Найбільшими містами Укра-
їни є Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Запоріжжя, 
Львів.

Кожному краю притаманні свої унікальні риси. Так, наприклад, 
Західні області мають історичні зв’язки із сусідніми країна-
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ми – Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, і тому насе-
лення даних територій вживає багато діалектизмів у мовленні, які 
важко зрозуміти жителям інших регіонів України. Ще однією від-
мінною рисою Заходу України є Українські Карпати, які займають 
територію Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чер-
нівецької областей і є чудовою рекреаційною зоною як влітку, так 
і взимку. Якщо ж говорити про промисловість, то найрозвинені-
шими містами в краї є Львів та Івано-Франківськ.

Північні області України межують з Білоруссю та Росією. Найбіль-
шим і найпотужнішим містом у даному регіоні є столиця Украї-
ни – Київ. Промисловими містами вважаються Луцьк, Чернігів, 
Суми. Близькість до білоруської межі наклала на національний 
склад регіону свій відбиток. Серед населення досить багато білору-
сів. Також багато євреїв (у Київській області), поляків (у Житомир-
ській області). 

До Східної України належать Харківська, Донецька та Луганська 
області. Проте, на даний момент, Луганська і Донецька області 
окуповані Росією. Центральні частини Харківської та Донецької, 
а також південно-західна частина Луганської областей є одними 
з найбільш високо урбанізованих зон України. Це зумовлено ви-
соким рівнем концентрації промислового виробництва, та наяв-
ністю сприятливих умов для розвитку сільського господарства. 
Найбільш розвинуті галузі промисловості – вугільна, хімічна, на-
фтохімічна, чорна металургія та машинобудування.

Південна Україна займає Причорноморський економічний район 
держави. До його складу входять АР Крим (визнається як територія, 
тимчасово окупована Російською Федерацією), Одеська, Миколаїв-
ська та Херсонська області. У районі розвинене машинобудування, 
рекреаційний комплекс, багатогалузева харчова промисловість, 
високотоварне сільське господарство з високою часткою посівів 
зернових, садів, виноградників, тютюну та ефіроолійних культур. 
Причорноморський соціально-економічний район має вихід до 
Чорного та Азовського морів, у цьому полягає своєрідність та уні-
кальність його географічного положення.

Території Центральної України діляться на правобережну і лівобе-
режну найбільшою річкою України – Дніпром. Найбільші і найроз-
виненіші міста – Дніпро, Кропивницький, Кривий Ріг. В даному ре-
гіоні розвинені машинобудування, чорна металургія та видобувна 
промисловість.
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Самоврядування 
Зараз триває процес реформування місцевого самоврядування, 
враховуючи позитивний як європейський, так і власний історич-
ний досвід. Розпочався він у квітні 2014 року, коли Кабінетом Мі-
ністрів України була затверджена концепція реформування міс-
цевого самоврядування, яка складається з трьох напрямків: 
перший – базовий: формування об’єднаних громад базового рівня 
адміністративно-територіального устрою України. Другий – ство-
рення нових районів, які вирішуватимуть лише те, що відносить-
ся до компетенції району: комунальна власність, вторинна меди-
цина, школи-інтернати і т.д. Решта повноважень районів перейде 
до компетенції об’єднаних громад. Третій напрямок – заключний, 
це області. По суті межі областей мінятися не будуть, змін зазнає 
лише форма управління.

Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпе-
чення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, 
вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про наділення 
територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію 
їхніх внутрішніх резервів.

Державні органи
Державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу і судову. Єдиним органом законодавчої влади в Укра-
їні є парламент – Верховна Рада України. Згідно із Законом Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» (від 30. 05. 2016), систему су-
доустрою складатимуть місцеві суди, апеляційні суди і Верховний 
Суд. Для розгляду окремих категорій справ у системі судоустрою 
будуть діяти вищі спеціалізовані суди. Закон також передбачає 
створення місцевих окружних судів, апеляційних судів у відпо-
відних округах тощо.

Правові спори між суб’єктами господарської діяльності (підприєм-
ствами, установами, організаціями,іншими юридичними особа-
ми, фізичними особами - підприємцями) розглядають місцеві гос-
подарські суди.

Господарським судам підвідомчі (треба так широко описувати?):

• справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні 
і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації 
майна, та з інших підстав, крім:

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОДІЛ 
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► спорів про приватизацію державного житлового фонду;
► спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних 
умов;
► спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також 

тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи 
відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою 
сторін;
► спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені 
до компетенції Конституційного Суду України та адмініс-тративних 
судів;
► інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та 
міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

• справи про банкрутство;
• справи за заявами органів Антимонопольного Комітету України, 
Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх 
компетенції; 
• справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між 
господарським товариством та його учасником (засновником, 
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між 
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських 
товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та 
припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів;
• справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;
• справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких 
беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що 
віднесено до компетенції адміністративних судів.

Центральні органи виконавчої влади 
Центральні органи виконавчої влади зобов’язані забезпечувати 
проведення державної політики у відповідних сферах і галузях 
суспільного та державного життя, виконання Конституції та зако-
нів України, актів президента України та уряду тощо.

Систему центральних органів виконавчої влади утворюють:

• міністерства України;
• інші центральні органи виконавчої влади, а саме: служби, 
агентства, інспекції;
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• центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 
(Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна 
України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та 
багато інших).

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів ви-
конавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України спрямовує 
і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. 

Місцеві органи виконавчої влади 
Виконавчу владу на місцевому рівні, тобто в областях, районах, 
Автономній Республіці Крим, у містах Київ та Севастополь, здій-
снюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації, а також місцеві (територіальні) органи 
центральних органів виконавчої влади. На місцях питаннями 
підприємництва займаються муніципалітети та окремі держав-
ні контролюючі служби.

Проте у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодек-
су України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи» від 28. 12. 14р. встановлено обмеження на перевірки кон-
тролюючими органами у 2015 та 2016 роках. Але вони стосують-
ся тільки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з обся-
гом прибутку до 20 млн грн за попередній календарний рік. Також 
названо виключні підстави, коли можна перевіряти зазначених 
суб’єктів. Вони можливі лише з дозволу Кабінету міністрів Украї-
ни, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згід-
но з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесу-
ального кодексу України.

Це правило має і винятки. Наприклад, заборона на перевірки не 
стосується імпортерів, виробників та продавців підакцизних то-
варів, а також перевірок щодо дотримання законодавства з пи-
тань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку 
на прибутки фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкоду-
вання ПДВ.

Таким чином, у нашій державі сформувалась досить демократич-
на і певною мірою ефективна система органів державної влади. 
Завдання полягає у тому, щоб і надалі удосконалювати діяльність 
державно-владних структур, шукати найбільш оптимальні меха-
нізми їх взаємодії.
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ПРАКТИЧНА 
ІНФОРМАЦІЯ 

ДЛЯ ПОЇЗДКИ ДО 
УКРАЇНИ

Відвідати Україну досить легко, адже для перебування тут протя-
гом 90 днів громадянам Європейського Союзу, США, Канади, Японії 
і Швейцарії віза не потрібна. 

Потрапити в Україну можна і повітряним транспортом, і заліз-
ничним, і автомобільним. На території країни функціонують 19 
міжнародних аеропортів, найбільші з яких знаходяться у містах: 
Бориспіль (біля Києва), Львів, Дніпро, Запоріжжя, Одеса.

Дозволяється ввозити без додаткових документів до 10 тис. дол. або 
еквівалент у будь-якій національній валюті. Товари загальною 
вартістю менше 300 € можуть бути звільнені від митних зборів 
і податків. Всі митні декларації, оформлені після прибуття в Укра-
їну, повинні зберігатися протягом усього періоду перебування і по-
винні бути передані при від'їзді.

З чого ж розпочати іноземцю, який планує інвестувати в укра-
їнську компанію чи відкрити власний бізнес в Україні? Першим 
кроком буде дослідження ринку, збір інформації. Для цього можна 
звернутися до консалтингових компаній, які найбільш поширені 
в головних бізнес- осередках України – Києві, Дніпрі, Львові та Оде-
сі. Розраховуйте на те, що послуги таких компаній є платними.

Найбільші консалтингові компанії:

• Міжнародна компанія Colliers International (на ринку України з 1997 
року). Сфера діяльності: консалтингові послуги при продажу, оренді 
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комерційної нерухомості, послуги з оцінки та управління об'єктами 
нерухомості, аналіз інвестиційних проектів. 
• EBS – провідна консалтингова компанія, яка працює в Україні з 1998 
року, була створена як єдиний консультаційний центр, призначений 
для підтримки виходу нових гравців на ринок, сприяння у розвитку, 
вирішенні повсякденних завдань українських компаній та 
міжнародних інвесторів.
• DTZ – компанія, заснована у Великобританії в 1784 році. В Україні 
працює з 1994 року і є однією з провідних консалтингових 
компаній у сфері нерухомості. Надає повний інтегрований спектр 
консультаційних та брокерських послуг в офісах в Києві та Одесі.
• Компанія STRATEGIC заснована у 1995 році. Серед основних функцій: 
формування стратегічної ідеї (візії, місії та цінностей), розробка 
дієвої стратегії бізнесу, вихід на міжнародні ринки, трансформація 
компанії, формування команди та зміна організаційної культури, 
злиття компаній.
• М Сonsulting Group. Експерти фірми виконують незалежну оцінку 
нерухомості і оцінку активів компаній за національними та 
міжнародними стандартами (МСФЗ), організовують моніторинг 
проектів і проводять експертизу бухгалтерської та фінансової 
документації, аудит підприємств і незалежний контроль 
будівництва, забезпечують юридичний супровід угод, управління 
нерухомістю і заставним майном, а також надають повний спектр 
землевпорядних послуг.

Також можна звернутися до аудиторських фірм, які надають по-
слуги з питань бізнесу, методів ведення банківської справи, фінан-
сів, бухгалтерського обліку та інше. В Україні є представництва 
провідних світових компаній, так званої великої четвірки:

• Pricewaterhouse Coopers (PwC) діє в Україні PwC з 1993 року. 
Офіси фірми знаходяться в Києві, Львові та Дніпропетровську, 
в яких працюють понад 400 осіб. Роботу експертів PwC в Україні 
спрямовано на надання конструктивних і дієвих консультацій: 
узагальнюючи світовий і український досвід, надання практичних 
рекомендацій для бізнесу. Український офіс підпорядковується 
центральному офісу PwC у Центальній та Східній Європі.
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited – британське приватне 
підприємство, офіси якого діють у 150 країнах світу, зокрема 
й в Україні. Офіс у Києві (Бізнес-центр «Прайм», вулиця Жилянська) 
відкрито у квітні 1993 року. Київський офіс надає повний спектр 
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послуг по всій території України у чотирьох сферах: аудит, 
оподаткування, управлінський консалтинг та корпоративні фінанси. 
Deloitte України є підрозділом Deloitte СНД.
• Ernst & Young Global Limited (EY) проводить дослідження у різних 
галузях господарства від підприємницької до промислової. В Україні 
компанія веде діяльність з 1991 року й станом на 2016 рік має один 
офіс у Києві, розташований по вулиці Хрещатик 19A. У 2006 Україна 
стала офіційною країною-учасницею міжнародного конкурсу 
«Підприємець року», який проводить EY. Станом на 2016 в офісах 
EY в Україні працюють понад 500 фахівців, що надають повний 
спектр послуг міжнародним і українським компаніям. EY Україна 
підпорядковується офісу EY СНД у Москві.
• KPMG – міжнародна компанія, основними послугами якої є надання 
аудиторських та консультаційних послуг з податкових та фінансових 
питань клієнтам, серед яких більшість найбільших українських та 
міжнародних компаній, а також цілий ряд неурядових організацій 
та фінансових інститутів. KPMG запрацювала в Україні у 1992 році, 
зараз має офіси у Києві та Львові. KPMG Україна підпорядковується 
офісу KPMG СНД у Москві, який з 2009 року підпорядковується KPMG 
Europe LLP.

Однак якщо ви ще не маєте чіткого плану і просто бажаєте дізнати-
ся більше про можливості у сфері інвестування, підприємництва 
або міжнародної співпраці, то можна звернутися за безкоштовною 
інформацією до Агенцій регіонального розвитку (АРР), які функці-
онують у всіх обласних центрах. АРР є незалежною від влади, до-
статньо автономною, фінансово забезпеченою, інтелектуальною 
структурою, здатною бути активним гравцем у прогнозуванні 
та проектуванні регіонального розвитку, через свій авторитет та 
знання бути корисним для всіх гравців регіонального розвитку.

Можливо, вашою метою є інвестування? Тоді рекомендуємо ознайо-
митися з інформацією, поданою на сайті https://www.investukraine.
net/. Так як він орієнтований на іноземних інвесторів, весь інтер-
фейс є англомовним. Там описані галузі, які є найперспективніши-
ми у плані розвитку, а тому в першу чергу потребують залучення 
іноземних інвестицій. Їх можна назвати візитними картками або 
конкурентними перевагами України на світовому ринку, це:

• сільське господарство;
• банківський сектор;
• фінансові послуги: страхування, лізинг;
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• ІТ послуги;
• охорона здоров'я, спорт та рекреація;
• нерухомість: інвестиції в готелі, ресторани, житлові комплекси 
в Україні.

Одним з бар'єрів, які можуть виникнути на шляху розвитку бізне-
су, є мова: знання англійської мови в Україні - не на високому рівні, 
однак слід звернути увагу на такі тенденції: 

• молодь краще володіє іноземною мовою, ніж старше покоління; 
• у великих містах рівень знання іноземних мов вищий, ніж у малих.

Тому якщо ви плануєте зустрітися з представниками підприєм-
ства або органів влади, то щоб уникнути непорозумінь і диском-
форту при переговорах, все ж варто найняти перекладача.

Для того, щоб обрати найбільш оптимальний по ціні і розташуван-
ню готель, рекомендуємо скористатися сайтом http://www.booking.
com/; а https://www.tripadvisor.com/ може допомогти як з вибором 
житла, так і місць, де можна поїсти та розважитися. До речі, як ва-
ріант, можна розглянути не тільки готелі, а й апартаменти, ши-
рокий вибір яких знайдете на сайті https://www.airbnb.com/. Часто 
такий варіант виявляється навіть кращим у ціновому плані.

Національна валюта України – гривня. Офіційні розрахунки в іно-
земній валюті заборонені. 

Якщо ви плануєте добиратися літаком чи потягом і знаєте, що вас 
ніхто не зустріне, то доречно буде мати при собі гривні, або ж обмі-
няти валюту одразу в аеропорту/на вокзалі для того, щоб оплатити 
таксі і добратися до готелю.

Дорожній рух в Україні правосторонній, всі дороги безкоштовні, 
проте їх якість залишає бажати кращого. У містах стан доріг більш-
менш задовільний, однак якщо у ваші плани входить поїздка по 
областям, то спорт-кар з таким завданням навряд чи впорається. 
Міжнародне страхування відповідальності власників автомобіль-
ного транспорту «Зелена картка» діє на території України. 

На випадок різних непередбачуваних обставин слід мати телефо-
ни екстрених служб в Україні:
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Пожежна безпека: 101.

Поліція: 102. У 2015 в Україні замість міліції почала функціонувати 
національна поліція; сьогодні вона працює у 32 містах. Концепту-
альна різниця між поліцією і міліцією – перехід від пострадянсько-
го менеджменту до європейського. Патрульна служба цілодобово 
патрулює місто, перша реагує на порушення. Наразі створено пі-
ший і автомобільний патрулі.

Швидка медична допомога: 103. У разі виникнення проблем зі здо-
ров’ям краще звертатися по допомогу до приватних клінік, адже 
умови та рівень обслуговування там значно вищі, ніж у держав-
них.

Отже, іноземці, які є громадянами держав з безвізовим порядком 
в’їзду, мають право перебувати в Україні не більш як 90 днів про-
тягом 180 днів. Процедура продовження строку перебування є до-
сить складною і документомісткою. Потрібен паспорт, його копія, 
переклад, копія посвідки на постійне чи тимчасове проживання; 
документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення 
для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця на те-
риторії України; документ про право власності або свідоцтво про 
державну реєстрацію права власності на житло та інші докумен-
ти, передбачені Законом України. Тому, щоб уникнути такої про-
цедури, можна виїхати з країни, а потім повернутися, звичайно, 
якщо це не перешкоджатиме веденню справ в Україні.



ПОРТРЕТ КРАСИВОЇ ВАГІТНОЇ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ЖІНКИ
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КУЛЬТУРНА 
СПАДЩИНА 

І ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Україна - держава з багатовіковою історією та культурою. У кож-
ному регіоні є свої визначні пам'ятки - перлини української землі. 
До наших днів збереглися середньовічні фортеці, палаци і садиби, 
стародавні монастирі і храми та багато інших унікальних архітек-
турних витворів мистецтва, що навіки прославили своїх майстрів. 

Україна посідає одне з провідних місць в Європі за кількістю об’єк-
тів історико-культурної спадщини, які викликають значний інте-
рес у вітчизняних та іноземних туристів. 

Щороку нашу країну відвідують приблизно 20 мільйонів туристів, 
насамперед, зі Східної та Західної Європи, США та Японії. Одним 
з головних чинників ефективного використання рекреаційних 
ресурсів та збільшення потоків туристів є наявність у межах ту-
ристичних дестинацій туристичної інфраструктури, що потребує 
вдосконалення у нашій країні, хоч за останні роки спостерігається 
швидкий розвиток елементів туристичної інфраструктури, осно-
вою чого є ефективні інвестиції .

Великою популярністю у колах туристів користуються Карпати, 
Закарпаття, Буковина, Крим, береги Дніпра, а також і культурні 
центри з історичними й мистецькими пам'ятками.

04/
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Звичайно, не можна оминути столицю України – Київ. Стародав-
ній та водночас молодий, з тисячолітніми традиціями, багатою 
культурною спадщиною. Київ поєднує у собі старовинну архітек-
туру, пам’ятки історії, мистецтва та сучасну міську інфраструк-
туру. Усім відомі пам’ятки та пам’ятники архітектури, та історії 
міста – Києво-Печерська Лавра, Софійський та Михайлівський 
собори, храми та монастирі. Найбільш відвідуваними туристич-
ними місцями є також Андріївський узвіз та старі вулиці Подолу, 
Дніпровські схили та десятки зелених міських парків.

Львів – це унікальне поєднання культур Заходу та Сходу. Сьогод-
ні – це одне з найгарніших міст Європи, центральна частина якого 
перебуває у спадщині ЮНЕСКО. Місто протягом століть будували 
найкращі архітектори з цілої Європи. До найцікавіших перлин 
Львова можна віднести: Львівський оперний театр, Площа Ринок, 
Палац Потоцьких, Каплиця Боїмів, Домініканський собор, Італій-
ське подвір’я, парк Високий замок та інші.

Харків - найбільше місто у Східній Україні і друге за чисельністю 
населення місто у країні. Харків, відповідаючи своєму неофіцій-
ному титулу «перша столиця», відомий також як місто культури. 
Тут безліч театрів, театральних центрів, музеїв, галерей, бібліо-
тек. У місті щорічно проводиться безліч фестивалів. За кількістю 
історичних пам'яток місто друге в Україні після Києва і входить 
в Лігу історичних міст. Найстаршою збереженою кам’яницею мі-
ста вважається стрункий Покровський собор, зведений на теренах 
колишньої фортеці 1689 р. Також до найцікавіших культурних та 
історичних пам’яток можна віднести: Успенський Собор, Церква 
Трьох святителів, Собор Благовіщенський, музей Держпрому, Дзер-
кальний струмінь - це фонтан, який являється символом міста.

Одеса - великий культурний центр Причорномор'я, вона займає 
третє за величиною місце після Києва і Харкова. Місто було засно-
ване у 1794 році за велінням імператриці Катерини Другої як чор-
номорський порт, необхідний для зміцнення зв'язків із Європою.

Огляд визначних пам'яток Одеси, краще проводити, прогулюю-
чись по місту пішки. Більшість популярних туристичних об'єктів 
знаходиться неподалік від центру, в так званому «старому місті». 

Одне з найстаріших місць в Одесі - Привоз, у всі часи був найбіль-
шим ринком у місті. Не можна оминути Потьомкінські сходи (до 
1955 Бульварні сходи, раніше Рішельєвські сходи, в XIX столітті Гі-
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гантські сходи) — відомі сходи в Одесі, що поєднують центр міста 
з гаванню та Морським вокзалом. До цікавих місць можна відне-
сти також Приморський бульвар, Єкатерининська площа та багато 
іншого.

В Україні знаходиться понад 130 тис. нерухомих пам’яток історії та 
культури. До Списку всесвітньої культурної і природної спадщи-
ни ЮНЕСКО включено кілька українських об’єктів: Софійський со-
бор та Києво-Печерська лавра у Києві; Історичний центр Львова; 4 
об’єкти Геодезичної Дуги Струве; Букові праліси Карпат .

По всій території країни можна знайти пам'ятники культури 
України – це і середньовічні замки і культові споруди IX-XIII сто-
літь, і місця грандіозних баталій (наприклад, під Полтавою – по-
ле Полтавської битви російської армії під проводом Петра I проти 
шведського короля Карла XII в 1709 році). У Львівській області зна-
ходиться один з найстаріших замків країни – це Олеський замак, 
який знаходиться на пагорбі біля селища Олесько. Здатні вразити 
уяву і інші середньовічні шедеври фортифікаційних споруд: Ужго-
родський замок, замок Кам'янець-Подільського, перлина епохи ре-
несансу – замок у селі Підгірці, Луцький замок, замок - паланок у м. 
Мукачеве, Меджибізький замок у свій час був однією з улюблених 
споруд славетного гетьмана Богдана Хмельницького та інші.

Туризм 
Українська земля славиться природною красою - Карпатськими 
горами і лісами, Шацькими озерами, морськими пейзажами, со-
льовими печерами та озерами, відомими своїми лікувальними 
властивостями. 

Прикладом чудес природи може служити Тернопільська область, 
де розташована друга за довжиною печера у світі, заповідник 
«Асканія-Нова» (Херсонська область), озера Світязь (Волинь) і Си-
невир (Закарпаття), Кримські мармурові печери, Олешківська 
пустеля (Херсонська область) . Сьогодні, Олешківська пустеля вва-
жається найбільшим піщаним масивом Європи, який складаєть-
ся із семи так званих арен, Дністровський каньйон (знаходиться 
відразу в 4 областях країни), та багато інших природних пам’яток.

Україна багата на славетні святі місця – храми, лаври і монасти-
рі, де зберігаються мощі святих та інші реліквії, чудотворні іко-
ни. Цінність цих об’єктів визначається не їх місцезнаходженням 
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(столичні чи провінційні), а мистецьким рівнем. Це стосується 
як архітектури, так і живописних та скульптурних робіт на бі-
блійні сюжети, створених відомими художниками і невідомими 
майстрами. Важливими туристичними об’єктами можуть висту-
пати також поховання вищих ієрархів православної церкви. Про-
тягом багатьох століть святі місця були для українців не лише 
носіями духовності, культури, мистецтва, науки і освіти, а й осе-
редками розради і допомоги. До найбільш відомих можна відне-
сти: Софія Київська, або Софійський Собор , Києво-Печерська лавра, 
Почаївська лавра у Тернопільській області, Крехівський монас-
тир. Ще однією гордістю нашого краю по праву вважаються уні-
кальні у своєму роді дерев’яні церкви, збудовані талановитими 
народними майстрами, серед яких є збудовані без жодного цвяху 
у специфічних архітектурних стилях, притаманних лише певній 
місцевості. Найбільша їх кількість знаходиться в Закарпатській 
області (110 дерев’яних церков, 43 храми з яких збудовано в першій 
половині ХХ ст).

Подорож по Україні можна поєднати і з користю для здоров’я. Здав-
на відомі лікувальні курорти, розташовані практично в усіх регіо-
нах України, серед них: Моршин, Миргород, Східниця, Трускавець, 
Шаян, курорт Солотвине та інші. Курортні та рекреаційні терито-
рії в Україні становлять близько 15 % території.

Україна вражає туриста своєю різноманітністю, бо поєднує у собі 
і гірську місцевість – для тих, хто надає перевагу активному відпо-
чинку на одинці з природою, та не менш привабливими є морські 
узбережжя – для любителів ніжного піску, теплої води та прибою 
морських хвиль. Не залишаться байдужими туристи, які шука-
ють екстриму. В Тернополі знаходяться унікальні гіпсові печери, 
а в Криму - Мармурова печера, яку найчастіше відвідують туристи. 
А в південно-західному Кримі на внутрішньому хребті Кримських 
гір знаходяться цілі печерні міста. У Криму також є універсаль-
на Нікітська розколина, що придатна для скелелазіння цілий рік. 
Гранітні скелі Бук заввишки 15-20 метрів дають простір для трену-
вань і скелелазам, і альпіністам. 

Для тих, хто хоче підкорити водну стихію, чудовим варіантом бу-
дуть Карпати - сплав по Чорному Черемошу. Південний Буг - мабуть, 
найпопулярніша екстремальна річка в Україні в літній період. Ко-
ли міліють річки Карпат, натовпи туристів вирушають сюди.
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Окремі регіони такі, як Крим, мають субтропічний клімат, де роз-
ташовані популярні морські курорти, привабливі гірські ланд-
шафти та історичні місця. Узбережжя Азовського моря мають 
чудові можливості для сімейного відпочинку з дітьми. Гірські 
ландшафти Карпат приваблюють любителів гірських лиж та пі-
ших прогулянок. Тут знаходяться оздоровчі джерела мінеральних 
вод. 

Кожен бажаючий може знайти подорожуючи Україною те що шу-
кає, адже країна багата на історико-культурні, архітектурні та 
природні пам’ятки. Україна може запропонувати відпочинок да-
леко від цивілізації, на Землі, зі звичайними, добродушними і щи-
рими людьми, що подарує сили вдвічі більше, ніж найдорожчий 
туристичний сервіс. 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
"КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ", УКРАЇНА
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Освіта

Одним із пріоритетів у освітній політиці розвинених країн є на-
магання зменшити вплив соціально-економічного походження та 
оточення дітей на їхні навчальні результати. Рівність у середній 
освіті означає, що кожна дитина незалежно від соціального похо-
дження та оточення має рівні шанси продовжити освіту, а її на-
вчальні результати залежать лише від її здібностей, схильностей 
та старанності. Таким чином середня освіта може компенсувати 
соціально-економічну нерівність, яка існує у сучасних суспіль-
ствах, та зробити ці суспільства більш справедливими.

Попри те, що 70 % населення України мешкає у містах, переваж-
на більшість шкіл були і залишаються сільськими. За роки неза-
лежності їхня частка дещо скоротилася, але і досі складає майже 
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дві третини від усіх середніх навчальних закладів. Причому учнів 
у цих школах навчається менше третини від можливої кількості.

Середня кількість учнів на школу зменшилася з 327 у 1990–1991 на-
вчальному році до 218 у 2015–2016, а співвідношення кількості уч-
нів до кількості вчителів — з 13,3 учнів на вчителя у 1990 році до 
8,5 у 2015. Цей показник нижчий, ніж у переважній більшості роз-
винутих країн. Станом на початок навчального року 2015-16 у сіль-
ських школах на одного учня припадало вдвічі менше вчителів, 
ніж у міських. Середня кількість учнів в українській сільській 
школі — близько 100, тоді як у міській — у 4,5 рази більше. На одну 
сільську школу припадає 18 вчителів, а на міську — 41.

Протягом усього періоду існування зовнішнього незалежного оці-
нювання результати випускників із сільської та міської місцево-
сті помітно відрізнялися. Випускники з сільських шкіл щороку 
показують гірші результати — серед них більша порівняно з місь-
кими учнями частка тих, хто отримує менше 150 балів з 200.

На відміну від системи вищої освіти, яка стрімко розширювала-
ся, професійна освіта з 1990 року занепадала. Помітно скоротилася 
і кількість навчальних закладів, і кількість тих, хто там навчав-
ся, — на 35 % та 50 % відповідно. Настільки помітне скорочення 
кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів поруч 
з величезним зростанням кількості студентів вищих навчальних 
закладів свідчить про втрату абітурієнтами інтересу до професій-
ної освіти.

Щодо вищої освіти, то станом на грудень 2015 року в Україні існу-
вало 393 вищих навчальних закладів (ВНЗ) III–IV рівнів акредитації. 
У це число входять державні, комунальні та приватні ВНЗ, а також 
їхні філії, які є окремими юридичними особами. Більшість з них 
мають менше 1000 студентів денної форми. Чверть ВНЗ має менше 
100 студентів денної форми навчання.

Попит на різні спеціальності серед абітурієнтів має досить сталу 
структуру. Більшість заяв денної форми у 2015 році подавалась на 
суспільні науки (41 %), гуманітарні науки (15 %) та інженерію (15 %). 

Загальна кількість зарахованих на бюджет на денну форму нав-
чання протягом 2012–2015 років впала на 38 % — з 107 282 до 66 314 
осіб. Спад кількості зарахованих на контрактну форму навчання 
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був ще більшим — на 59 % з 98 555 до 40 548 осіб. Загальний спад 
на денній формі — 48 %. Це спричинено демографічною кризою та 
погіршенням рівня середньої освіти, що проявляється у низьких 
результатах ЗНО. 

Традиційно контрактна форма оплати переважає у суспільних 
науках, галузях послуг та охорони здоров’я. Натомість переважно 
за бюджетні кошти навчаються на програмах з інженерії, ІТ, при-
родничих, фізико-математичних та педагогічних наук. Майже по-
рівну зараховано контрактників та бюджетників у гуманітарних 
науках.

Станом на 17 серпня 2015 року залишалося майже 5 тисяч місць 
так званого невиконаного державного замовлення. Низька якість 
середньої освіти з математики та предметів природничого циклу, 
а також брак необхідного обладнання у більшості технічних уні-
верситетів зумовили низький попит серед абітурієнтів і «невико-
нання» 3,2 тис. місць держзамовлення у галузі інженерії та 0,3 тис 
місць в ІТ.

Українські виші отримують переважно державне фінансування 
(69,9 %), цей показник збігається з пересічним у розвинутих краї-
нах ОЕСР (69 %), проте є нижчим, ніж у ЄС 21 (79 %).

Дуже популярним серед українських студентів зараз є навчан-
ня закордоном. Студенти емігрують зазвичай через те, що мож-
ливості для навчання вдома є, але віддача від освіти нижча, ніж 
в країні призначення, тому вони їдуть здобувати освіту за кордон 
з намірами там залишитись на постійне проживання.

Число українців на навчанні в іноземних університетах станом 
на 2014/2015 навчальний рік становило 59 648 осіб. Серед найбільш 
бажаних для навчання країн, як і раніше, залишаються Польща, 
Німеччина, Росія, Канада, Італія, Чехія, США, Іспанія, Австрія, Сло-
ваччина та Угорщина. Динаміка зростання з 2009 по 2015 роки 
склала 129 %. Якщо порівнювати 2014 і 2015 роки, то приріст скла-
дає майже 29 % або ж 13 266 осіб. Причому 2/3 цього приросту скла-
ли саме українці, які навчаються в польських університетах. 

В Україні також навчаються іноземці. Традиційно, більшість 
іноземних студентів складають вихідці з пострадянських кра-
їн, у першу чергу з Туркменістану, Азербайджану, Грузії. Загалом, 
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саме пострадянські країни давали найбільший приріст інозем-
них студентів — 28 %. Харківські, київські та одеські університе-
ти приймають майже 70 % іноземних студентів в Україні. Більше 
половини студентів-іноземців навчаються на медичних та еконо-
мічних програмах.

Наука і дослідження
Важливим інструментом стимулювання розвитку країни є впро-
вадження інновацій в економіці. У свою чергу, розвиток та запро-
вадження інновацій фактично забезпечують наукові дослідження 
та технічні розробки (НДТР). 

В Україні близько половини витрат на виконання наукових робіт 
та технічних розробок фінансує держава, до 30 % — приватний сек-
тор і більш ніж 15 % — іноземні джерела. Цікаво, що з 2008 року 
можна спостерігати тенденцію до зростання частки фінансуван-
ня НДТР як за рахунок приватного сектору (з 27,1 % до 29 % у 2014 
році), так і за рахунок іноземних держав (з 15,6 % до 21,6 % у 2014 
році). Для порівняння, згідно з Eurostat, у середньому в країнах ЄС 
у 2012 році більше половини (55,0 %) витрат на НДТР фінансував 
бізнес, близько третини (32,8 %) — держава, а 9,7 % були фінансова-
ні з іноземних джерел. В інших розвинених країнах частка витрат 
на НДТР з боку бізнесу є ще вищою.

Якщо розглянути витрати на НДТР за джерелами фінансування 
у секторальному розрізі, видно, що за рахунок бюджетних коштів 
переважно фінансуються роботи в державному секторі. Видатки 
на НДТР у секторі вищої освіти також переважно отримують фі-
нансування з бюджетних коштів. Проте, оскільки в порівнянні 
з іншими секторами витрати на НДТР у секторі вищої освіти не-
великі, то в абсолютному вираженні з бюджетних коштів сектор 
вищої освіти та підприємницький сектор отримують фінансуван-
ня майже однаково. Загалом же підприємницький сектор отримує 
найбільше коштів на розвиток НДТР — передусім від українських 
та іноземних замовників, а також із власних коштів організацій.

В Україні значна частка видатків (у середньому 60 %) на наукові 
дослідження та технічні розробки надходить до сфери технічних 
наук, і ще близько 30 % — до природничих наук. Відповідно, з реш-
ти видатків на НДТР близько 5 % йде на проведення досліджень 
у сфері суспільних наук, а ще до 2 % — на дослідження у сфері гу-
манітарних наук.
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Оскільки найбільший та найшвидший ефект від НДТР є у високо-
технологічних галузях, то, відповідно, підтримка запровадження 
інновацій саме в них найбільше сприятиме економічному розвит-
ку. 

Зважаючи на те, що саме НДТР сприяє економічному зростанню 
країни, Україні потрібно передусім стимулювати ріст питомої ва-
ги НДТР у ВВП. Як показує досвід іноземних країн, цього можна 
досягти, створивши сприятливі умови для фінансування НДТР із 
коштів підприємницького сектору. Зважаючи на короткострокові 
потреби економічного росту, бажано також закцентувати увагу на 
НДТР саме у високотехнологічних секторах економіки.



ПРОМИСЛОВА ЗОНА У КИЄВІ, УКРАЇНА
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Упродовж останніх років економіка України функціонує в украй 
несприятливих умовах. Російська агресія завдала Україні без-
прецедентних гуманітарних і соціальних втрат і спричинила 
серйозні деструктивні процеси, в т.ч. руйнацію інфраструктури 
на території бойових дій, дезорганізацію усталених виробничих 
зв’язків і критично важливих постачань ресурсів, часткову втрату 
зовнішніх ринків та експортного потенціалу. 

Саме на реальному секторі економіки відобразився нищівний 
удар від збройного протистояння – розташовані у східних регіонах 
виробництва вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної 
промисловості, що забезпечували значну частину внутрішньо-
го промислового виробництва та експорту, зазнали величезних 
втрат, знищено низку транспортно-логістичних об’єктів. Відбу-
лося значне прискорення темпів падіння промислового виробни-
цтва. 

Однак, не дивлячись на це, у 2016 році, після чотирьох років па-
діння, обсяг промислового виробництва в Україні збільшився на 
2,4 % відносно 2015 року. Найбільше зростання продемонструвала 
переробна промисловість, наростивши виробництво на 3,5 %. Об-
сяги поставок електроенергії, газу, пару та кондиціонованого пові-
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тря також збільшилися, однак у меншому ступені – на 2,6 %. Разом 
з цим, видобувна промисловість показала найгірший результат, 
скоротившись на 0,3%.

В Україні розвинуті майже всі відомі галузі промисловості. За част-
кою продукції серед усіх галузей виділяється машинобудування 
та металообробка (31,2 %). Далі йде харчова промисловість (12,8 %), 
чорна металургія (12,4 %), паливна (12,3 %), легка промисловість 
(6,5 %), електроенергетика (6,3 %), хімічна та нафтохімічна (5,5 %), 
промисловість будівельних матеріалів (4,4 %), лісова, деревооброб-
на та целюлозно-паперова промисловість (3,2 %) та інші галузі.

Машинобудування України традиційно вважається провідною 
галуззю і локомотивом економіки. Машинобудівний комплекс 
України охоплює понад 20 спеціалізованих галузей, 58 підгалу-
зей. Фактично в країні представлені всі існуючі види машинобу-
дування. За офіційними даними, в структурі зареєстровані 11267 
підприємств, 146 з яких великі, 1834 – середні, і 9287 – малі. У струк-
турі зайнято близько 15 млн працівників. Традиційно склалося, 
що більшість підприємств галузі розташовується в центральній 
та східній частині країни. Найбільшими машинобудівними клас-
терами є Київський, Дніпропетровський та Харківський. Тенден-
ція розвитку машинобудування в Україні показує, що не всі галузі 
адаптувалися до нових економічних реалій. На зовнішніх ринках 
найбільшим попитом користуються котли, машини, електричні 
агрегати, ядерні реактори. Їх сумарна частка у структурі галузе-
вого експорту в країни ЄС становить 40 %. Суттєвою перешкодою 
по розширенню обсягів і поліпшення структури взаємного това-
рообігу в машинобудуванні складає наявність технічних бар'єрів 
у торгівлі між Україною та зарубіжними партнерами.

Харчова промисловість продовжує займати вагоме місце в струк-
турі промислового виробництва України. Найвищий рівень роз-
витку даної промисловості спостерігається в Одеській, Вінницькій, 
Черкаській та Тернопільській областях. В структурі харчової 
промисловості найбільшу частку займає хлібопекарська галузь 
(18,1 %), цукрова (14,9 %), м’ясна (12,7 %), маслосироробна та молоч-
на (11,1 %), борошномельно-круп’яна промисловість (7,8 %) та інші.

Після політичних подій, що розпочалися наприкінці 2013 р., перед 
українською харчовою промисловістю з’явилася низка нових, від-
мінних за своєю сутністю проблем, вирішення яких безпосеред-
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ньо впливає на економічний стан країни в цілому. Класичними 
можна зазначити такі проблеми харчової промисловості: 

• обсяги виробництва продукції в динаміці харчової промисловості 
України з року в рік дедалі знижуються, що пояснюється застарілими 
технологіями виробництва, відсутністю модернізації основних 
засобів, кризовим станом в економіці країни; 
• рівень розвитку інфраструктури суттєво відстає від обсягів 
виробництва власних сировинних ресурсів для випуску продукції 
харчування. 

Після введення Росією ембарго яскравим прикладом є сильне змен-
шення експорту українських сирів. Обсяг експорту сиру з України 
зменшився майже в 5 разів за останні 2 роки. Для молока й мо-
локопродуктів, у тому числі сиру, саме СНД і був ключовим рин-
ком. Тому на сьогодні виробникам сирів необхідно знайти інші 
ринки збуту, а це, у свою чергу, є досить суттєвою проблемою, яка 
підриває економіку харчової промисловості. З іншого боку, Украї-
на збільшує експорт цукру. Основною причиною збільшення екс-
порту є повне використання квоти на безмитні поставки в ЄС саме 
у січні – лютому 2016 р. Бурхливе зростання експортного постачан-
ня українського цукру на ринок ЄС також пов’язане з низькою ці-
ною на цей товар в Україні.

Чорна металургія також займає вагому частку у структурі про-
мисловості України. Саме цій галузі потужного удару завдав вій-
ськово-політичний та економічний конфлікт із Росією й особливо 
війна на Донбасі. Адже майже вся галузь розташована на Сході 
країни (Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області). В га-
лузевій структурі переважає виробництво чорних металів (43,0 %), 
видобуток та збагачення рудної сировини (17,3 %), виробництво 
труб (10,8 %) та інші. Війна на Донбасі призводить до пошкоджень 
потужностей, порушень енергетичної та транспортної інфра-
структури металургійного виробництва. У певні періоди доставка 
сировини на деякі заводи і відвантаження з них готової продукції 
ставали нерозв’язними завданнями. Не дивлячись на складні еко-
номічні умови, Україна входить до 10-и світових виробників сталі. 
В 2016 році вітчизняні заводи виробили 22,2 млн тонн, показавши 
зростання на 5,6 % порівняно з 2015 роком.

Не менш важливе місце займає паливна промисловість. В галузе-
вій структурі основну частку займає видобуток кам’яного вугілля 
(86,3 %), далі йде галузь збагачення кам’яного вугілля та видобу-
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ток нафти і нафтопродуктів (по 5,4 %), видобуток природного газу 
займає в структурі 2,0 %. Ситуація в даній галузі промисловості є 
складною, оскільки на територіях самопроголошених адміністра-
цій «Донецької народної республіки» і «Луганської народної респу-
бліки» видобувалося майже половина всього українського вугілля, 
у т.ч. майже 100 % антрациту. З 90 шахт, підпорядкованих Мініс-
терству енергетики та вугільної промисловості України, лише 35 
знаходяться на контрольованій Україною території, тоді як інші 
55 (у т.ч. шахти, що видобувають вугілля антрацитової групи) пе-
ребувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської 
областей. Загалом, за даними Міненерговугілля, на непідкон-
трольній території Донецької та Луганської областей знаходиться 
85 шахт всіх форм власності, що становить 57 % від їх загальної 
кількості по Україні. З них на 60 шахтах видобувалося енергетич-
не вугілля, у т.ч. майже 100 % антрациту. Через військові дії на Дон-
басі видобуток вугілля в Україні скоротився практично удвічі, що 
з урахуванням потреб теплової електрогенерації у вугіллі призве-
ло до вугільної залежності України, яка загострюється перед по-
чатком та під час опалювального сезону. Ситуацію ускладнює той 
факт, що все виробництво вугілля антрацитової групи (на якому 
працює 45 % українських ТЕС) залишилося на непідконтрольних 
територіях.

Вугільна блокада, організована на Донбасі, примушує українські 
підприємства витрачати валютну виручку на імпорт вугілля і ку-
пувати його, в тому числі в Росії, яка веде військову та економіч-
ну агресію проти України. Вугільна блокада може призвести до 
втрати валютної виручки України за підсумками року на рівні не 
менш як 3,5 млрд дол.

За останні 5 років чисельність штатних працівників промисловос-
ті зменшилася на 26,5 %. Найбільш суттєве зменшення спостеріга-
лося за період 2013-2015 рр. – на 25 %, що обумовлено наслідками 
кризи, політичної нестабільності, анексією та окупацією значної 
частини території України. Найбільше скорочення чисельності 
працівників відбулося у добувній промисловості та розробленні 
кар’єрів – на 41 %. У переробній промисловості скорочення чисель-
ності кадрів відбулося більше ніж на 25 %. Найменше скорочення 
мало місце в інфраструктурних галузях промисловості, однак і там 
зменшення чисельності працівників на 17-18 % є досить суттєвим. 

З 2016 року вітчизняна промисловість почала демонструва-
ти ознаки пожвавлення. Простежуються три тенденції. Пер-
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ша ─ відновлюються і формуються заново галузеві кластери. 
Друга ─ підприємства активно шукають нових партнерів і нові 
ринки збуту. Третя ─ виробнича і промислова культура України 
все більше інтегрується в глобальні правила торгівлі, переходить 
на світові стандарти якості управління та логістики, приймає за-
кони роботи на ринках позикового капіталу.

На даний момент обговорюється проект інноваційного розвитку 
промисловості України на період до 2025 року Кабінет міністрів 
України має намір змінити модель розвитку економіки України. 
Ключовими пріоритетами такого розвитку має стати збільшен-
ня частки промислових товарів у структурі експорту, зменшення 
енерговитрат виробництва та вихід на нові ринки збуту.



СЕРПНЕВИЙ УРОЖАЙ БІЛЯ МІСТА КАЛУШ, УКРАЇНА
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Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та 
величезними перспективами розвитку сільського господарства. 
Вона володіє сприятливими кліматичними умовами і якісними 
земельними ресурсами, наявність яких свідчить про можливість 
ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва.

Сільське господарство країни сьогодні - це єдина велика інду-
стрія, яка росте навіть в поточній складній економічній і політич-
ній обстановці. Сільське господарство поширене на всій території 
країни, його розвиток визначає високий рівень господарського 
освоєння земель України. Саме продукція даної галузі сьогодні є 
основним двигуном українського експорту і джерелом припливу 
іноземної валюти. Частка експорту аграрної продукції , в 2016 ро-
ці, становила 40 % від всього експорту держави. Частка сільського 
господарства у ВВП країни становила 10,43 %. 

Досягненням сільського господарства ми повинні завдячити, 
в першу чергу, багатству природних ресурсів. Сукупну площу 
українських чорноземів можна порівняти з площею Великобрита-
нії. Особливо плідною є південна і центральна частини України, 
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де близько 50 % території становить "чистий" чорнозем. Кількість 
чорноземів в Україні є найбільшою у світі і складає 28 млн гектарів. 
Основна характеристика чорнозему — це гумус, який являє собою 
перегній, що утворився в результаті обміну поживними речови-
нами між мікроорганізмами і рослинами. Чорнозем може вико-
ристовуватися для вирощування зернових, овочевих та кормових 
культур, при розведенні садів і виноградників. Чорнозем - найкра-
щий вид грунту для вирощування овочів, фруктів, ягід. 

Структура виробництва сільськогосподарської продукції в Украї-
ні є різноманітною. Провідними культурами у землеробстві є зер-
нові: озима і яра пшениця, жито, озимий і ярий ячмінь, кукурудза, 
овес, гречка, просо. 

Основна зернова культура України — озима пшениця. Технічні 
культури досить різноманітні: соняшник, цукровий буряк, льон, 
хміль, тютюн. Соняшник займає близько двох третин усієї площі 
технічних культур (2,1 млн. га). За обсягом виробництва картопля 
посідає друге місце після зерна. Овочівництво поширене по всій 
території України. Вирощують переважно огірки, моркву, столо-
вий буряк, капусту, помідори, цибулю, перець, баклажани. Різні 
райони України спеціалізуються на вирощуванні різних плодів. 
Основні масиви яблунь і груш розташовані в Лісостепу і на Поліс-
сі, а вишень, слив, абрикос, черешень, персиків, горіхів — у Степу.

 Тваринництво України традиційно спеціалізується на виробни-
цтві м'яса, м'ясопродуктів, молока, яєць та інших продуктів хар-
чування. За 2016 рік відбулося зменшення чисельності худоби 
і птиці: поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 2,4 %, зо-
крема, тепер утримується 2191,8 тис. корів, 7491,5 тис. голів свиней, 
1704,5 тис. голів овець і 234428,9 тис. голів птиці усіх видів. У обся-
зі реалізації сільськогосподарських тварин найбільшу частку за-
ймало м’ясо птиці — 67,5 % і свиней — 26,5 %. 

В Україні за 2016 рік споживання свинини та продуктів з неї скла-
ло 815 тис. тонн , яловичини – 390 тис. тонн, м'яса птиці – 1250 тис. 
тонн.

Провідними позиціями м’ясного імпорту залишаються свинина 
та м'ясо птиці, які ввозилися, переважно, із Польщі та Німеччини. 
Частка імпорту у внутрішньому продовольчому споживанні за-
ймає 7,5 %.
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За останній період відбулася диверсифікація ринків збуту сіль-
ськогосподарської продукції та продуктів харчування. Зменшив-
ся експорт до країн СНД, зріс експорт продукції до США, в Азію, до 
країн ЄС. До десятки країн – найбільших імпортерів української 
сільськогосподарської продукції увійшли Китай, Єгипет, Індія, Ту-
реччина, Іспанія, Іран, Нідерланди, Італія, Польща, Білорусь. 

Найвагомішими чинниками позитивного сальдо сільськогоспо-
дарської продукції залишаються обсяги експорту зернових куль-
тур, м’яса птиці, яєць та яєчних продуктів. У структурі експорту 
продукції тваринництва, найбільше експортували курятини, ка-
зеїну та альбуміну, жирів та олії тваринного походження, молока 
згущеного, яєць птиці. Продукція птахівництва поставлялася в ос-
новному в Ірак, Нідерланди і Єгипет.

Вагомою проблемою українського експорту сільського господар-
ства є майже повна відсутність продуктів тваринництва. Звичай-
но, маленька частка в експорті в першу чергу обумовлена низьким 
рівнем розвитку галузі в цілому. 

Відсутність в окремих областях власної молокопереробної промис-
ловості поглиблює кризові явища в галузі скотарства, адже ство-
рює проблеми зі збутом продукції та не стимулює нарощування 
поголів’я великої рогатої худоби. Це ж саме стосується й плодоово-
чевої продукції. Україна виробляє достатню кількість даної про-
дукції, але проблема полягає в тому, що не вистачає сховищ та 
технологічних машин для доопрацювання. 

В Україні виробляється 2 млн т фруктів, проте функціонують 
близько 300 фруктосховищ. Загальний збір фруктів, ягід і горіхів 
по всіх категоріях господарств країни у 2016 році склав близько 2,2 
млн тон, левова представлена яблуками (1,2 млн тон). У 2016 році 
Україна, повністю забезпечила себе овочами - близько 9 млн тонн 
овочів при споживанні у 6,7 млн тонн, або 160,2 кг на одну особу. 

Проте у зимній період часу, на внутрішньому ринку переважає ім-
портна продукція. Нашими імпортерами в основному є Еквадор, 
Польща, Туреччина, частково Єгипет, в менших об’ємах - Голлан-
дія, Іспанія, Італія. Лідерами імпортних фруктів є цитрусові, бана-
ни, виноград та ківі, а овочів - томат, огірок, перець та борщовий 
набір в залежності від українського врожаю. 
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Значно збільшилися поставки в Європу тепличних овочів, нала-
годжено експорт в ЄС кабачків, баклажанів, перцю. обсяг експорту 
яблук, груш та айви на зовнішні ринки склав 328 тис. тон.

Виробництво ягід в Україні щорічно збільшується на 4 %. Окуп-
ність вкладень у ягідництві досить висока, а внутрішній та зов-
нішній ринок залишаються ненасиченими. Лідерські позиції 
в Україні продовжує утримувати полуниця (суниця садова). Що-
річний обсяг споживання цієї ягоди становить 60-70 тис. т, а вироб-
ництво зростає на 2-5 % на рік. За обсягами виробництва держава 
посідає сьоме місце в Європі, вирощуючи 6 % від всього світового 
врожаю. У 2016 Україна експортувала більше 6,5 тис. тонн заморо-
женої малини. Серед найбільш затребуваних полуниця, малина, 
чорниця, лохина і журавлина. 

Українці витрачають більше половини своїх доходів на продукти 
харчування - це найгірший показник в Європі. Українець витра-
чає у середньому щомісяця 108 євро на їжу й товари першої необ-
хідності при зарплаті 150 євро. Найбільший попит спостерігається 
на наступні продуктами харчування: яйця, цукор, хліб, макаронні 
вироби, картопля та куряче м'ясо. 

У середньому українець споживає 61 кг м'яса на рік, 290 шт яєць, 
240 л молока, 160 кг овочів, 50 кг фруктів та 130 кг картоплі. 

Розвиток сільського господарства в Україні є привабливим для іно-
земних інвесторів, оскільки наявні сприятливі кліматичні умови, 
природні ресурси, а також вартість робочої сили та оренди земель 
є невисокою. Наприклад, середня вартість оренди землі в Україні 
складає 727,6 грн/га на рік. Найвищі ставки – в Полтавській облас-
ті, де орендувати один гектар землі сільськогосподарського при-
значення можна в середньому за 1327 грн/га на рік. Найдешевше 
можна орендувати землю на Закарпатті – середній орендний пла-
тіж складає 296,6 грн/га. Для порівняння, найвищий розмір орен-
ди землі сільськогосподарського призначення в країнах Європи 
зафіксовано в Данії, Ірландії та Нідерландах (понад 600 дол./га що-
річно), а найнижчий у Литві та Словаччині (54 та 26 дол./га відпо-
відно). У більшості інших країн орендна плата становить близько 
200 дол./га.

ЕКОНОМІКА/ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ/ 
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
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Цiна оренди землi, US$ в рiк за га.
Біля 71 % території України (42,7 млн га) відносяться до земель сіль-
ськогосподарського призначення, з яких щорічно обробляється по-
над 32 млн гектарів. Понад 10 млн га( 25 %) цих земель належать 
державі. Україна має біля 23 млн приватних землевласників та 
землекористувачів й біля 4,9 млн користувачів державними зем-
лями. Основним способом передачі прав на землі сільськогоспо-
дарського призначення є оренда (укладено біля 4,7 млн договорів 
оренди, із середньою тривалістю у 7,6 років)

Згідно Земельного кодексу України іноземні компанії, а також 
українські компанії із іноземним капіталом (навіть якщо він ста-
новить 0.01 %) не можуть набувати власність на землю сільсько-
господарського призначення. У той же час, незважаючи на істотні 
обмеження у питаннях купівлі земельних ділянок іноземцями, зе-
мельне законодавство України не встановлює жодних обмежень 
у питаннях використання іноземцями земельних ділянок на пра-
вах тимчасового користування. Серед таких прав:

• оренда землі;
• право користування земельною ділянкою для будівництва;
• право користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб. 

Строки користування земельною ділянкою на праві оренди, а та-
кож строки користування земельними ділянками державної та 
комунальної власності на праві користування для будівництва 
і  сільськогосподарських потреб не можуть перевищувати 50 років. 
Термін користування земельними ділянками приватної власності 
на правах користування для будівництва і сільськогосподарських 
потреб не обмежені.

Розвиток сільського господарства постає як життєво важливий 
чинник становлення усіх секторів економіки України, оскільки 
створює робочі місця, а також зменшує рівень бідності населення. 
Це галузь матеріального виробництва, що має важливе значення 
в забезпеченні населення продуктами, а промисловість – сирови-
ною. 

ЕКОНОМІКА/ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ/ 
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
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TРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

Транзитне положення України - одна з багатьох рис привабливості 
національного ринку України для закордонних інвесторів і вироб-
ників. Міждержавний транзит через українську територію – це 
значний національний ресурс, який використовується не повною 
мірою.

На сьогоднішній день, стан транспортних мереж України не мож-
на вважати задовільним. Більшу частину інфраструктурних 
об’єктів транспорту необхідно визнати застарілими і які не відпо-
відають сучасним вимогам. 

Одним з найбільш актуальних для сучасної України є питання об-
лаштованості міжнародних транспортних коридорів. Територією 
України проходять 7 міжнародних автомобільних транспортних 
коридорів та 6 коридорів Організації співробітництва залізниць. 

Транспортна система України представлена практично всіма ви-
дами наземного (залізничний, автомобільний), водного (морський, 
річковий), повітряного (авіаційний, вертолітний) і трубопровідно-
го транспорту. 

Трубопровідний транспорт в Україні є одним з найрозвинутішим. 
На сьогодні Україна є найбільшим у світі транзитером природного 
газу. Загальна протяжність газопроводів України сягає більше 36 
тис. км. Основу становлять магістральні газопроводи.

Газотранспортна система має безпосередній зв’язок із системами 
газопроводів Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Угорщини, Ру-
мунії, Молдови і через них фактично інтегрована до загальноєв-
ропейської газової мережі. Система забезпечує подачу природного 
газу внутрішнім споживачам та близько 80 відсотків експортних 
поставок російського газу в інші європейські країни. Нафтотран-
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спортна система України є мережею магістральних нафтопроводів 
завдовжки близько 4,8 тис. кілометрів. Обладнання нафтотран-
спортної системи утримується у надійному стані, але є морально 
застарілим, потребує заміни або модернізації, а також додаткових 
експлуатаційних витрат.

Проблема низької якості транспортної інфраструктури України 
наявна у всіх її складових. Ситуація ускладнюється недостатньою 
взаємодією між різними галузями транспортного сектору, низь-
ким припливом інвестицій, застарілою системою регулювання та 
високим ступенем зносу основних фондів.

Мережа автомобільних доріг України державного 
значення
В Україні темпи розвитку мережі автошляхів значно відстають від 
темпів автомобілізації. Сьогодні Україна відрізняється низькими 
показниками щільності доріг порівняно із розвиненими країнами 
Євросоюзу.

На сьогодні в Україні є лише 280 км швидкісних автомобільних 
доріг, що відповідають усім міжнародним нормам: це автомагі-
страль Київ-Бориспіль і дорога Київ - Одеса. В умовах зростаючих 
темпів автомобілізації країни це є однією з причин великої кіль-
кості ДТП, внаслідок яких держава щорічно несе економічні втра-
ти на рівні 9 млрд. дол. США і гинуть близько 8 тис. чоловік.

На даний час автомобільна транспортна система України налічує 
більше 9,2 млн. транспортних засобів. Обсяг перевезених вантажів 
автомобільним транспортом становить в середньому 120,5 млн 
тонн щороку.

Найбільшим попитом серед автомобільного транспорту користу-
ються якісні автобусні перевезення, які, на сьогодні, не задоволь-
няють потреби споживачів в повній мірі. Пасажирообіг даним 
автомобільним транспортом становить 38% від всіх видів тран-
спорту. 

Мережа залізничних доріг 
Україна має одну з найбільших за довжиною залізничних мереж 
у Європі. Залізничний транспорт України є провідною галуззю 
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в дорожньо-транспортному комплексі країни, який забезпечує 82 
% вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, здійснюва-
них всіма видами транспорту. Обсяг перевезених вантажів заліз-
ничним транспортом щороку становить в середньому 289,6 млн 
тонн.

Великі обсяги залізничних перевезень дозволяють «розвантажи-
ти» інші транспортні галузі. Проте більша частина залізничної ме-
режі вкрай зношена і є морально застарілою.

Найважливішими залізничними магістралями України є: Ки-
їв-Москва, Москва-Харків-Севастополь, Харків-Донецьк-Ростов, 
Донбас-Кривий Ріг, Київ-Сімферополь, Київ-Харків, Київ-Одеса, 
Одеса-Львів, Київ-Львів-Чоп, Київ-Ковель-Брест. Найбільш на-
пруженими за обсягами перевезення пасажирів та вантажів є 
залізничні напрямки Донбас-Кривий Ріг, Київ-Фастів-Козятин, 
Жмеринка-Львів, Львів-Чоп, Донбас-Харків.

Управління процесом перевезень і виробничо-господарською ді-
яльністю залізничного транспорту в Україні здійснює Державна 
адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця). 
Наразі відбувається корпоратизація ДП "Укрзалізниця" і відпра-
цьовується механізм легалізації участі іноземного інвестора у ста-
тутному капіталі, що має дозволити вивести підприємство на 
позитивну динаміку рентабельності і перетворити монополію 
у публічне акціонерне товариство, де спільну частку матимуть як 
держава, так й іноземний інвестор. 

Міністерство інфраструктури України підготували проект Страте-
гічного плану розвитку залізничної галузі до 2020 р. Зазначається, 
що головна мета проекту – визначити етапи зміни бізнес-моде-
лі українських залізниць, враховуючи необхідність залучення 
значних інвестицій у відновлення інфраструктури та рухомого 
складу, а також інтеграції української залізничної системи до єв-
ропейської. 

Повітряні коридори (маршрути) та цивільні 
аеропорти
Інфраструктура авіаційного транспорту України представлена 
приблизно сорока аеропортами та аеродромами різних масштабів 
та форм власності. Аеропорти "Бориспіль" і "Львів" належать дер-



/52 TРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

жаві, інші - територіальним громадам.

Більша частина авіаперевезень припадає на менш ніж десять аеро-
портів. Найбільш завантажені аеропорти в Україні це: Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» — найбільший пасажирський аеропорт 
України, який обіймає близько 52 % пасажиропотоку українських 
летовищ, міжнародний аеропорт «Київ», міжнародний аеропорт 
«Одеса», міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, 
міжнародний аеропорт «Харків» та міжнародний аеропорт «Дні-
пропетровськ».

Практично вся інша авіатранспортна інфраструктура перебуває 
у стагнації і часто не відповідає міжнародним галузевим вимогам. 
Залишаються нереалізованими і можливості повітряного тран-
спорту для внутрішнього оснащення. Проблеми галузі ускладню-
ються тим, що монополія виявляється не лише серед аеропортів, 
а й серед авіакомпаній та їхніх альянсів. В Україні послуги авіа-
перевезення пасажирів та вантажів надають близько 20 україн-
ських авіакомпаній та більше 30 іноземних авіакомпаній. 

Де-факто, перевезення пасажирів здійснюють близько 10 україн-
ських авіакомпаній компаній. Найбільші серед яких це: "Міжна-
родні авіалінії України", "Аеросвіт", "Роза Вітрів" та "Дніпроавіа".

Пасажирообіг в середньому на рік складає близько 10 млн осіб. Об-
сяг перевезених вантажів складає 0,1 млн тонн.

Україна володіє значним потенціалом створення і виробництва 
авіаційної техніки. Україна належить до небагатьох країн світу, 
що володіють повним циклом (макротехнологією) створення авіа-
ційної техніки, і займає провідне місце на світовому ринку в сек-
торі транспортної та регіональної пасажирської авіації. 

Карта річкових та морських портів
В Україні існує потужний портовий комплекс, здатний перероби-
ти до 230 млн. тонн вантажів на рік. Проте через низький рівень 
розвитку логістики та недостатню взаємодію між різними вида-
ми транспорту у більшості регіонів не має можливості ефективно 
використовувати цю конкурентну перевагу. Оборот перевезення 
вантажів водним транспортом становить у середньому 5,5 млн 
тонн на рік.
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На поточний час, триває процес роздержавлення портів в рам-
ках «Стратегії розвитку морських портів України на 25 років». Ме-
тою Стратегії є забезпечення належного утримання, ефективного 
управління та використання стратегічних об’єктів портової інфра-
структури, залучення на довгостроковий період приватних інвес-
тицій для розвитку об’єктів портової інфраструктури та створення 
мережі кластерів.

Дана Стратегія повинна забезпечити щороку переробку 210 млн. 
тонн вантажів, залучити приватні інвестиції в обсязі 26 млрд. 
гривень для розвитку об’єктів портової інфраструктури, створити 
потужності для переробки у морських портах не менш як 250 млн. 
тонн вантажів на рік і забезпечити ефективний розвиток об’єктів 
портової інфраструктури.

Потенціал та можливості даного сектору інфраструктури над-
звичайно великий: 13 континентальних морських портів, 25 тис. 
працівників, 3 судноплавні річки, дві з яких входять до ТОП-5 най-
більших річок Європи, 16 річкових портів та терміналів, 60 млн. 
тонн пропускної здатності на рік.

Розвиток транспортної інфраструктури в Україні залишається не-
задовільним і стає на заваді створенню передумов для поліпшення 
взаємозв’язків як всередині країни, так і на міждержавному рівні, 
якісному забезпеченню транспортного обслуговування суб’єктів 
господарювання і населення, розвитку експортного потенціалу 
транспортної галузі, покращенню іміджу України як транзитної 
країни. Тому, розвиток транспортних мереж та реалізація потен-
ціалу транспортної інфраструктури перетворюються на один із 
ключових елементів стратегії економічного зростання держави 
в цілому та забезпечення її економічної безпеки.
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ПРАВОВА ТА 
ЗАНОНОДАВЧА БАЗА 

ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Сьогодні в Україні правове регулювання бізнесу здійснюється різ-
номанітними нормативно-правовими актами, як загального так 
і спеціального характеру.

Одним з основних нормативно-правових актів, які регулюють сфе-
ру бізнесу є Закон України «Про підприємництво», який прийня-
то в 1991 року та неодноразова піддавався удосконаленню. Даним 
нормативно-правовим актом законодавці закріпили принци-
пи на яких здійснюється підприємництво, а саме: вільний вибір 
видів діяльності; залучення на добровільних засадах до здійс-
нення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних 
осіб і громадян; самостійне формування програми діяльності 
та вибір постачальників іспоживачів вироблюваної продукції, 
встановлення цін відповідно до законодавства; вільний найм 
працівників; залучення і використання матеріально-технічних, 
фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, вико-
ристання яких не заборонено або не обмежено законодавством; 
вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесен-
ня платежів, установлених законодавством; самостійне здійс-
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нення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної 
діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому 
частки валютної виручки на свій розсуд. Держава гарантує всім 
підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм 
підприємницької діяльності, рівні права і створює рівні можливо-
сті для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, 
інформаційних, природних та інших ресурсів. 

Держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист пра-
ва власності підприємця. З метою створення сприятливих орга-
нізаційних та економічних умов для розвитку підприємництва 
держава: надає земельні ділянки, передає підприємцю державне 
майно (виробничі та нежилі приміщення, законсервовані й не-
добудовані об'єкти та споруди, невикористовуване устаткування), 
необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Наступним елементом законодавчої бази для бізнесу виступає По-
датковий Кодекс, який закріплює податки і збори до підприємств, 
які здійснюють господарську діяльність на території України. 
Згідно з Податковим Кодексом України держава встановлює для 
новостворених та діючих підприємств «податкові канікули».

Головним завданням зміненого Податкового кодексу є розв’язан-
ня ключових проблем наповнюваності бюджету та боротьби з ко-
рупцією. Спрощення податкової системи, зміна інвестиційного 
клімату для іноземних інвесторів, зменшення тиску на власне 
український бізнес є основними завданнями Податкового Кодексу 
України.

Законодавець також передбачає в чинній редакції Податкового 
Кодексу надання податкової пільги. Податкова пільга надається 
шляхом:

• податкове вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування 
до нарахування податку та збору;
• зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку 
та збору;
• встановлення зниженої ставки податку та збору;
• звільнення від сплати податку та збору.

Є також низка інших нормативно-правових актів у сфері бізнесу. 
До них ми можемо віднести:
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• Закон України "Про власність" з внесеними до нього змінами 
і доповненням, забезпечує вільне економічне самовизначення 
громадян, використання природного, економічного, науково-
технічного та культурного потенціалів країни для підвищення рівня 
життя її народу, зокрема, в законі зазначаються права приватної 
власності.
• Закон України "Про підприємства в Україні" спрямований на 
забезпечення самостійності підприємств, визначає їхні права 
і відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює 
відносини підприємств з іншими підприємствами і організаціями, 
органами державного управління.
• Закон України "Про господарські товариства" визначає поняття 
і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, 
а також права і обов’язки їх учасників та засновників.
• Закон України "Про обмеження монополізму і недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" 
визначає правові основи обмеження і попередження монополізму, 
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 
діяльності та здійснення державного контролю за додержанням 
норм антимонопольного законодавства.
• Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" в новій 
редакції визначає економічні, соціальні й правові основи створення 
та діяльності селянських (фермерських) господарств, які є формою 
підприємництва громадян України.

Також Основним Законом нашої держави є Конституція України, 
яка декларує Україну, як правову державу та встановлює на всій 
території держави та у всіх сферах суспільного життя верховен-
ство права.

Законодавець обрав простий та ефективний механізм зменшен-
ня тиску на бізнес та заохочення до економічного росту - дерегуля-
цію. Вона передбачає відміну надмірних регуляторних обмежень 
та неефективних процедур контнолю, скасування надлишкового 
ліцензування, застарілих систем сертифікації, моніторингу, здійс-
нення експертиз та інших обмежень для бізнесу.

Відміняючи регуляторні обмеження та неефективні процедури 
не тільки зменшився адміністративний тиск на бізнес, але й дано 
можливість бізнесу можливість сконцентруватися на своїй основ-
ній діяльності.
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Були прийнято наступні нормативно-правові акти:

• Закон про спрощення ведення бізнесу, що відмінив 16 
неефективних регуляторних обмежень, гармонізував систему 
оренди землі та створив систему “єдиного вікна” для відкриття 
бізнесу лише за 2 дні;
• Зміни до закону про ліцензування, які відмінили ліцензування 26 
типів господарської діяльності;
• Урядову постанову про дерегуляцію, яка відмінила потребу 
у неефективних сертифікатах в сільськогосподарській сфері 
та моніторинг користування надрами, що відкривали значні 
можливості для корупції;
• Закон про захист прав інвесторів, що привів стандарти нашого 
законодавства до загальноєвропейських і забезпечив відповідний 
захист міноритарних акціонерів.

Експерти вважають, що несприятлива ситуація в бізнес кліматі 
в більшій мірі залежить через високого рівня корупції в Україні. 
І саме тому для покращення бізнес клімату законодавці та Кабі-
нет Міністрів України крок за кроком виправляють дану ситуа-
цію. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про 
засади державної антикорупційної політики в Україні(Антико-
рупційна стратегія) на 2014-2017 роки». Створені антикорупційні 
органи – Національне антикорупційне бюро, Антикорупційна про-
куратура, Національне агентство з питань запобігання та протидії 
корупції. Саме ці органи повинні покращити боротьбу з корупці-
єю, що в свою чергу покращить інвестиційний клімат в державі.

Що стосується сприятливого клімату в бізнес середовищі, то тут 
слід сказати, що держава на законодавчому рівні активно змінює 
радянський підхід роботи інститутів, які здійснюють контроль за 
веденням підприємницької діяльності. Від репресивних органів 
держава переходить до формату сервісних служб, що в свою чергу 
має на меті зменшити вплив контролюючих органів на субєктів 
підприємницької діяльності та мінімізує контакт між підприєм-
цем та владними органами.

У свою чергу законодавці ліквідували Податкову міліцію, на базі 
якої повинна утворитися Фінансова поліція, яка наділена повно-
важеннями спрямовуючими а не репресивними.
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Зміни на законодавчому рівні торкнулися також приватизацій-
них процесів, впроваджену ефективну, прозору та відкриту си-
стему здійснення приватизації. Це дозволило залучити нових 
інвесторів, які охоче інвестують в Україну.

Наведемо кілька прикладів змін законодавства у цьому плані. Так, 
можна відзначити рішення міжнародної компанії Luxoft придбати 
українського розробника програмного забезпечення та інновацій-
них ІТ-рішень IntroPro, що входить у список двадцяти найбільших 
ІТ-компаній в Україні. А міжнародний банківський фінансовий 
холдинг Morgan Stanley, в свою чергу, придбав 7 % акцій компанії 
Luxoft, проінвестувавши близько 140 млн. доларів. Директор цієї 
фірми в своєму інтерв'ю зазначив, що законодавчу базу для бізне-
су вже можна назвати сприятливою, хоча до досконалості є ще ку-
ди рухатися. Саме цей факт може свідчити про сказане вище, що 
українське законодавство активно змінюється і покращує клімат 
в бізнес середовищі.
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ФОРМИ БІЗНЕСУ  
В УКРАЇНІ

Найпоширенішою організаційно-правовою формою ведення бізне-
су в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) та 
Фізична особа-підприємець (ФОП).

Всього в Україні працюють понад 2 млн підприємств і підприємців. 
За рік кількість підприємств в Україні зменшилась на 110 тисяч. 
У січні закрилися 129,2 тисячі ФОП. Про це повідомив прем'єр-мі-
ністр Володимир Гройсман. За його словами, із закритих ФОП 112,4 
тисячі не вели жодної діяльності і не платили податків і внесків до 
Пенсійного фонду.

27 грудня 2016 року Президентом підписаний закон, який змінює 
порядок нарахування зборів для фізичних осіб – підприємців. Си-
стема оподаткування зазнала не значних змін, які стосуються ли-
ше платників єдиного податку першої групи. Як і було раніше, є 
загальна система оподаткування і є спрощена. Спрощена система 
має 3 групи для ФОП. У першої та другої встановлена чітка сума по-
датку в місяць (10 % від мінімального прожиткового мінімуму для 
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першої групи і 20 % від мінімальної заробітної плати для другої) 
незалежно від розміру доходу, а в третьої податок встановлений 
розміром 5 % від доходу. Основні ж зміни стосуються сплати єди-
ного соціального внеску. З 1 січня 2017 року ФОПи другої та третьої 
групи змушені платити єдиний соціальний внесок — 704 гривні 
на місяць, навіть якщо не мають доходу. Раніше підприємці, от-
римавши прибутки у певному періоді, сплачували 5 % податок та 
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не менше мінімального 
страхового внеску (22 % від розміру мінімальної заробітної плати). 
Тобто якщо руху коштів не було, то сплачувати не було необхідно-
сті. Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили 
податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

Отже, з 2017 року підприємці сплачують податки і збори в наступ-
ному розмірі: 

• загальна система: податок – 18 % від прибутку (за наявності), 
ЄСВ – 704 грн. на місяць; 
• Єдиний податок, 1-а група: податок – 160 грн. на місяць, ЄСВ – 352 
грн. в місяць, всього – 512 грн. щомісячно; 
• Єдиний податок, 2-а група: податок – 640 грн. на місяць, ЄСВ – 704 
грн. в місяць, всього – 1 344 грн. щомісячно; 
• Єдиний податок, 3-тя група: податок – 5 % від доходу (за наявності), 
ЄСВ – 704 грн. на місяць.

Нововведення ще до початку дії призвело до масового закриття так 
званих «сплячих» ФОПів людьми, які використовували їх не по-
стійно.

Масове закриття ФОПів здійснюється в кожній області України. 
Найбільше у Київській (17176), Харківській (12390) та Дніпропе-
тровській (11196) областях.

Найчастіше закриваються підприємці роздрібної (43,3 тис.) та 
оптової (майже 9 тис.) торгівлі , складських (10,8 тис.) та транспорт-
них послуг (понад 7 тис.).

Експерти прогнозують, що кількість зареєстрованих приватних 
підприємців знижуватиметься й надалі.

Щоб поліпшити умови розвитку підприємницької діяльності 
в Україні, влада планує скорочувати кількість дозвільних доку-
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ментів (податкових, митних, валютних обмежень) та перевести 
в електронну форму процес одержання не менше 80 % дозволів, 
ліцензій. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі 
Степан Кубів.

Наразі вже скасовано 15 тис. радянських ГОСТів та зменшено стро-
ки реєстрації підприємств. 

За словами міністра, уряд здійснив ряд кроків для зняття бар'єрів, 
що стояли на заваді розвитку українського бізнесу. Йдеться про 
скорочення кількості видів сільськогосподарської діяльності, що 
піддавалась ліцензуванню. Із 56 їх залишилось 30. Крім того, тер-
мін реєстрації бізнесу із 5 днів скоротився до однієї доби. 

В Україні діє програма ініціативи EU4Business: за рахунок коштів 
ЄБРР йде процес створення у 15 регіонах України центрів підтрим-
ки малого та середнього бізнесу. На цю програму передбачено 40 
млн євро. З цих коштів 28 млн виділено на бізнес-консультації, ін-
формаційну і навчальну підтримку бізнесменів. Ще 12 млн євро 
буде направлено на пряме фінансування підприємств. 

Крім цього, в ЄБРР діють програми прямого фінансування зони 
вільної торгівлі з ЄС. Проект передбачено до 2024 року. Його бюджет 
становить 60 млн євро інвестиційних коштів та 10 млн євро гран-
тових коштів. 

Нещодавно Україна стала учасником програми Європейського Со-
юзу "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього 
бізнесу (COSME)", тривалість якої передбачено до 2020 року. Бюджет 
проекту становить 2,3 млрд дол і передбачає полегшення доступу 
до грантів прямого фінансування, доступу до ринків ЄС, створення 
сприятливого середовища для конкуренції та формування підпри-
ємницької культури в Україні.

Бізнес в Україні для іноземців
Стаття 26 Конституції України наділяє іноземних громадян та осіб 
без громадянства, що прибули в Україну на законних підставах, 
тими ж самими правами, свободами і обов’язками, як і резидентів 
України. Виходячи з цього, іноземець, у якого є реєстрація за міс-
цем перебування, або вид на проживання, може займатися комер-
ційною діяльністю на території України.
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Найбільш часто використовувані форми бізнесу серед більшості 
іноземних інвесторів на території України:

• акціонерне товариство,
• товариство з обмеженою відповідальністю,
• іноземне представництво.

Також існують інші варіанти форм бізнесу, які дозволені законо-
давством України: спільні підприємства, дочірні компанії, парт-
нерства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства 
з додатковою відповідальністю, а також не корпоративна спільна 
діяльність, - але вони рідко використовуються.

Для іноземців не існує обмежень у виборі видів економічної ді-
яльності, але для того, щоб іноземний громадянин мав змогу за-
реєструвати Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) 
в Україні, необхідно спочатку оформити посвідку на тимчасове 
проживання іноземців які прибули в Україну, а також отримати 
ідентифікаційний номер у Державній фіскальній службі (Податко-
вій службі) - дана процедура займає 3-4 дні.

Загалом, процедура реєстрації ТОВ іноземними громадянами не 
відрізняється від процедури реєстрації ТОВ засновниками – грома-
дянами України. Для цього необхідно підготувати пакет установ-
чих документів (протокол, статут, сплатити реєстраційний збір, 
заповнити реєстраційну картку). Ця процедура може виявитись 
досить важкою, тим паче для іноземців.

У такому випадку краще звернутися до юридичної компанії, де Ви 
отримаєте необхідну допомогу та заощадите час.

Для цього Вам необхідно надати ряд документів, таких як:

• Копію паспорта засновника;
• Копію ідентифікаційного номер засновника;
• Копію паспорта та ідентифікаційного номер директора.

Необхідно враховувати той факт, що якщо засновник-іноземець 
має намір займати посаду директора підприємства, то йому необ-
хідно отримати дозвіл на працевлаштування у відповідній служ-
бі зайнятості. Такий дозвіл видається протягом 15 днів з моменту 
подання документів на строк до 1 року. Але іноземець – засновник 
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ТОВ та одночасно керівник ТОВ не має права отримати дозвіл на 
працевлаштування, оскільки документи на отримання дозволу 
подаються від імені зареєстрованої юридичної особи. У такому ра-
зі керівником ТОВ повинен бути громадянин України, наприклад, 
довірена особа.

Переваги реєстрації фірми для засновника 
нерезидента в Україні
Після того, як підприємство було зареєстровано, нерезидент Украї-
ни може отримати дозвіл на роботу, а потім провести процедуру по 
зміні директора. Таким чином, весь період реєстрації для нерези-
дента може зайняти до 20 робочих днів за прискореної реєстрації.

Слід відзначити одну важливу особливість: якщо іноземний за-
сновник-нерезидент сформує статутний капітал підприємства, що 
відкривається, на суму не менше 100 000 доларів , зареєструвавши 
іноземні інвестиції, то він має право отримати постійний вид на 
проживання в Україні.



БУДІВЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЛЬВОВА, УКРАЇНА
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ПОДАТКОВА 
СИСТЕМА І ВИДИ 

ПОДАТКІВ

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають 
у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерп-
ний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та по-
рядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права 
та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноважен-
ня і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, 
а також відповідальність за порушення податкового законодав-
ства.

На сьогоднішній день українське законодавство допускає наступ-
ні типи систем оподаткування для товариств з обмеженною відпо-
відальністю (ТзОВ):

• загальна система оподаткування;
• спрощена система оподаткуання;
• пільгова система оподаткування.

Кожна з них регулюється нормами Податкового Кодексу. Далі ми 
окремо розберемо їх ключові особливості.

Загальна система оподаткування ТзОВ
Для ТзОВ, які обрали для себе загальну систему оподаткування, го-
ловним обов'язковим платежем є податок на прибуток. Базою опо-
даткування є прибуток компанії, що представляє собою різницю 
між доходами та витратами. 

11/

ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ВИДИ ПОДАТКІВ



/68

Податкова ставка для ТзОВ, згідно останніх оновлень в україн-
ському кодексі, вираховується у розмірі 18 %. Строки внесення 
платежів можуть бути різні, в залежності від величини виручки 
компанії за 1 рік, а саме:

• не перевищує 20 млн. грн., в такому випадку компанії вносять 
податкові платежі один раз у рік, згідно подачі щорічної декларації;
• перевищує 20 млн. грн., у такій ситуації, підприємства зобов'язані 
вносити податкові платежі кожен квартал.

Не варто забувати, що ТзОВ, які перебувають на загальній системі, 
крім податку на прибуток, зобов'язані сплачувати такі збори:

• Податок на дивіденди. Він становить 5 % для компаній на загальній 
системі оподаткування (18 % для платників єдиного податку). З усіх 
нарахованих дивідендів додатково стягується військовий збір (1,5 %);
• Податок на додатну вартість в розмірі 20 %;
• Утримання із заробітної плати. До них відноситься єдиний 
соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 
і військовий збір;
• Екологічний податок. Він застосовується лише для певних ТзОВ, 
наприклад, за викид в атмосферу шкідливих речовин та інше.

Спрощена система оподаткування ТзОВ
Відмінною рисою спрощеної системи оподаткування для ТзОВ є те, 
що за базу оподаткування береться весь дохід, тобто виручка та ін-
ше. Єдиний податок має певну ставку, яку слід перевіряти щорічно, 
тому що вона може змінюватися. Ставка єдиного податку безпосе-
редньо залежить від групи, до якої відноситься ТзОВ. Їх може бути 
дві, і кожна має свої особливості:

• 3 група. Щоб ТзОВ відносилося до цієї категорії, за рік доходи 
не повинні перевищувати 5 млн. грн. Що стосується, кількості 
найманих працівників, то обмежень немає. Неплатники ПДВ вносять 
5 % від суми доходу, а платники ПДВ – 3 %.
• 4 група. До даної категорії можна віднести лише ті компанії, які 
в минулому були платниками фіксованого сільськогосподарського 
податку. Розмір ставок податку з одного гектара 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить 
від категорії (типу) земель, їх розташування.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ВИДИ ПОДАТКІВ
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Пільгова система оподаткування ТзОВ
Згідно з оновленим Податковим кодексом України деякі підприєм-
ства мають право на податкові пільги. До них можна віднести:
• Для суб'єктів малого бізнесу встановлена "0" ставка податку на 
прибуток. На період до 31 грудня 2021 року застосування нульової 
ставки податку на прибуток, для підприємств у яких:

► річний дохід не перевищує 3 млн грн;
► розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної 
плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні 
плати (з 2017 року це 6400 грн);
► утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 
року;

• Діючі, у яких протягом 3-х послідовних попередніх років (або 
протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення 
пройшло менше 3-х років) щорічний обсяг доходів задекларовано 
в сумі, що не перевищує 3-х млн грн, та у яких середньооблікова 
кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 
осіб;
• Які були зареєстровані платниками ЄП в період до 1 січня 2017 року 
та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3-х млн грн та 
середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.
• Суб'єкти програмної індустрії мають податкову ставку на виручку 
в розмірі 5 %. Крім того, такі ТзОВ звільняються від ПДВ-платежів. 

Суб’єктом індустрії програмної продукції вважається суб’єкт го-
сподарювання, який протягом попередніх чотирьох послідовних 
звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає та-
ким критеріям:

• питома вага доходів суб’єкта від здійснення видів економічної 
діяльності становить не менш як 70 відсотків доходів від усіх 
видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, 
надання послуг;
• первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів 
суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, 
установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;(розмір 
мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2017 року – 3200 грн.)
• у суб’єкта відсутній податковий борг;
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Види діяльності, що дають право на пільги в оподаткуванні:

• видання програмного забезпечення, включаючи видання 
і реалізацію (продаж, прокат та/або надання ліцензій) системних 
пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового 
(несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад 
або адаптацію несистемного програмного забезпечення для 
певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та 
інші додатки; випуск комп’ютерних ігор для всіх платформ;
• комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, 
модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, 
документування програмного забезпечення, включаючи 
розроблення структури і змісту та/або написання системи команд, 
необхідних для створення та виконання;
• консультування з питань інформатизації, включаючи планування 
та розроблення комп’ютерних систем, що поєднують комплектуюче 
устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, 
консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних 
засобів і використання технологій програмного забезпечення;
• діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням, включаючи 
надання послуг з місцевого керування і діяльності комп’ютерних 
систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, 
експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки 
даних, що належать іншим користувачам;
• створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, 
систем та мереж; 
• оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах 
і пов’язана з ними діяльність.

В Україні для акціонерних товариств (АТ) існують такі самі умови 
оподаткування, як і для підприємств інших організаційно-право-
вих форм. Особливості оподаткування стосуються тільки диві-
дендних ви¬плат і операцій з цінними паперами АТ.

Особливість оподаткування дивідендних виплат в Україні по-
ля¬гає в тому, що АТ повинно перераховувати податок у розмірі 30 
% нарахованої суми для резидентів до виплати дивідендів або од-
ночасно з нею. При цьому нарахований податок на прибуток змен-
шуєть¬ся на суму внесеного в бюджет податку на дивіденди. Якщо 
дивіденди виплачуються не за рахунок прибутку, а з інших влас-
них джерел, то за відсутності об'єкта оподаткування податком на 
прибуток АТ буде платником податку на дивіденди. 
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Дивіденди нерезидентам виплачуються з прибутку, що зали¬ ша-
ється у розпорядженні АТ після оподаткування. Суми доходів 
не¬резидентів, отриманих у вигляді дивідендів, оподатковуються 
за ставкою 15 % нарахованої суми.

Прямі інвестиції не підлягають оподат¬куванню, що є додатко-
вим стимулом вкладання коштів в акції суб'єктів господарювання. 
Операції емісії, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, 
випущених в обіг АТ (як і іншими суб'єктами підприємницької ді-
яльності), не обкладаються ПДВ. Не обкладаються ПДВ також:

• передавання основних фондів у вигляді внеску до статутного 
фонду для формування цілісного майнового комплексу АТ в обмін на 
емітовані ним корпоративні права;
• продаж за компенсацію сукупних валових активів (з урахуван¬ням 
вартості гудвілу), тобто продаж підприємства як окремо¬го об'єкта 
підприємництва або включення його валових ак¬тивів до складу 
активів іншого підприємства (такі операції ви¬конуються, зокрема, 
при злитті та приєднанні АТ);
• повернення основних фондів, внесених до статутного фонду 
підприємства, у разі виходу юридичних або фізичних осіб з числа 
засновників чи учасників або при ліквідації підпри¬ємства;
• надання комісійних (брокерських) та дилерських послуг з тор¬гівлі 
або управління цінними паперами.

За операції з цінними паперами справляється державне ми-
то. Зокрема, за реєстрацію інформації про емісію цінних паперів 
спла¬ чується 0,1 % номінальної вартості емісії.

Отже, система оподаткування в Україні є досить прозорою і водно-
час чіткою, тому для ведення будь-якої форми господарювання не 
має жодних бар’єрів.



УКРАЇНСЬКІ МОНЕТИ
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ПОДАТКОВИЙ  
ТЯГАР У БІЗНЕСІ

Останньої п'ятниці 2016 року президент України Петро Порошенко 
підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу задля 
покращення інвестиційного клімату в Україні. Отже, такі законо-
давчі зміни чекають на бізнес у 2017 році:

Податок на доходи юридичних осіб 
Ставки цього податку не змінюються. Базова ставка – 18 %. Спе-
ціальні ставки податку передбачені для юридичних осіб, що 
займаються страховою діяльністю, букмекерською діяльністю, ді-
яльністю з випуску та проведення лотерей, азартних ігор, та для 
нерезидентів і прирівняних до них осіб.

Водночас запроваджено на період до 31 грудня 2021 року податкові 
канікули (застосування нульової ставки податку на прибуток під-
приємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х 
мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітно-
го періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж 
дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:

• утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 
року;
• діючих, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, 
щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х 
мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників 
протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;
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• які були зареєстровані платниками єдиного податку в 
установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 
року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від 
реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів 
гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 
до 50 осіб.

Водночас змінено критерії належності платника податків до ка-
тегорії великих платників податків: зокрема з 12 до 20 млн. грн 
збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за 
платежами, які контролюються ДФС; та критерій обсягу доходу від 
усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звіт-
ні) квартали з 500 млн. грн. до 1 млрд. грн. 

Нові правила для фізичних осіб-підприємців (ФОП)
Система оподаткування зазнала незначних змін, які стосуються 
лише платників єдиного податку першої групи. Основні ж зміни 
стосуються сплати єдиного соціального внеску.

Щодо оподаткування. Як і було раніше є загальна система оподат-
кування, і є спрощена. Спрощена система має з групи для ФОП. 
У першої та другої встановлена чітка сума податку на місяць (10 % 
від мінімального прожиткового мінімуму для першої групи і 20 % 
від мінімальної заробітної плати для другої) незалежно від розмі-
ру доходу, а в третьої податок встановлений розміром 5 % від до-
ходу. Що ж стосується єдиного соціального внеску (ЄСВ), то тут є 
принципова зміна. До 1 січня 2017 року ФОПи (незалежно від сис-
теми оподаткування) за наявності доходу за відповідний місяць 
зобов’язані сплачувати ЄСВ у розмірі не менше мінімального стра-
хового внеску (22 % від розміру мінімальної заробітної плати). З 1 
січня 2017 року ФОПи зобов’язані сплачувати ЄСВ, незалежно від 
наявності доходу за відповідний місяць. Дещо змінився порядок 
обрахунку залежно від системи оподаткування. Для підприємців 
на загальній системі, а також на спрощеній 2-ї і 3-ї груп, розмір ЄСВ 
зберігся не менше мінімального страхового внеску (22 % від розмі-
ру мінімальної заробітної плати), тобто 704 грн. на місяць з 1 січня 
2017 року.

Для ФОПів на спрощеній системі 1-ї групи розмір повинен бути не 
менше 0,5 мінімального страхового внеску, тобто 352 грн. на мі-
сяць. Таким чином, незалежно від наявності доходів ФОПи зобов’я-
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зані сплачувати ЄСВ, розмір якого становить з 1 січня 2017 року 352 
грн. для ФОПів на спрощеній системі 1-ї групи та 704 грн. для всіх 
інших підприємців. Отже, з 2017 року підприємці будуть сплачу-
вати податки і збори в наступному розмірі: 

• загальна система: податок – 18 % від прибутку (за наявності), 
ЄСВ – 704 грн. в місяць; 
• Єдиний податок, 1-а група: податок – 160 грн. в місяць, ЄСВ – 352 грн. 
в місяць, всього – 512 грн. щомісячно; 
• Єдиний податок, 2-а група: податок – 640 грн. в місяць, ЄСВ – 704 
грн. в місяць, всього – 1 344 грн. щомісячно; 
• Єдиний податок, 3-а група: податок – 5 % від доходу (за наявності), 
ЄСВ – 704 грн. в місяць. 

Таким чином, підприємці, що не здійснюють діяльності, про-
те залишаються зареєстрованими, змушені провести процедуру 
припинення, або ж сплачувати щомісячно 704 грн. А зі зміною мі-
німальної заробітної плати ця сума також буде змінюватись.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО):  
важливі нововведення для бізнесу
Встановлено оподаткування в половинному розмірі загальної 
ставки (18 %) (тобто за ставкою 9 %) пасивних доходів у вигляді ди-
відендів по акціях, інвестиційних сертифікатах та корпоративних 
правах, що виплачуються нерезидентами, інститутами спільного 
інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками 
податку на прибуток підприємств. Така ж ставка податку встанов-
лена і для пасивних доходів у вигляді дивідендів з іноземних дже-
рел.

Розмір добових, які не потребують документального підтверджен-
ня та не оподатковуються ПДФО, у 2017 році буде становити: для 
відряджень в межах України –0,1 розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої на 1 січня (320 грн), для відряджень за кор-
дон - 0,375 розміру МЗП (1200 грн або близько 40 євро).

Розширено перелік витрат фізичної особи-підприємця від про-
вадження господарської діяльності на суми податків, зборів, які 
пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи-підпри-
ємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи - під-
приємця, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, 
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податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської ді-
яльності, податку на майно); суми єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку 
встановлених законом; платежів, сплачених за одержання ліцен-
зій на провадження певних видів господарської діяльності ФОП; 
одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які 
пов'язані з господарською діяльністю ФОП.

Крім того, фізичній особі-підприємцю надано право на аморти-
зацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім 
житлової нерухомості та автомобілів).

Серед найбільш важливих змін можна відзначити зміну системи 
адміністрування ПДВ, запровадження повноцінного електронно-
го кабінету платника податків, впорядкування податкових роз'яс-
нень, завдяки якому роз'яснення мінфіну матимуть пріоритет над 
позицією податківців, що також зменшуватиме зловживання з їх-
нього боку. Окрім того, експерти вітають ініціативу створення 
фінансової поліції, яка з'явиться на заміну податковій міліції та 
економічним підрозділам МВС та СБУ. Реформа передбачає ство-
рення нового органу за подобою НАБУ, кадри до якого підбирати-
муться наново. 

Прийняття Верховною Радою України законопроекту №5130 у 2016 
році, який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 
3200 грн, означає, що база оподаткування автоматично зросте, хоча 
самі податкові ставки не зміняться.

Проблема не в тому, що мінімальну заробітну плату значно підви-
щили, а в тому – як це зробили. Її підняли в два рази, а прожит-
ковий мінімум – приблизно на 12 %. У такому разі мінімальна 
заробітна плата, як соціальна гарантія, втрачає своє значення 
і стає елементом системи оподаткування.

Відштовхуючись від рівня мінімальної заробітної плати в розмірі 
3 200 грн, сума Єдиного соціального внеску (ЄСВ) дорівнює 22 % від 

"мінімалки" – 704 грн на місяць, незалежно від отримання прибут-
ку. Раніше розмір збору становив 352 гривні. Навіть для тих, хто не 
показує дохід від самозайнятості, тепер є обов'язковою сплата єди-
ного податку та соціального внеску. За даними сервісу Opendatabot, 
за три тижні до кінця 2016 року свої малі підприємства закрили 
приблизно 120 тисяч чоловік (всього їх 680 тисяч).
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На підвищення мінімальної зарплати бізнес відреагував по-різ-
ному. Великі підприємства і навіть цілі галузі і так давно платять 
більше, а от малий бізнес готується до найгіршого. Адже єдиний 
соціальний внесок теж зріс удвічі. Компанії змушені скорочувати 
персонал і виробництво, не зможуть запропонувати потрібні обся-
ги товарів, значить, зросте імпорт і попит на валюту. Плюс грома-
дяни поспішать конвертувати додаткові доходи у валюту. Бізнес 
підтримує підвищення зарплат, але вважає, що воно може базува-
тися тільки на результатах економічного зростання і, у будь-якому 
випадку, відбуватися поступово. 



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АУДИТ ТА ПОДАТКОВІ  
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
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БУХГАЛТЕРІЯ, 
АУДИТ І ПОДАТКОВІ 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
СУБ’ЄКТА

Як відомо, результати діяльності підприємства знаходять своє ві-
дображення у фінансовій звітності. Причому достовірність наведе-
них у ній даних тепер набула особливої значущості. Адже, окрім 
іншого, з 2015 року на підставі бухгалтерського фінансового ре-
зультату визначають базу обкладення податком на прибуток.

Розглядаючи питання складання та подання фінансової звітності, 
перш за все потрібно визначити, хто згідно із законодавством зо-
бов’язаний її складати та подавати. Так, фінансову звітність пода-
ють:

• усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України 
(незалежно від організаційно-правової форми господарювання 
і форми власності);
• представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Згідно з приписами абзацу другого п. 2 Порядку № 419, фінансову 

звітність і консолідовану фінансову звітність складають відповідно 
до:
• національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(далі — П(С)БО) або
• міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ).

Складати фінансову звітність за МСФЗ зобов’язані:

• Публічні акціонерні товариства;
• Банки;
• Підприємства, які надають фінансові послуги, крім страхування та 
пенсійного забезпечення;
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• Підприємства, які здійснюють допоміжну діяльність у сферах 
фінансових послуг і страхування;
• Підприємства, які здійснюють діяльність з недержавного 
пенсійного забезпечення;
• Страховики;
• Кредитні спілки.

Крім того, складати фінансову звітність за МСФЗ повинні підпри-
ємства, які застосовують міжнародні стандарти за самостійним 
рішенням.

Усі інші юридичні особи складають фінансову звітність відповідно 
до національних П(С)БО.

Суб’єкти господарювання, які мають дочірні підприємства, крім 
фінансових звітів про власні господарські операції, складають 
і подають консолідовану фінансову звітність.

Об’єднання підприємств, крім власної звітності, подають зведе-
ну фінансову звітність. Її складають за всіма підприємствами, що 
входять до складу об’єднань, якщо це передбачено установчими 
документами таких об’єднань відповідно до законодавства.

Фінансова звітність
Річну фінансову звітність підприємства зобов’язані подавати:

• органам, до сфери управління яких вони належать;
• трудовим колективам на їх вимогу;
• власникам (засновникам) згідно з установчими документами;
• органам виконавчої влади відповідно до законодавства.

Підприємства-платники податку на прибуток подають фінансо-
ву звітність органам Державної Фіскальної Служби України ра-
зом з декларацією з податку на прибуток. Роблять це в порядку, 
передбаченому для подання податкової декларації. До того ж усі 
підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані за підсумка-
ми року подавати (надсилати рекомендованим листом) фінансову 
звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати держав-
ному реєстраторові за місцезнаходженням реєстраційної справи.

БУХГАЛТЕРІЯ, АУДИТ І ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТА
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Граничні строки подання звітності:

• Звичайної – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року;
• Консолідованої та зведеної – не пізніше 15 квітня наступного за 
звітним року.

Окремі суб’єкти господарювання зобов’язані не пізніше 30 квіт-
ня наступного за звітним року оприлюднити (тобто розмістити 
на власній веб-сторінці та опублікувати в періодичних або непе-
ріодичних виданнях) річну фінансову і консолідовану звітність 
разом з аудиторським висновком. Такими суб’єктами є: публічні 
акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облі-
гацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифіка-
тів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники 
фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи.

Фінансова звітність може бути повною та скороченою. Повну по-
дають усі підприємства, крім бюджетних установ, представництв 
іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого 
підприємництва. Для суб’єктів малого підприємництва і пред-
ставництв іноземних суб’єктів господарської діяльності установ-
лено скорочену за показниками фінансову звітність.

Аудит
На підприємствах проводиться аудит, який можна поділити на 2 
типи: обов’язковий та ініціативний (за власним бажанням).

Обов’язковий аудит фінансової звітності проводиться для підпри-
ємств, які згідно із законодавством України повинні оприлюдню-
вати фінансову звітність. До таких суб'єктів належать акціонерні 
товариства, банки, страхові компанії, кредитні спілки, бюро кре-
дитних історій, інвестиційні фонди, фондові біржі та інші фінан-
сові установи.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 
22.04.93 р. № 3125-XII проведення аудиту є обов'язковим для:

• підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності 
та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних 
товариств, підприємств – емітентів облігацій, професійних учасників 
ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів 
господарювання, звітність яких відповідно до законодавства 
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України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ 
і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного 
бюджету;
• перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств 
з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств 
(крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів 
спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових 
посередників;
• емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, перед-
бачених законами України.

Ініціативний аудит може проводитися з метою:

• підтвердження фінансових показників комунальних підприємств;
• подання аудиторського висновку до банку (при кредитуванні);
• при купівлі-продажу бізнесу; 
• при фінансуванні проектів; 
• підтвердження фінансової звітності для суду;
• підтвердження ліквідаційного балансу при ліквідації;
• для тендерних закупівель;
• за бажанням управлінського персоналу;
• інші випадки.

Результатом такого ініціативного аудиту є Висновок (Звіт) щодо фі-
нансової звітності.

Щодо аудиту з боку податкової служби, то з 01.01.2017 р. не перед-
бачено право проведення податковими інспекціями документаль-
них та фактичних перевірок платників податків. Але це не означає, 
що податкових перевірок більше не буде. З 01.01.2017 організацію 
та проведення документальних і фактичних перевірок може бути 
здійснено (в т.ч. видано наказ про проведення, оформлено направ-
лення (посвідчення), складено акт (довідку) та податкові повідом-
лення-рішення, вимоги (рішення) зі сплати єдиного соціального 
внеску за їх результатами) лише органами Державної Фіскальної 
Служби обласного та центрального рівнів.
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Мораторій на проведення перевірок бізнесу у 2017 році розповсю-
джується на ті організації, підприємства та фізичні особи, чий 
прибуток за останній рік сягнув менше, ніж двадцять мільйонів 
гривень. Перевірки таких осіб здійснюються виключно за рішен-
ням суду, за запитом самого підприємця та дозволу на це Кабіне-
та Міністрів, та у відповідності до кримінального кодексу. Проте 
це не стосується тих, хто ввозить та реалізує на території країни 
підакцизні товари. Також служба контролю має право здійснити 
контроль, якщо він стосується виконання норм податкового кодек-
су та всіх пунктів кодексу.

Неподання органам Державної фіскальної служби України протя-
гом року документів фінансової звітності є однією з підстав для ви-
несення судом рішення про припинення підприємства.

Відповідальність за умисне ухилення від сплати податків перед-
бачена ст.212 Кримінального Кодексу України і залежить від не-
оподатковуваного мінімуму доходів громадян. Але у випадку 
з ухиленням від сплати податків під неоподатковуваним мініму-
мом розуміють податкову пільгу, яка залежить від прожиткового 
мінімуму.

Отже, за приховування таких розмірів сум податків платників бу-
де притягнено до кримінальної відповідальності (станом на 2017 
рік):

• умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах (1 000 
і більше податкових соціальних пільг, розмір несплачених податків 

– від 800 000 грн.) – штраф від 17 000 до 34 000 грн. або позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до 3-х років;
• умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах  
(3 000 і більше податкових соціальних пільг, розмір несплачених 
податків – від 2 400 000 грн.) – штраф від 34 000 до 51 000 грн. 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3-х років;
• умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах 
(5 000 і більше податкових соціальних пільг, розмір несплачених 
податків – від 4 000 000 грн.) – штраф від 255 000 до 425 000 грн. 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.
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МИТНА СИСТЕМА  
В УКРАЇНІ

Митна система в Україні зараз перебуває у фазі активного рефор-
мування. Метою проведення реформ є створення на базі існуючої 
каральної служби - сервісну службу. 

Стосовно іновацій у митній системі, то хочемо відмітити наступ-
ні позитивні речі, які призвели чи призведуть до збільшення 
експортних та імпортних потоків в Україні. З травня 2016 ро-
ку в Державній фіскальній службі України створена та успішно 
функціонує Єдина автоматизована інформаційна система (ЄАІС), 
яка об'єднує в собі всі програмно-технічні складові, необхідні для 
автоматизації процесів митного оформлення та контролю. Діюча 
в її складі автоматизована система митного оформлення (АСМО) 
«Інспектор» охоплює всі процеси митного контролю як всередині 
країни, так і на митних кордонах.

Це дозволяє володіти всією повнотою інформації про види контр-
олю, які здійснювались від першого перетину кордону до випуску 
у вільний обіг будь-якого товару. Дана система являє собою функ-
ціональний аналог таких передових європейських систем митно-
го оформлення, як німецька «АТЛАС» та польська «ЦЕЛІНА», які є 
взірцем та прикладом для наслідування при розвитку будь-яких 
митних ІТ-систем.

На сьогодні АСАУР охоплює більше ста тисяч орієнтувань, регіо-
нальних та центральних профілів ризику. Інформація від суміж-
них держав дозволяє всебічно та повноцінно оцінити будь-які 
загрози, які можуть виникнути при митному оформленні. В скла-
ді АСМО реалізовано систему обліку митних платежів, модулі мит-
ного оформлення громадян тощо.

Наступним елементом спрощення та гармонізації митних проце-
дур можна назвати реформу "єдиного вікна". З 1 серпня 2016 року 
набирала чинності постанова Уряду щодо запровадження на мит-
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ниці "єдиного вікна". Відтак митники разом з іншими державни-
ми органами, задіяними в контролі імпорту, експорту та транзиту, 
повинні працювати скоординовано із використанням єдиної елек-
тронної системи.

Наявність даного елементу у митній системі, в рази скоротить час 
митного контролю витрат на це, мінімізує корупцію. Постанова 
була прийняти у серпні 2016 року, однак система "єдиного вікна" 
по всій Україні запрацює з середини 2017 року.

Введення автоматичного розподілу митних декларацій між ін-
спекторами допоможе подолати дрібну корупцію на митниці.

У 2016 році позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу 
становило 337,3 млн доларів. Згідно з даними, обсяг експорту то-
варів та послуг України у 2016 році становив 44,885 млрд доларів, 
імпорту - 44,548 млрд доларів.

В 2016 році до найбільш імпортованих в Україну товарів можемо 
віднести:

• нафта та нафтопродукти;
• природній газ;
• камяне вугілля;
• ліки;
• атомобілі;
• мінеральні добрива;
• кабелі. 

Імпортеру необхідно зробити ряд митних процедур, щоб об'єкт ім-
порту був випущений для вільного обігу на території України:

• здійснити попереднє інформування митних органів про намір 
ввезти товар(-и) з-за кордону;
• здійснити митне оформлення товарів (надати декларацію та 
документи до митного органу, при необхідності здійснити відбір 
зразків або проб товарів);
• сплатити податки та інші платежі, передбачені законодавством 
України;
• здійснити при необхідності заходи, які передбачені українським 
законодавством щодо нетарифного регулювання імпорту 
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(отримати ліцензію на імпорт товарів, сплатити антидемпінгове 
мито, перевірити відповідність характеристик товарів вимогам 
українського законодавства).

Перелік документів, які необхідно надати для митного оформлен-
ня, в кожному випадку індивідуальний. Він залежить від митного 
коду товару, який визначається згідно з українською класифікаці-
єю товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Митний режим імпорту 
Для оформлення товарів і транспортних засобів у митному режимі 
імпорту необхідні наступні документи:

• Платіжне доручення про оплату митних платежів.
• Платіжне доручення, що підтверджують оплату послуг митного 
терміналу.
• Контракт, специфікація, додаткова угода.
• Оригінали інвойсу.
• Сертифікат походження товару.
• Картка обліку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
• Довідка про декларування валютних цінностей.
• Книжка міжнародних дорожніх перевозок.
• Транспортна накладна CMR.
• Експортна декларація країни відправлення.
• При необхідності - дозвільні документи (сертифікат якості, 
санітарно-епідеміологічний висновок, реєстрація МОЗ, 
Держстандарт і т.д.).
• Документи, що підтверджують вартість і код товару (прайс-листи, 
каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду 
товарів і т.д.).
• Платіжне доручення за карантинний огляд, завірене 
в Держкарантині.
• За умови залучення до митного оформлення брокерських 
організацій необхідний договір на декларування товарів.
• Договір на утилізацію тари і упаковки з компанією, що має 
відповідну ліцензію, і платіжне доручення про передоплату.
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Порядок експортування товарів звичайно ж різниться. Перше, про 
що слід знати експортеру це ввізна митна декларація ЄС.

Ввізна митна декларація містить розширену інформацію про ван-
таж (транспортні накладні, інвойси та ін.), який ввозиться на тери-
торію ЄС. Така декларація подається заздалегідь, тобто до моменту 
безпосереднього перетину товаром кордону з країною-членом ЄС. 
Перевізник товару подає документ в митну службу тієї країни чле-
на ЄС, через яку здійснюється ввезення товарів на територію союзу. 

Терміни подання декларації варіюються залежно від способу до-
ставки товарів:

• Морські контейнерні перевезення: за 24 до початку завантаження 
товарів в іноземному порту.
• Морське перевезення сипучих вантажів: мінімум за 4 години до 
прибуття в порт призначення.
• Фідерні перевезення: мінімум за 2 години до прибуття вантажу 
в порт призначення.
• Близькомагістральні повітряні перевезення (тривалістю до 4х 
годин): до моменту зльоту повітряного судна
• Далекомагістральні повітряні перевезення (тривалістю більше 4-х 
годин): мінімум за чотири години до прибуття повітряного судна в 
перший аеропорт на території ЄС.
• Дорожні вантажні перевезення: мінімум за годину до прибуття 
вантажу на територію ЄС.

Наступним документом є вантажна митна декларація. Вантажна 
митна декларація (SAD) надається митним органам країни-члена 
ЄС імпортером товарів або його представником в електронній фор-
мі (у кожної країни-члена ЄС є своя власна система електронної 
звітності) або у формі документа безпосередньо у відповідну мит-
ну службу.

У даній декларації міститься інформація про призначення товарів 
(експорт, імпорт, транзит, зберігання на складах митниці, тимча-
совий імпорт, переробка і т. д.) незалежно від способу (морські, авіа 
або дорожні перевезення), яким ці товари були доставлені на тери-
торію країни-члена ЄС. Дана декларація є універсальним докумен-
том, що забезпечує оптимальне розкриття інформації про товари. 
Вона також скорочує кількість адміністративних процедур і доз-
воляє уніфікувати процеси обробки митної інформації.
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EORI 
Для того, щоб експортувати товари в країни ЄС і здійснювати торго-
во-економічну діяльність на їх території, також необхідно пройти 
реєстрацію і отримати реєстраційний код економічного опера-
тора (суб'єкта економічної господарської діяльності), так званий 
EORI код (номер в системі реєстрації та ідентифікації економічних 
операторів ЄС). EORI – це унікальний ідентифікаційний код, який 
видається митним органом країни - члена ЄС всім суб'єктам еконо-
мічної господарської діяльності, які залучені до торгово-економіч-
них відносин, що регулюються митним законодавством ЄС. 

Наявність ефективної, прозорої та некорумпованої митної систе-
ми є однією з найперших умов, яку потрібна забезпечити будь-яка 
країна для інвесторів. Оскільки будь-яка особа чи підприємство 
впершу чергу стикається з роботою митниці.

Угода про Асоціацію з ЄС вимагає безумовного впровадження низ-
ки положень митного законодавства ЄС (протягом 1-3 років). Зокре-
ма, в митне законодавство України повинні бути імплементовані 
70-80 % положень Митного кодексу ЄС. А це означає, що митне за-
конодавство повинно змінитися майже повністю. На теперішній 
період у митній системі тривають реформувальні процеси. Зміни, 
які повинні відбутися у звязку з підписанням Угоди про Асоціацію 
повинні бути втілені на законодавчому рівні та повинні закріпи-
ти існування таких елементів:

• Громадська оцінка керівників митних органів.
• Побудова комунікацій з бізнесом.
• Побудова ефективної функціональної структури української 
митниці.
• Протидія корупції.
• Спрощення митних процедур.
• Автоматизація митної справи.

Оскільки Україна впевнено рухається до посилення співпраці з ЄС, 
то ці зміни митної системи України будуть здійснені в найближ-
чий час.



МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В КИЄВІ, УКРАЇНА
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Ще близько двох років тому різке падіння всіх показників україн-
ської економіки привело її до критичного стану, і всі, затамувавши 
подих, чекали дефолту. Однак цього так і не сталося, українська 
економіка стабілізувалася та почала знову приваблювати інвес-
торів. Це і не дивно, адже в Україні великий ринок дешевої висо-
кокваліфікованої робочої сили, ємний споживчий ринок, багаті 
природні ресурси, вигідне географічне розташування та чималий 
потенціал майже у всіх галузях виробництва товарів та послуг. Са-
ме тому інвестиції в Україну у 2016 році в чотири рази перевищили 
суму інвестицій за попередній рік. 

Інвестори, що вирішили вкласти кошти в українські підприєм-
ства, повинні володіти інформацією про всі особливості ведення 
бізнесу в Україні, зокрема, і про умови банківського обслуговуван-
ня. 

Банківська система України, так само, як і вся економіка, пере-
жила кризовий період і зараз перебуває на стадії відновлення. По-
зитивним результатом кризи стала велика «чистка», яку вже так 
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давно потребували українські банки. За останні два роки Націо-
нальним банком України було позбавлено ліцензії 82 комерційні 
банки, на ринку залишилося 100 банків (з них 25 – з іноземним 
капіталом). Таким чином, негативні економічні процеси в країні 
дозволили виявити всі слабкі місця банківської системи і вивести 
з ринку ненадійні банки. В той же час, найсильніші банки лише 
зміцнили свої позиції і стали ще потужнішими. 

Так, за даними щорічного банківського проекту Forbes найсиль-
нішими банками в Україні за даними 2016 року визнано CitiBank, 
ProCreditBank, CreditAgricole, RaiffeisenBankAval та ING BankUkraine, 
всі – банки з іноземним капіталом. Це, з одного боку, свідчить про 
те, що Україна все ще залишається привабливою для іноземних ін-
весторів (навіть для тих, які пережили економічну кризу останніх 
двох років); а з іншого, додає кілька балів надійності банкам, які 
підтримуються материнським капіталом з-за кордону. Їхній рі-
вень життєздатності позначається оцінкою «А» як найсильніший. 
Для визначення рейтингової оцінки використовувався ряд показ-
ників, серед яких рівень ліквідності, капіталізації, рентабельно-
сті, оцінка підтримки акціонерів, безперебійності платежів та 
ризиків країн їх походження. 

Збитки українських платоспроможних банків цього року суттєво 
зменшилися, а саме у 3,3 разів порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Так, якщо в минулому році сума збитків становила 
30,2 млрд. грн.. ($1,1 млрд.), то цього року вже лише 9,3 млрд. грн. 
($356,8 млн.). При тому, що збитковими є лише близько 30 % банків, 
інші ж 70 % отримують прибуток. Це дуже позитивна тенденція, 
яка дозволяє прогнозувати, що у наступному році можна очікува-
ти беззбиткової діяльності банківської системи України. 

Довіра населення до банків зростає, про що свідчить збільшення 
депозитного портфелю банків на 6,7 % з початку року. При цьому 
НБУ скасував ліміт видачі готівки з депозитних рахунків у гривні, 
та удвічі підвищив ліміт за рахунками в іноземній валюті і бан-
ківських металах, демонструючи, таким чином, послаблення ад-
міністративного регулювання. 

Суттєво підвищилася прозорість роботи банківської системи. Як-
що раніше формальними власниками банківських установ могли 
бути одні особи, а реальними керівниками – зовсім інші, то зараз 
НБУ та Антимонопольний комітет проводять ретельну перевірку 
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засновників банківських установ і походження їх коштів. В по-
передній рік ліквідувалися ті банки, які мали серйозні фінансові 
проблеми, зараз же банківську систему перевіряють ще й на надій-
ність репутації. Відбулося значне підвищення стандартів роботи 
банків, що виступає гарантією хорошої репутації в майбутньому. 

В цілому можна бачити, що банківська система України стала 
більш демократичною, відкритою і надійною, а також більш стій-
кою до економічних шоків. Основні показники її роботи стабілі-
зувалися і піднялися над критичною межею. Це підтверджують 
і міжнародні рейтингові агентства. Зокрема, агентство Moody's 
цього року змінило прогноз щодо банківської системи України 
з «негативний» на «стабільний». 

Що ж потрібно знати іноземному інвестору про особливості бан-
ківського обслуговування в Україні?

В Україні як фізична, так і юридична особа – нерезидент можуть 
відкрити поточний чи депозитний рахунок у національній чи 
іноземній валюті. Для цього особа, що бажає відкрити рахунок, 
повинна подати в банк визначений пакет документів. Стандарт-
ними документами для відкриття валютного рахунку юридич-
ною особою-нерезидентомє заява, копія свідоцтва про реєстрацію 
юридичної особи, копія свідоцтва про реєстрацію представництва, 
копія статуту, копія довіреності юридичної особи-нерезидента 
представнику в Україні та картка зі зразками підписів та відбит-
ком печатки. У випадку, коли інвестор є учасником договору про 
розподіл продукції, він повинен також подати довідку про взяття 
на облік у податкових органах.Окремі банки можуть вимагати до-
даткові документи для відкриття рахунку.

Відсоткові ставки на депозитні рахунки у доларах для юридичних 
осіб становлять до 10 % річних, середня ставка коливається на рів-
ні 6-7 %.

Будь-які міжнародні розрахунки за комерційними операціями мож-
на здійснювати лише через банки. Інвестувати кошти в українське 
підприємство іноземний інвестор може як у гривні, так і в інозем-
ній валюті.Всі розрахунки за товари та послуги всередині країни 
здійснюються в гривні. Перерахувати доходи від інвестиційної ді-
яльності на іноземний рахунок інвестор може сам зі свого рахун-
ку, відкритого в українському банку. Або ж він може отримати ці 
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кошти одразу на свій іноземний рахунок від українського партне-
ра. Перерахування коштів можна здійснити як із гривневого, так 
і з валютного рахунку. 

Необхідно зважати, що у тому випадку, коли відбувається експорт-
на операція з післяплатою чи імпортна операція з передплатою, 
гроші чи товари повинні надійти в Україну не пізніше, ніж за 90 
календарних днів. 

Суттєвою перевагою для іноземного інвестора є те, що переказ ва-
люти на його закордонний рахунок належить до винятків і не по-
требує отримання ліцензії НБУ. 

Однак перед тим, як переказати ці кошти, представництво інозем-
ного інвестора в Україні (або його партнерська компанія) купує 
валюту на міжбанківському ринку. Для цього воно (представни-
цтво) подає до свого банку заявку на купівлю іноземної валюти ра-
зом з визначеним пакетом документів. Якщо протягом трьох днів 
банк не отримав від Національного Банку України заборону на 
проведення цієї операції, він здійснює купівлю валюти від імені 
клієнта на суму, вказану у заявці. 

Також в Україні існує вимога про те, що 65 % валюти, що надійшла 
з-за кордону, повинні бути продані на міжбанківському валютно-
му ринку. Однак ця норма не стосується коштів, які надійшли для 
здійснення іноземних інвестицій.

Це свідчить про те, що Україна прагне залучати іноземні інвести-
ції, і створює для цього сприятливі умови, поступово пом’якшуючи 
вимоги до іноземних інвесторів. Чітко видно курс на Європей-
ський Союз у створенні відповідних норм, вимог та стандартів не 
лише у банківській системі, а й в економіці країни загалом. Не мог-
ли не помітити це і світові рейтингові агентства: за підсумками 
2015 року Україна зайняла досить високе 52 місце за рівнем інвес-
тиційного потенціалу у рейтингу Global Competitiveness. В той же 
час агентство Bloomberg віддало Україні 41 місце у рейтингу ТОП-
50 найбільш інноваційних економік світу, прогнозуючи їй стрім-
кий розвиток у найближчі роки.
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НИЗЬКА ЦІНА 
І ВИСОКА 

КВАЛІФІКАЦІЯ ПРАЦІ

За останні роки через економічну кризу спостерігаються тенденції 
масового зубожіння населення, падіння реальних зарплат, збіль-
шення смертності, відпливу мізків. За розміром офіційної заробіт-
ної плати наша країна перебуває на останньому місці в Європі.

Середня заробітна плата працівників загалом по Україні знизила-
ся з 308 євро у 2013 р. до 193 у 2016-му, тобто в 1,6 разу. Український 
рівень середньої заробітної плати нижчий навіть від мінімаль-
ної заробітної плати (МЗП) у багатьох зарубіжних країнах. Якщо 
МЗП в Україні сьогодні становить 52 євро, то в Литві, Латвії, Есто-
нії, Польщі — 350–430 євро, а в деяких країнах ЄС перебуває на рів-
ні 1500 євро (Франція, Ірландія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди). 
Найнижча МЗП у Болгарії (173 євро), найвища — у Люксембурзі 
(1923 євро).
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Тобто українська мінімальна заробітна плата в 3,3 рази менша за 
найнижчу та в 37 разів — за найвищу в Європі. Варто акцентувати 
увагу на тому, що зміни в рівнях зарплати, які мали місце в Укра-
їні, не наблизили її до аналогічних показників країн Європи, а за 
останні два роки, а навіть віддалили.

Такий невтішний стан спостерігається при тому, що Україна за-
ймає третє місце у світі за рівнем освіти. Ми перебуваємо за Пів-
нічною Кореєю та Латвією. Рівень загальної освіченості населення 
становить 99,8 %. А в індексі освіти Програми розвитку ООН Украї-
на посіла 29 місце, що вище за той же показник у Великій Британії. 

Претензії щодо незадовільного рівня оплати праці, зокрема низь-
ких зарплат, в Україні зазвичай пов'язують з періодом незалеж-
ності. Формування моделі дешевої робочої сили значною мірою 
зумовлено специфікою видів і технологій економічної діяльності, 
що передбачають екстенсивний характер зайнятості та її низьку 
продуктивність. Водночас великий вплив справляла й державна 
політика.

Головним наслідком моделі дешевої робочої сили слід вважати 
спотворення диференціації розмірів заробітної плати, передусім 
відсутність адекватних співвідношень між оплатою розумової 
та фізичної, кваліфікованої та некваліфікованої праці. Некваліфі-
кований масовий робітник і за кращих, і за гірших часів завжди 
одержує платню на рівні, необхідному для його фізичного існуван-
ня. Але кваліфікована робоча сила, за умовами її відтворення, має 
оплачуватися значно дорожче. Загальнонизький рівень зарплат 
завжди свідчить про зрівнялівку в оплаті праці, яка досягається 
за рахунок економії на кваліфікованій робочій силі.

Особливістю сучасної ситуації є також випереджальне зростання 
споживчих потреб і вимог до оплати праці з боку населення поряд 
із відсутністю цілеспрямованих дій щодо структурних змін в еко-
номіці з боку держави та роботодавців. Населення порівнює свій 
сьогоднішній добробут не з радянським минулим, а з досягнутим 
рівнем життя у розвинених країнах, тому так критично ставиться 
до існуючих стандартів оплати праці, тому така низька мотивація 
до економічної активності. Попри давні розмови про необхідність 
переходу на інноваційну модель розвитку, держава та роботодав-
ці далі тримаються моделі дешевої робочої сили, наслідками чого 
є консервація застарілої матеріально-технічної бази виробництва 
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та архаїчної структури економіки, а отже, один з найнижчих у Єв-
ропі рівнів продуктивності. Як зазначав радянський академік 
С.Струмілін, непродумана економія на заробітній платі — найгір-
ший за своєю збитковістю спосіб економії.

Міграція
Як наслідок, українці досить охоче залишають батьківщину в по-
шуках кращих місць роботи, більших заробітків. При цьому ви-
никають певні виклики для економіки країни. Якщо еміграція, 
наприклад, до Росії є тимчасовою, то в Євросоюз люди зазвичай ви-
їжджають з метою залишитися там назавжди. Ряд експертів вва-
жає, що Україна тільки виграє від «відпливу мізків», тому що вони 
повертаються у країну в удосконаленому вигляді. 

І все ж таки говорячи про міграцію висококваліфікованої робочої 
сили, це явище переважна більшість наших експертів оцінює як 
виключно негативне, оскільки воно несе величезну загрозу еко-
номічному (корисні винаходи та відкриття принесуть прибутки 
іншим державам), науковому (нові «Ейнштейни» не принесуть 
користі рідній системі науки та освіти) та соціальному (нація 
в результаті міграції висококваліфікованої робочої сили втрачає 
великий потенціал, позбавляється цінного людського ресурсу) 
розвитку країни. 

Виїзд за кордон дає можливість талановитим людям знайти кра-
ще застосування своїм здібностям, а також акумулювати фінан-
сові ресурси й напрацювати ділові зв’язки, яких вони навряд чи 
змогли би набути на батьківщині.

Сьогодні у передових країнах світу користуються попитом експер-
ти в галузі ІТ. Тому іноземні компанії надають хороші умови пра-
ці з усіма перевагами для того, щоб переманити спеціалістів даної 
сфери. "Еміграція програмістів виросла катастрофічно - виїжд-
жають дрібні і середні компанії", - каже старший директор "EPAM 
Україна" Юрій Антонюк. За його словами, українська держава досі 
не створила умов для сталого розвитку стартапів в країні, а само-
стійного розвитку цих напрямків не відбудеться. 

На думку керуючого партнера SBT Systems Ukraine Дмитра Овча-
ренка, для розвитку IT-галузі в Україні необхідні відповідна за-
конодавча база і судова система, що дозволяє захищати права 
компаній на запатентовані технології.
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У той же час президент компанії Miratech Микола Роєнко зазна-
чає, що поточний рівень державного фінансування наукових 
досліджень і розробок є недостатнім для активного розвитку ін-
формаційних технологій в країні. За його даними, науковий спів-
робітник в середньому в рік отримує 2 тис. євро фінансування для 
проведення досліджень. "Наука тримається на голодному пайку", 

- сказав Микола Роєнко.

Він також повідомив, що на ринку IT-аутсорсингу Україна є одні-
єю з найпривабливіших країн для зарубіжних компаній. "Украї-
на стала де-факто топовим брендом в аутсорсингу - дев'ять із ста 
найбільших світових IT-компаній представлені в ній", - сказав він.

"Незважаючи на всі проблеми, інвестори прагнуть приходити 
в Україну. Важливо просувати галузь", - сказав генеральний ди-
ректор Altexsoft Олександр Медовий.

Звісно, емігрують не тільки науковці та представники ІТ сектору, 
а й будівельники, інженери, лікарі та спеціалісти багатьох інших 
галузей.

Для мешканців українського прикордоння, Чехія є другою краї-
ною після Польщі, куди вони найчастіше скеровують свої погляди 
у пошуках заробітку. Причому, йдеться не про короткотермінові, 
сезонні поїздки, а зазвичай перебування у півроку або рік, каже 
у розмові з DW голова Асоціації роботодавців Львівщини Зено-
вій Бермес. "На Закарпатті заробітки у Чехії – це масове явище, на 
Львівщині трохи менше, але теж їдуть. Їдуть легально і нелегаль-
но з польськими візами, не заради кращої зарплати, покращен-
ня добробуту сім'ї, як це у свій час робили чехи, німці чи італійці, 
а заради того, щоб банально вижити. Альтернативи в Україні не-
має", - каже Бермес.

Середня зарплата інженера-конструктора в Україні 7 тисяч гри-
вень, а в Чехії від тисячі євро (близько 30 тисяч гривень). Отже, 
існує чималий фінансовий стимул для фахівців. До того ж безро-
біття в західному регіоні набагато вище від офіційних 9 відсотків. 

"Можемо говорити про 20 відсотків. І значна армія безробітних жи-
ве за рахунок прикордонного руху", - додає голова асоціації. Він 
запевняє, що зараз у світі йде боротьба не за нафту і газ, а саме за 
людський ресурс: "Як бачимо, Чехія вступила у боротьбу за україн-
ський трудовий ресурс, і не лише за той, що вивільнився у час еко-
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номічної кризи, але й за кваліфікований персонал, що у попиті на 
нашому ринку.". Щоправда, окремі інвестори самі йдуть на західні 
регіони і використовують дешеву робочу українську силу, працю-
ючи на давальницькій сировині, але і вони невдовзі можуть від-
чути нестачу робітників.

Отже, заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одно-
го боку, є основою добробуту працюючих, а з другого - при науково 
обґрунтованій організації стимулює працівників до високоефек-
тивної праці і, як наслідок, впливає на темпи соціально-еконо-
мічного розвитку держави. Від ефективності державної політики 
у сфері оплати праці залежить рівень життя населення. Розви-
ток ринкових відносин в Україні вимагає відходу від актуальних 
за радянських часів догм і стереотипів, панування "зрівнялівки" 
й переходу до застосування ринкових механізмів та нової філосо-
фії заробітної плати, яка б забезпечувала гідну винагороду за пра-
цю та сприяла подоланню бідності.
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Мінімальна заробітна плата в Україні на сьогодні дорівнює 3200 
гривень. Середня заробітня плата – 5700 гривень. Виходячи з розмі-
ру середньої заробітної плати, ми прорахуємо всі види соціальних 
стягнень, які сплачує підприємство та працівник: 

Отже, першу статтю складають податки, які сплачує підприєм-
ство з фонду оплати праці: 33,2 % – у пенсійний фонд (1892 грн), 
1,5 % – у фонд тимчасової непрацездатності (85,5 грн), 1,3 % – у фонд 
із безробіття (74,1 грн), від 0,8 % до 2,4 % – у фонд нещасних випад-
ків на виробництві (для здійснення подальших розрахунків з цьо-
го податку користуватимемось цифрою у розмірі 1 %).

Другу статтю складають податки, які стягуються з заробітної пла-
ти працівника: 2 % – у пенсійний фонд (114 грн), 1 % – у фонд зайня-
тості (57 грн), 15 % – податок на доходи фізичних осіб (855 грн). 

В загальному 38,4 % виплачуються з фонду оплати праці підприєм-
ства і ще 18 % з заробітної плати працівника.

Перераховані відрахування є обов’язковими, однак підприємство 
може для своїх працівників оплачувати послугу медичного стра-
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хування на добровільних засадах, для стимулювання та заохочен-
ня працівників.

Насамперед, хочемо наголосити на тому, що в Україні досі не впро-
ваджено систему обов’язкового медичного страхування. Зараз 
існує тільки добровільна форма медичного страхування для на-
селення. В основному зараз послугами медичного страхування 
користуються тільки працівники великих компаній, яким дана 
послуга забезпечується завдяки сплаті необхідних внесків сами-
ми компаніями. 

За інформацією Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг, ринок добровільного 
страхування здоров’я майже мертвий – в Україні за 9 місяців 2016 
року тільки 9 % (1758,6 млн. грн) загальних чистих страхових пре-
мій належали до категорії “медичне страхування (безперервне 
страхування здоров’я)”. До категорії «страхування медичних ви-
трат» належить тільки 2,68 % (проти 6,31 % та 1,57 % у 2012 році від-
повідно) чистих страхових премій. 

Існуючу тенденцію, при якій громадяни не використовують та-
кий інститут як медичне страхування, ми можемо пояснити тіль-
ки одним: населення наразі не може собі дозволити фінансово 
користуватися послугами страхових компаній.

Зараз на території України діють ряд страхових компаній, які 
надають послуги населенню стосовно добровільного медичного 
страхування. Серед найбільших компаній, які здійснюють медич-
не страхування ми можемо виділити : «AXA Україна», СК «Провід-
на», «PZU», СК «ТАС», «Оранта» та «Уніка». В свою чергу, хотілось 
б підмітити, що в основному ці компанії розпочали надавати по-
слуги медичного страхування в 2015-2016 роках. І в основному їх-
ня діяльність масово буде розвиватися вже після впровадження 
обов’язкового медичного страхування.

На сьогодні Кабінет Міністрів України і профільне міністерство 
у рамках визначення напрямків реформування медичної галузі 
підтримують ідею, згідно з якою, обов'язковим медичним стра-
хуванням у країні повинна займатися іноземна компанія. Таким 
чином, є всі підстави припускати, що для цієї мети будуть залуча-
тися іноземні інвестори, від яких слід очікувати послуги високої 
якості.
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Інтерес інвесторів стосовно даного питання свідчить й те, що вже 
ряд компаній з світовим іменем в страховій сфері задекларували 
своє бажання брати участь в наданні послуг населенню стосовно 
обов’язкового медичного страхування. Враховуючи те, що середня 
ціна зараз медичного страхування 200 доларів в рік, то це ще й стає 
вигідною сферою для інвестування іноземцями в Україну.

Зробивши аналіз стану медичного страхування в Україні ми впев-
нені, що в недалекому майбутньому дана реформа буде доведена 
до кінця і в свою чергу іноземні компанії мають чудовий шанс ін-
вестувати в цю сфера в Україні.

Основні положення реформи соціального захисту України перед-
бачені Концепцією соціального забезпечення населення України, 
яка схвалена Верховною Радою. Верховна Рада також прийняла два 
пенсійних закони – "Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення", – які 
мають докорінно змінити систему пенсійного забезпечення та 
привести її у відповідність до міжнародних стандартів і досвіду 
розвинених країн з ринковою економікою. 

Стосовно реформи пенсійної системи то Кабінет Міністрів України 
запровадив трирівневу систему пенсійного забезпечення. Перший 
рівень – солідарна система, другий рівень – накопичувальна си-
стема, третій рівень – система недержавного пенсійного забезпе-
чення. Отже, пенсія особи має складатися з трьох частин, кошти 
для кожної структурної частини накопичуються, а виплати здій-
снюються за спеціальними умовами.

Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова сис-
теми накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтуєть-
ся на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб. 
І саме на цей рівень пенсійної системи ставлять найбільші ставки 
урядовці. Зараз мінімальна пенсія в Україні складає 55 доларів і є 
найнижчою в Європі. Вважається, що змінити цю ситуацію на кра-
ще допоможе створення недержавних пенсійних фондів. Україна 
в цій сфері планує залучення інвестицій міжнародних компаній. 
І саме ця сфера може стати цікавою для потенційних інвесторів.

Оскільки зараз на Україні серед існуючих недержавних пенсійних 
фондів немає компаній, які б могли надати свої послуги всьому на-
селенню країни, то скоріше за все дані компанії будуть міжнарод-
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ними. І сподіваємося, що у 2017 році дані компанії зя’вляться на 
українському ринку та реформа пенсійна буде доведена до кінця, 
оскільки це є однією з основних вимог МВФ для отримання Украї-
ною чергового кредиту.

Участь компаній зі страхування життя, діяльність яких передба-
чена на третьому рівні, на фоні погіршення умов солідарної систе-
ми, не викличе різкого стрибка зростання ринку – це поетапний 
процес, як і вся пенсійна реформа. З точки зору конкуренції, ви-
грає той, хто зможе швидше і якісніше донести інформацію про ре-
форму і можливості третього рівня. Тут умови практично однакові 
як для іноземних компаній з власною агентською мережею лайфо-
вих агентів, так і для вітчизняних компаній з мережею ризикових 
агентів з уже існуючою базою клієнтів.

Існує в Україні ряд діючих соціальних програм щорічних, які на-
правлені на допомогу малозахищених верств населення, а саме:

• "Програма фінансової підтримки переселенців"- 2014 року 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виділило 
фінансову підтримку вимушеним внутрішньопереміщеним особам 
в розмірі 3,5 млн. грн, 2015 - 5 млн. грн, 2016 - 7 млн. грн.
• Програма " Сучасні методи реабілітації дітей-інвалідів" - програма, 
яка кожного року дає можливість лікарям-реабілітологам пройти 
стажування в США.
• Щорічні програми Фонду " Стефанія"- реабілітаційний центр для 
бездомних, цілодобовий пункт обігріву при денному центрі, який 
відкривається в період холодів, допомога багатодітним сім’ям, 
допомога переселенцям.

В Львові було продовжено дію Програми соціального захисту вну-
трішньо переміщених осіб на 2017 рік.

Ця Програма – це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з ме-
тою фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, 
інвалідів (у тому числі дітей-інвалідів), матерів/батьків (опікунів), 
які мають на утриманні троє і більше малолітніх дітей до 18 років, 
осіб працездатного віку, які не працюють та не мають можливості 
отримувати доходи у зв’язку з тривалою хворобою, в окремих ви-
падках – інших внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на 
обліку у відділах соціального захисту управління соціального за-
хисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-
ди. 
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Краматорське учбово-виробниче підприємство українського то-
вариства сліпих отримало в Ощадбанку кредит у рамках спільної 
з Western NIS Enterprise Fund програми кредитування соціальних 
підприємств.

Підприємство, на якому 60 % працюючих є людьми з порушення-
ми зору, спеціалізується на виробництві гофрокартону та виробів 
з нього. Отримані кошти сприятимуть нарощенню обсягів вироб-
ництва та конкурентоспроможності підприємства, що в свою чер-
гу надасть можливість стабільно виплачувати заробітну плату 
та надавати співробітникам матеріальну допомогу на лікування, 
забезпечувати їх житлом, оздоровлювати, створювати умови для 
соціально-культурного розвитку. Позитивним є те що банки спри-
яють різноманітного роду соціальним підприємствам в отриман-
ні кредиту.

2017 рік повинен стати важливим роком в сфері медичного стра-
хування та соціального забезпечення населення. Уряд України го-
товий співпрацювати з міжнародними компаніями для підняття 
соціальних гарантій населення. Український уряд декларує повні-
стю відкритий доступ інвесторів в Україну, що звичайно не може 
не тішити.



ЗАСІДАННЯ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У КИЄВІ, УКРАЇНА
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Державні гарантії підтримки інвестицій іноземних інвесторів 
забезпечує Закон України «Про захист іноземних інвестицій на 
Україні». Згідно ст. 5 Закону України «Про захист іноземних інвес-
тицій на Україні» від 10.09.1991 № 1540а-XII іноземні інвестори во-
лодіють правом повторного інвестування коштів у підприємство 
чи сферу діяльності підприємства в Україні. Також відповідно до 
ст. 4 даного закону іноземні інвестори володіють гарантованим 
правом одержання перерахованого за кордон прибутку або інших 
коштів, що були одержані шляхом здійснення законної діяльності 
як в національній, так і в іноземній валютах.

Розділ 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 
19.03.1996 № 93/96-ВР встановлює державні гарантії захисту іно-
земних інвестицій. Відповідно до ст. 7 розділу 2 «Державні гаран-
тії захисту іноземних інвестицій» даного закону для здійснення 
інвестиційної діяльності іноземними інвесторами на території 
України законодавчо-правовими актами встановлено національ-
ний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності. 
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Державна інвестиційна підтримка
Національний режим інвестиційної діяльності наділяє інозем-
них інвесторів таким ж обсягом прав та обов'язків, який надаєть-
ся і вітчизняним суб'єктам господарської діяльності. Відповідно до 
ст. 6 розділу 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність» від 16. 04. 1991 № 959-XII національний режим інвестиційної 
діяльності включає всі види господарської діяльності іноземних 
суб'єктів господарської діяльності, якщо така діяльність перед-
бачає здійснення інвестицій в Україну. Винятки з національного 
режиму інвестиційної діяльності можуть бути встановлені між-
народними договорами України з урядами інших країн. 

Відповідно до ст. З Угоди між Урядом України та Чеської Республіки, 
яка була підписана 17. 03. 1994 та вступила в чинність 02. 11  1995, 
національний режиму інвестиційної діяльності не поширюється 
щодо одержання іноземними інвесторами права володіння зем-
лею та прийняття участі в процесах приватизації.

Згідно ст. 8 Закону України «Про режим іноземного інвестування» 
іноземним інвесторам гарантовано захист від зміни законодав-
ства строком на десять років. Дана стаття не означає, що законо-
давство України не може змінюватися. Однак, стаття передбачає 
ситуацію, у якій у разі зміни законодавства, іноземний інвестор 
має право звернутися з вимогою про застосування по відношен-
ню до нього тих державних гарантії захисту інвестицій, які міс-
тяться в Законі України «Про режим іноземного інвестування» від 
19. 03. 1996 № 93/96-ВР. Таку вимогу іноземний інвестор має право 
висунути протягом десяти років з моменту вступання в силу змі-
неного законодавства.

Для надання державної підтримки інвестиційним проектам 
суб’єктів господарювання Кабінетом Міністрів України засновано 
Державну інноваційну фінансово-кредитна установу. На сьогод-
нішній день Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 
реалізувала наступні проекти: інноваційний проект щодо впрова-
дження когенераційної енергозберігаючої установки Теплоенерге-
тичний комплекс «Мотор Січ», на реалізацію якого дана установа 
надала позику у розмірі 676 тисяч євро; інноваційний проект що-
до випуску першого вітчизняного легкого багатоцільового верто-
льоту КТ-112, на реалізацію даного проекту Державна інноваційна 
фінансово-кредитна установа виділила 1 млн. євро. Установа схва-
лила фінансування у розмірі понад 1 066 тисяч євро інноваційно-
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го проекту покликаного розробити технологію по виготовленню 
та промисловому випуску колагенової екологічно чистої оболон-
ки для харчових продуктів. До переліку реалізованих Державною 
інноваційною фінансово-кредитною установою інноваційних 
проектів входять також проект щодо налагодження серійного ви-
робництво агрегатів шасі літаків АН– 140, АН–148–100 та проект 
спрямований на реконструкцію зовнішнього освітлення міста 
Львова шляхом використанням сучасних енергозберігаючих тех-
нологій.

З 2012 року в Україні розвиваються індустріальні парки, які розгля-
даються як інструмент розвитку виробничих та науково-дослід-
них підприємств країни. Станом на 30 грудня 2016 року в Україні 
до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 15 ін-
дустріальних парків. 

З метою залучення іноземних інвестицій Верховна Рада схвали-
ла у першому читанні законопроект, що спрямований на вста-
новлення пільгового оподаткування діяльності індустріальних 
парків. Таким чином, у разі остаточного ухвалення даного зако-
нопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України, 
для індустріальних парків будуть встановлені наступні пільги: 
оподаткування прибутку за ставкою 0 % впродовж перших п’яти 
років, а наступних п’яти років – за ставкою 9 %. Також для інду-
стріальних парків передбачене право розстрочити суму податку 
на додану вартість у зв’язку з операціями по ввезенню до України 
устаткування, обладнання та ін. матеріалів, що використовують-
ся або для облаштування парків, або для здійснення господарської 
діяльності. Розстрочити суму податку на додану вартість дозво-
ляється на 5 років. Отже, передбачені пільги значно зменшать по-
датковий тягар покладений на індустріальні парки та дозволять 
паркам реінвестувати більше коштів в свою господарську діяль-
ність.

Підтримка зеленої енергії 
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про електроенергетику» від 
16.10.1997 № 575/97-ВР оптовий ринок електричної енергії України 
зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встанов-
лено "зелений" тариф електричну енергію у кожному розрахун-
ковому періоді. Оптовий ринок зобов’язаний здійснювати повну 
оплату вартості електричної енергії, виробленої за рахунок вико-
ристання альтернативних джерел енергії за "зеленим" тарифом.
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"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють 
електричну енергію з використанням альтернативних джерел 
енергії встановлюється на рівні роздрібного тарифу помножено-
го на коефіцієнт "зеленого" тарифу для даного виду електроенер-
гії. Стаття 17 даного закону визначає коефіцієнти "зеленого" тарифу 
для об’єктів, введених в експлуатацію з 01. 01. 2017 по 31. 12. 2019. Та-
ким чином, суб’єкти господарювання, які виробляють електричну 
енергію з використанням вітроустановок одиничною встановле-
ною потужністю до 600 кіловат, можуть продати дану електрич-
ну енергію за ціною 0.06 євро без податку на додану вартість за 
одну кіловат-годину. Для суб’єктів господарювання, які виробля-
ють електричну енергію за рахунок використання вітроустановок 
одиничною встановленою потужністю від 600 до 2000 кіловат, ці-
на продажу такої енергії державі встановлена на рівні 0.07 євро за 
кіловат-годину. У разі вироблення електричної енергії за рахунок 
застосування вітроустановок одиничною встановленою потужніс-
тю від 2000 кіловат та більше, суб’єкти господарювання можуть ре-
алізовувати таку енергію за ціною 0.1 євро без податку на додану 
вартість

Для тих суб’єктів господарювання, що виробляють електричну 
енергію за рахунок використання біомаси та біогазу, ціна реаліза-
ції встановлена на рівні 0.13 євро без податку на додану вартість 
за одну кіловат-годину. У разі використання суб’єктами господа-
рювання енергії сонячного випромінювання наземними об’єкта-
ми електроенергетики для виробництва електричної енергії, ціна 
реалізації такої енергії встановлена на рівні 0.16 євро без податку 
на додану вартість.

Окрім встановлення «зеленого» тарифу для суб’єктів господарю-
вання, які виробляють електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії, для таких виробників законодав-
ством встановлено додаткові пільгові умови у сфері оподаткуван-
ня та розмитнення обладнання для об’єктів електроенергетики, 
призначених для виробництва електроенергії за рахунок викори-
стання альтернативних джерел. Під пільговими умовами оподат-
кування мається на увазі звільнення від оподаткування операцій 
із ввезення на митну територію України устаткування, яке буде 
використовуватися для виробництва енергії з відновлюваних аль-
тернативних джерел (п. 197.16. ст. 197 Податкового кодексу Украї-
ни). 
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Пільгове оподаткування також встановлене і для виробників 
устаткування для виробництва альтернативних видів палива 
та устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії. 
Для виробників даного обладнання, які здійснюють їх продаж на 
митній території України встановлено пільгу у вигляді звільнен-
ня від оподаткування 80 відсотків прибутку виробників такого об-
ладнання (додаток до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсо-
тків прибутку підприємств від продажу яких на митній терито-
рії України звільняється від оподаткування» від 28 вересня 2011 р. 
N 1005)

Отже, уряд України реалізовує державну підтримку інвестицій-
них проектів шляхом встановлення пільгового оподаткування ви-
робників устаткування для виробництва альтернативних видів 
палива та устаткування, що працює на відновлюваних джерелах 
енергії, «зелених тарифів» для тих суб’єктів господарювання, що 
виробляють електричну енергію за рахунок використання аль-
тернативних джерел енергії. Також Кабінетом Міністрів України 
засновано Державну інноваційну фінансово-кредитна установу, 
що станом на сьогоднішній день надала фінансову підтримку п’я-
тьом інвестиційним проектам. 



ВЕЖА ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОГО 
ПЕРЕДАВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ (ХОРТПЦ)
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ІНОЗЕМНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ

Ключову роль у розбудові економіки будь-якої країни відіграють 
іноземні інвестиції. Тому для України накопичення обсягів іно-
земних інвестицій є одним з пріоритетних напрямів економічної 
політики. 

В результаті політичної нестабільності та розриву економічних 
відносин з Росією, українська валюта - гривня втратила 70 % сво-
єї вартості між 2014 і 2015 роках. Було втрачено 50 % ринків збуту 
для української продукції, що вплинуло на значне зменшення по-
ступлень валюти в країну відносно стабільного попиту на валюту 
всередині країни. Не дивлячись на це, українська валюта залиши-
лась стабільною і навіть відновила кілька відсотків своєї вартості 
протягом перших місяців літа 2016 року.

Україна є привабливою для іноземних інвесторів, адже володіє 
низкою факторів, що підтверджують її інвестиційну привабли-
вість: вигідне географічне, геополітичне та геоекономічне роз-
ташування, високий рівень природно-ресурсної бази, дешева 
кваліфікована робоча сила, місткий споживчий ринок тощо. В ці-
лому, нормативно-правова база для створення і функціонування 
бізнесу в Україні є однаковою як для іноземних, так і для вітчиз-
няних інвесторів (крім права власності на землі сільськогосподар-
ського призначення).
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Іноземні інвестори мають право на репатріацію прибутку, доходу 
або інших коштів, пов'язаних з інвестиціями, без будь-яких обме-
жень, за умови, що інвестиції були зроблені відповідно до чинного 
законодавства і після сплати відповідних податків. Іноземним ін-
весторам гарантується право на негайний і безперешкодний вивіз 
прибутку.

На даний час Україна отримує найбільші обсяги іноземних інвес-
тицій від європейських держав. Провідними сферами економічної 
діяльності України й надалі залишаються: промисловість, ІТ сфе-
ра, будівництво, інформація та телекомунікації, сільське, лісове та 
рибне господарство, оптова та роздрібна торгівля тощо.

На міжнародній арені Україна виступає не лише як країна - реци-
пієнт, але й країна, яка інвестує в інші країни світу. Прямі інвести-
ції з України здійснювались до 46 країн світу. Наразі найактивніше 
Україна вкладає кошти в переробну промисловість; виробництво 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; машинобуду-
вання; металургійне виробництво; фінансова та страхова діяль-
ність тощо.

Аналіз інвестиційного клімату України демонструє негативний 
вплив російської агресії на економічну ситуацію, яка визначає за-
лучення інвестицій у державу. 

Важливим фактором для активізації інвестиційної діяльності 
України є угода України з ЄС про зону вільної торгівлі (далі – ЗВТ), 
яка набула чинності 1 січня 2016 року. Створення ЗВТ з країнами 
Європейського Союзу стане потужним додатковим аргументом на 
користь прямих іноземних інвестицій у виробництво товарів та 
послуг, орієнтованих на експорт до країн європейської спільноти, 
використовуючи наявні конкурентні переваги української еконо-
міки. 

Наразі Україна має кілька перспективних напрямів залучення іно-
земних інвестицій. Спостерігається позитивна тенденція в ін-
вестиційному кліматі країни, в першу чергу, завдяки залученню 
інвестицій у провідні сектори: сільське господарство, інформаційні 
та комунікаційні технології та альтернативні джерела енергії.

13 липня 2015 року відбулась перша інвестиційна конференція в м. 
Вашингтон, США. В рамках інвестиційної конференції було досяг-
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нуто домовленості сконцентруватись на співпраці в наступних 
сферах: енергетика, аграрний сектор, інфраструктура та привати-
зація.

Щодо інфраструктури, то одна з найбільших американських ком-
паній, яка вже має значний досвід роботи в Україні, - "Cargill" - при-
йняла рішення щодо додаткових інвестицій в українську 
інфраструктуру і будівництво термінала з перевалкою плюс 4 
мільйона тонн на загальну суму близько 100 мільйонів доларів 
США. Відповідний меморандум вже підписаний. У порту "Южний" 
буде відбуватися будівництво нового терміналу.

До того ж, Україна підписала з американськими партнерами уго-
ду про "відкрите небо". Нам необхідно, щоб на авіаційному рин-
ку була конкуренція. Тому було повністю скасовано всі обмеження 
в двосторонніх польотах між Україною і США. Це дасть можли-
вість збільшити кількість рейсів, покращити якість авіапереве-
зення і зменшити ціну на авіаквитки.

Україна є однією з ключових країн світу по розвитку IT сектору. Пере-
ваги для інвесторів у цій сфері зумовлені, насамперед, сприятливим 
податковим кліматом для розвитку даної галузі. За Податковим 
кодексом України, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року ІТ-компанії 
звільняються від сплати податку на додану вартість, а податок на 
прибуток із 2015-го сплачують за ставкою 18 %. Поки що Українські 
компанії спеціалізуються здебільшого на ІТ-аутсорсингу. Проте бі-
ля 10 % ІТ-компаній є продуктовими. Один з ключових американ-
ських інвестиційних фондів, що працює в Україні, - HorizonCapital 
прийняв рішення щодо інвестування і розвитку інтернет-магази-
ну "Rozetka.ua" і вкладатиме значні кошти в розвиток цього про-
екту.

У сфері енергетики теж є декілька досягнень. В першу чергу, у 2014 
році, завдяки нашим американським партнерам, Україні вдалося 
диверсифікувати постачання газу до України. Якщо Україна ра-
ніше була повністю залежна від російського газу, то сьогодні по-
стачання російського газу було повністю зупинене. Близько 70 
відсотків газу ми купуємо у країн-членів Європейського Союзу. 

Саме для того, щоб прискорити процес повної енергетичної неза-
лежності, нам необхідно збільшити обсяги видобутку природно-
го газу. Відтепер кожна компанія, яка хоче інвестувати в Україну 
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з тією метою, щоб збільшувати обсяги видобутку природного га-
зу, отримає преференційний податковий режим. З іншого боку, ра-
зом з партнерами з США і ЄС, Український Уряд реалізовуватиме 
програми енергоефективності, а це: зменшення споживання енер-
гетичних ресурсів, утеплення, модернізація і нові котли. Мета 
українського уряду полягає в тому, щоб через 10 років Україна ста-
ла повністю енергетично незалежною державою. 

В енергетиці також підписаний меморандум з європейським під-
розділом американської компанії «Рівер Стоун» щодо збільшення 
обсягів придбання природного газу для потреб української промис-
ловості та економіки. Також правління НАК «Нафтогаз України» 
підписало відповідний меморандум з американською компанією 
«Frontera» щодо будівництва LNG-терміналу і постачання відповід-
но природного газу морем до України.

Сприятливий вплив на інвестиційний клімат має аграрний сек-
тор. Досягненням сільського господарства ми повинні завдячити, 
в першу чергу, багатству природних ресурсів. Більшість країн світу 
не володіють і десятою частиною того, що маємо ми. Сукупну пло-
щу українських чорноземів можна порівняти з площею Великобри-
танії. Особливо плідною є південна і центральна частини України, 
де близько 50 % території становить "чистий" чорнозем. 

Американські партнери України розглядають питання щодо фі-
нансування програм по придбанню модернізованої і якісної аме-
риканської техніки для українського сільського господарства 
через "Експортно-імпортний Банк" Сполучених Штатів Америки. 

Важливим стратегічним партнером для України виступає не тіль-
ки США, а й Канада, з якою Україна підписала угоду про зону вільної 
торгівлі. В інвестиційній сфері між Україною та Канадою є перспек-
тивні проекти, зокрема будівництво заводів в Україні по виробни-
цтву аграрної техніки.

Ще одним цікавим прикладом двосторонньої співпраці у сфе-
рі іноземних інвестицій є Україна та Німеччина. До прикла-
ду, на початку 2016 року було відкрито новий завод компанії 
Kromberg & Schubert у Житомирі. Загалом, в Україні зареєстровано 
понад 4 тисячі підприємств з німецьким капіталом, з яких реаль-
но діючих - понад 2 тисячі. Сподіваємося, що подальша співпраця 
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між Україною та Німеччиною буде плідною і принесе свої резуль-
тати в найближчому майбутньому.

Незважаючи на нинішню складну ситуацію Україна продовжує 
залучати іноземні інвестиції, тим самим покращуючи своє ста-
новище на міжнародний арені. Адже іноземні інвестиції – це за-
порука зростання економічного розвитку будь-якої країни. Тому 
заходи щодо активізації інвестиційних процесів в Україні є най-
головнішою складовою національної економічної політики. 
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З метою покращення інвестиційного клімату в країні, Урядом роз-
роблений комплекс заходів. Так з 1 січня 2017 року аграріям про-
понують переходити до практики європейських країн, де для 
підтримки галузі передбачено різного роду дотації та асигнуван-
ня. На 2017 рік в держбюджеті передбачено видатки для підтримки 
агропромислового комплексу за такими програмами: «Фінансова 
підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом зде-
шевлення кредитів» (300 млн грн); «Надання кредитів фермер-
ським господарствам» (25 млн); «Фінансова підтримка заходів 
в агропромисловому комплексі» (60 млн); «Державна підтримка 
розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників 
та ягідників і нагляд за ними» (75 млн); «Державна підтримка га-
лузі тваринництва» (210 млн); «Фінансова підтримка сільгоспто-
варовиробників» (2973 млн грн) — цю дотацію виплачуватимуть 
в автоматичному режимі підприємствам тваринництва (зокрема, 
й птахівництва), овочівництва, садівництва й виноградарства. 

Підтримка сільського господарства
Відповідно до змін внесених до Закону України "Про державну 
підтримку сільського господарства України" для розвитку сіль-
ськогосподарських товаровиробників та стимулювання вироб-
ництва сільськогосподарської продукції сільськогосподарським 
товаровиробникам, основною діяльністю яких є постачання сіль-
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ськогосподарських товарів, вироблених ними на власних або орен-
дованих основних засобах, надаватиметься бюджетна дотація.

Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподар-
ські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності:

• вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів 
і бульбоплодів таких як картопля тощо;
• вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, вирощування ягід 
і їстивних горіхів;
• розведення великої рогатої худоби, коней, свиней, свійської птиці, 
інших тварин та виробництво мяса;
• перероблення молока, виробництво масла, сиру та сметани;
• виробництво яєць та яєчних продуктів.

Для отримання державних дотацій сільськогосподарські товаро-
виробники мають бути внесені до Реєстру отримувачів бюджетної 
дотації. "Для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації 
с/г товаровиробник подає до ДФС за місцем свого обліку як платни-
ка ПДВ заяву встановленої форми. Вона подається безпосередньо 
керівником або представником сільськогосподарського товарови-
робника з обов’язковим документальним підтвердженням особи 
та її повноважень.

У заяві зазначаються підстави для внесення сільськогосподар-
ського товаровиробника до Реєстру; перелік видів діяльності тако-
го сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає 
право на отримання бюджетної дотації.

Населення планети зростає, а отже росте і попит на продукти 
харчування, і тому сільське господарство лишатиметься пер-
спективним напрямком .Україна у цьому плані має безліч пере-
ваг – сприятливі погодні умови та родючі землі (чорноземи).

За останні два роки інвестиції ЄБРР в українське сільське госпо-
дарство склали близько півмільярда євро. Привабливими для ін-
вестування є не тільки прямі вкладення у виробництво продукції, 
а і у розвиток аграрної інфраструктури, розвиток водної логістики, 
систем зберігання врожаю та виробництво біопалива, оскільки са-
ме ця аграрна інфраструктура на даний час є недостатньо розви-
неною.



/123ФОРМИ ДОТАЦІЙ ДО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Підтримка ІТ-індустрії
На сьогоднішній день ІТ-сектор в Україні є одним з тих, що най-
більш інтенсивно розвивається. Тому податкові зміни торкнулись 
і цієї галузі. Суб'єкти програмної індустрії мають податкову ставку 
на виручку в розмірі 5%. Крім того, вони звільняються від ПДВ-пла-
тежів (до 1 січня 2023 року).

Види діяльності, що дають право на пільги в оподаткуванні:

• видання програмного забезпечення, включаючи видання 
і реалізацію (продаж, прокат та/або надання ліцензій) системних 
пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового 
(несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад 
або адаптацію несистемного програмного забезпечення для 
певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та 
інші додатки; випуск комп’ютерних ігор для всіх платформ;
• комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, 
модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, 
документування програмного забезпечення, включаючи 
розроблення структури і змісту та/або написання системи команд, 
необхідних для створення та виконання;
• консультування з питань інформатизації, включаючи планування 
та розроблення комп’ютерних систем, що поєднують комплектуюче 
устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, 
консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних 
засобів і використання технологій програмного забезпечення;
• діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням, включаючи 
надання послуг з місцевого керування і діяльності комп’ютерних 
систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, 
експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки 
даних, що належать іншим користувачам;
• створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, 
систем та мереж; 
• оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах 
і пов’язана з ними діяльність.

Про перспективи ІТ - галузі можна говорити безкінечно і лише по-
зитивно. Інтелектуальний потенціал України в цьому питанні 
вже давно привернув увагу світової громадськості. Країна займає 
одне з перших місць в Європі за кількістю сертифікованих фахів-
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ців. Вітчизняний ІТ-бізнес вже нині працює на зарубіжного замов-
ника майже на 100 %. 

Достатньо повно стан ІТ-галузі в Україні відображає аналітич-
на група DOU.ua, яка щоквартально публікує топ-25 українських 
ІТ- підприємств за кількістю персоналу. Щороку до цього списку 
входило не менше 10 власне українських ІТ-підприємств, в яких 
зосереджено біля 30 % працівників, і 15 підприємств з іноземними 
інвестиціями, в яких відповідно працювало біля 70 % ІТ- фахівців. 
Згідно цих даних за кількістю представництв великих ІТ-органі-
зацій провідні позиції займає Київ. Поряд з цим варто відзначи-
ти зростання ролі Львова, який разом із Харковом та Одесою стали 
регіональними лідерами ІТ-галузі. З 25 найбільших вітчизняних 
ІТ-організацій дев‟ять мають підрозділи у Львові, що є найвищим 
показником після Києва. Привабливість Львова зростає через на-
пружену ситуацію на сході України. Згідно рейтингу Міжнародної 
асоціації професіоналів аутсорсерів «The 2015 Global Outsourcing 
100» до переліку кращих потрапили два львівські ІТ- підприєм-
ства – Eleks та SoftServe, а також 5 іноземних компаній з офісами 
в Україні – швейцарська Luxoft, російська Artezio, американські 
Intetics, TEAM International Services і Softjourn. На даний момент 
в Україні присутні всі складові для успішного розвитку галузі 
інформаційних технологій: високий рівень забезпеченості ква-
ліфікованими IT- фахівцями, значна підтримка країн – світових 
лідерів, наявність бажання нової влади до впровадження прогре-
сивних змін в економіці. Перш за все, ця галузь характеризується 
своєю універсальністю та мобільністю, адже навіть під час глибо-
кої кризи, вона буде приносити прибутки. 

28 грудня 2015 року підписано фінансову угоду між Україною і Єв-
ропейським інвестиційним банком (ЄІБ) «Проект «Основний кре-
дит для аграрної галузі – Україна». Ця угода укладена в рамках 
програми підтримки інвестиційних проектів за межами Євро-
пейського союзу і погоджена Європарламентом та Радою Європей-
ського Союзу. Сума залучених за цим кредитом грошей - 400 млн. 
євро, що в національній валюті складає майже 12 млрд. грн. Згідно 
з угодою, фінансування триватиме протягом чотирьох років, а кре-
дит надаватиметься траншами, в євро або доларах США.

Згідно з умовами надання кредиту, фінансування інвестиційних 
проектів українських виробників за рахунок коштів ЄІБ склада-
тиме не більше 50 %, решта - кошти українських банків-учасників 
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або власні кошти підприємств. Загалом, реалізація проекту дозво-
лить зробити інвестиційний внесок в вітчизняний аграрний сек-
тор в розмірі 800 млн євро, а це майже 25 млрд грн.

Кінцевими отримувачами коштів будуть малі та середні підпри-
ємства (кількість працюючих до 250), компанії з середнім рівнем 
капіталізації (до 3000 працівників), а також приватні (незалежно 
від кількості працюючих) та державні підприємства.

Важливо, що кредит розрахований на 12 років з 4-річним піль-
говим періодом, тобто перші виплати з повернення кредиту поч-
нуться через чотири роки з моменту отримання першого траншу 
та будуть здійснюватися піврічними внесками. Відсоткова ставка 
буде фіксованою (EURIBOR в траншах для Євро, чи LIBOR для тран-
шів в доларах США), або плаваючою (EURIBOR + Спред). 
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ПРОЖИВАННЯ 
ІНОЗЕМЦІВ НА 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Причини в’їхати на територію України у іноземців можуть бути 
різними: навчання, робота, інвестиції, туризм, відвідування ро-
дичів чи друзів, лікування та інші. Але чи просто це зробити та що 
для цього необхідно?

Загалом іноземці в Україні користуються тими ж правами, що 
й українські громадяни. Так, вони мають можливість вільно пе-
ресуватися і вибирати місце проживання, користуватися послуга-
ми освіти, медицини, культури, відпочинку й соціального захисту, 
працевлаштовуватись і проводити інвестиційну чи підприєм-
ницьку діяльність. Єдині обмеження – неможливість брати участь 
у виборах та відсутність права притягнути іноземних громадян до 
військової служби. 

Іноземець може заїхати в Україну за закордонним паспортом, як-
що між країною іноземця та Україною укладено угоду про безві-
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зовий режим, або за закордонним паспортом при наявності візи. 
Також в Україну може заїхати особа без громадянства у разі, як-
що вона навчається в українському вищому навчальному закладі 
принаймні один рік та має відповідні документи. 

Реєстрація іноземця здійснюється посадовою особою Державної 
прикордонної служби при перетині пункту пропуску через держа-
ний кордон. Винятками є особи, що звільнені від реєстрації, або ре-
єстрація паспортних документів яких відбувається у Міністерстві 
закордонних справ і його представництвах.

Термін перебування іноземців та території України регламенту-
ється строком дії візи або угодою з країною, громадяни якої мають 
право безвізового в’їзду. 

Віза
Візу можна оформити у дипломатичному представництві та кон-
сульській установі за кордоном, а також (у виключних випадках) 
в аеропортах «Бориспіль», «Одеса» та Одеському морському торго-
вельному порту. 

Всі візи поділяються на три типи: транзитні, короткострокові та 
довгострокові. Транзитна віза дає право перебувати на україн-
ській території не більше 5 днів, короткострокова – не більше 90 
днів протягом останніх 180 днів та довгострокова – більше 90 днів 
протягом останніх 180 днів. 

Зазвичай термін оформлення візи складає близько 15 днів та може 
продовжуватись у разі наявності необхідності провести додаткову 
перевірку документів. Можливе також термінове оформлення візи 
(менше 15 днів). 

Найпоширеніша підстава оформлення візи – запрошення. Воно 
може бути гостьовим (від фізичної особи), діловим (від юридичної 
особи) та туристичним (туристичний ваучер). Приблизний термін 
дії цього запрошення для оформлення візи 30 днів від дня видачі. 

Існує вичерпний перелік причин, чому іноземцю можуть відмови-
ти в оформленні візи: подання неправдивої інформації чи недійс-
них/фальшивих документів, відсутність необхідних документів, 
загроза національній безпеці, заборона чи тимчасово обмежений 
в’їзд в Україну. 
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Однак сьогодні право безвізового в’їзду в Україну мають громадя-
ни майже 60 країн, в тому числі країн-членів ЄС та країн-членів 
СНД. Тому, скоріш за все, візу оформлювати не знадобиться. 

Стандартно громадяни, що здійснюють безвізовий в’їзд в Україну, 
можуть перебувати на її території сумарно 90 днів протягом півро-
ку. Також за наявності вагомих підстав цей термін в індивідуаль-
ному порядку може бути продовжено. До таких підстав належать: 
вагітність або пологи, лікування, догляд за хворим родичем, про-
цес отримання дозволу на імміграцію або набуття громадянства 
України, оформлення спадщини тощо. При цьому, з урахуванням 
усіх вищезазначених умов, термін перебування в Україні не може 
перевищувати 180 днів з дати останнього в’їзду. Рішення про про-
довження цього терміну приймається особисто керівником тери-
торіального органу або підрозділу Державної міграційної служби 
України і допускається, в основному, лише за наявності підстав, 
що не дозволяють виїхати з України. 

Якщо іноземний громадянин, що перебуває на території України, 
розуміє, що не зможе виїхати вчасно, він повинен подати заяву до 
територіальних органів або підрозділів Державної прикордонної 
служби України не раніше, ніж за 10 робочих днів, та не пізніше, 
ніж за 3 робочі дні до закінчення можливого терміну перебування. 
До заяви додається набір документів, що засвідчують особу інозем-
ного громадянина, підстави його перебування на українській те-
риторії та підстави, що заважають йому виїхати. 

У разі, якщо іноземець прострочив термін виїзду з України, і цей 
факт зафіксували на пункті пропуску через державний кордон 
України, порушнику дають попередження або накладають на ньо-
го штраф. У разі несплати штрафу органи охорони державного кор-
дону мають право заборонити іноземцю в’їзд в Україну на строк до 
трьох років. 

У випадку, коли іноземний громадянин бажає перебувати в Укра-
їні понад терміни, які допускаються за наявності довгострокової 
візи чи терміни, які визначені можливими для осіб без громадян-
ства, він може зробити це кількома шляхами:

• оформити бізнес-візу в українському посольстві у своїй рідній країні 
на строк від шести місяців до одного року;
• отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні;
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• отримати посвідку на постійне проживання в Україні  
(у разі наявності для цього підстав); 
• отримати громадянство України  
(у разі наявності для цього підстав).

До підстав для отримання посвідки на тимчасове проживання на-
лежать: працевлаштування, участь у реалізації міжнародних про-
ектів, робота в релігійних організаціях, інші випадки. 

Необхідною умовою для отримання такої посвідки є досягнення 
шістнадцятирічного віку. Разом із заявою на отримання посвід-
ки на тимчасове проживання, незалежно від підстави, іноземець 
повинен подати: паспорт та його переклад, квитанцію про сплату 
мита, фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікацій-
ного коду та поліс медичного страхування. 

Також іноземці, що приїхали в Україну для працевлаштування, до 
вищезгаданих документів мають додати дозвіл на застосування 
праці або трудовий договір із зазначенням посади та клопотання 
роботодавця із зобов’язанням попередити ДМС про дострокове ро-
зірвання трудового договору. 

Заява на отримання посвідки розглядається протягом 15 робочих 
днів. Посвідка діє протягом одного року з можливістю продовжен-
ня цього терміну. 

Посвідку на постійне проживання можна отримати, маючи ро-
динні зв’язки з українцем (батьки, чоловік/дружина, діти, брати та 
сестри, дідусі й бабусі, онуки), будучи важливим діячем культури, 
науки чи вагомим інвестором, якщо вже мали громадянство Укра-
їни, якщо є статус біженця, та у деяких інших випадках.

Перед поданням заяви на отримання посвідки необхідно оформи-
ти дозвіл на імміграцію. Також потрібно подати наступні докумен-
ти: паспорт та його переклад, квитанцію про сплату державного 
мита, фотокартки та копію документа, який засвідчує реєстрацію 
в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. 

Строк оформлення посвідки – 7 днів. 

Протягом десяти днів з дати прибуття на нове місце проживання 
кожен іноземець зобов’язаний зареєструвати це місце проживан-
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ня. Для цього він повинен подати до уповноваженого органу пакет 
документів: заяву, доручення, паспорт, посвідку на тимчасове або 
постійне проживання, квитанцію про сплату мита та два примір-
ники талона зняття з реєстрації. 

В Україні працюють організації, що спеціалізуються на наданні 
послуг іноземним громадянам. Ці послуги полягають у допомозі зі 
збором та оформленням всіх необхідних документів для отриман-
ня запрошення, дозволу на працевлаштування, службових карток 
для співробітників представництв іноземних компаній, посвідки 
про тимчасове чи постійне проживання, громадянства, реєстра-
ції іноземних громадян як суб’єктів підприємницької діяльності, 
а також правового захисту інтересів іноземних осіб чи осіб без гро-
мадянства. 

Іноземний громадянин за певну плату може скористатися послу-
гами таких організацій для того, щоб не займатися самостійно 
оформленням документів та не розбиратися в законодавчих ню-
ансах. 

Отож, як можна бачити, заїхати в Україну іноземцю чи особі без 
громадянства не складно. Найпростіше – безвізовий в’їзд. Але на-
віть з оформленням візи в Україну складнощів, здебільшого, не ви-
никає. Це відіграло значну роль у зростанні притоку іноземних 
громадян в Україну. Найпоширеніші причини – навчання та ту-
ризм. В Україні якісна недорога освіта, що залучає іноземних сту-
дентів. А чудова природа і велика кількість визначних пам’яток 
приваблюють туристів. 
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ОСВІТА ДЛЯ 
ІНОЗЕМЦІВ 

В УКРАЇНІ

Популярність української освіти значно зросла серед іноземних 
студентів в останні роки. Це пояснюється, в основному, її низькою 
вартістю. Іноземний студент, який здобуває вищу освіту в Україні, 
платить за неї в десять разів менше, ніж мав би заплатити у своїй 
рідній країні. А після повернення додому вже лише складає іспити 
та отримує вітчизняний диплом. Важливим фактором є і високий 
рівень освіти в Україні та легкість отримання довгострокової візи. 

Всі університети, що приймають на навчання іноземців, надсила-
ють запрошення, яке є підставою для виготовлення візи. Абітурієн-
ту для отримання візи необхідно додати до нього інші документи, 
перелік яких зазначений на сайті українського посольства. 

Громадянам деяких країн, що мають з Україною підписані угоди 
про безвізовий режим, достатньо лише запрошення від універси-
тету. 

В більшості вузів іноземцям не потрібно здавати жодних екза-
менів, особливо, якщо вони пройшли навчання на підготовчому 
відділенні чи факультеті. Зарахування здійснюється на підставі 
свідоцтва про повну середню освіту. Обов’язковою є співбесіда, на 
якій приймальна комісія визначає рівень володіння мовою (укра-
їнською, російською чи англійською) та рівень знань з необхідних 
дисциплін.
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Про ефективність вивчення іноземцями української та росій-
ської мов свідчить статистика: майже 50 % іноземних студентів 
навчаються українською, при чому їх стало більше на 32 % за ос-
танній рік; російськомовних навпаки поменшало на 25 %, сьогод-
ні російською мовою навчаються близько 30 % студентів; тих, хто 
навчається англійською, трохи менше, ніж 20 %. Це свідчить про 
бажання та легкість вивчення нової мови для іноземних студентів.

Взагалі все більше університетів в Україні намагаються створи-
ти умови для навчання іноземців. На сьогоднішній день їх 185. Це 
вигідно для обох сторін: іноземець отримує недорогу якісну освіту, 
а університет має можливість створювати робочі місця та підні-
мати власні рейтинги. Тому українські вузи стають все популярні-
шими з кожним роком. Лише у 2015 р. 63 906 іноземних студентів зі 
148 країн світу навчалися в Україні, що на 10 000 більше, ніж було 
4 роки тому. Цікаво також те, що 74 % з цих іноземців – чоловіки, 
і лише 25 % - жінки. Це пояснюється тим, що більшість студентів 
приїжджають з Азії та Африки, де багато жінок не здобуває вищої 
освіти. Серед лідируючих країн Азербайджан, Туркменістан, Індія, 
Нігерія, Марокко, Грузія, Йорданія, Ірак, Китай та Узбекистан. При 
цьому зростає число студентів і з високорозвинутих країн Захід-
ної Європи та США. 

До вузів, які найчастіше обирають іноземні студенти, належать 
Вінницький національний медичний університет, Національ-
ний авіаційний університет в Києві, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний 
фармацевтичний університет у Харкові та Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут». 

У Вінницькому національному медичному університеті (www.
vnmu.edu.ua) діє підготовчий факультет, на якому функціонують 
дві кафедри: кафедра українознавства та кафедра природничих 
дисциплін. На цьому факультеті майбутній студент має можли-
вість вивчити українську мову та отримати знання з основних 
дисциплін, необхідні для вступу. Педагогічний колектив факуль-
тету не лише навчає студентів, а й знайомить їх з історією й куль-
турою міста і університету. Вартість навчання - 1600 USD.

Однак іноземний абітурієнт може вступити на навчання до Ві-
нницького національного університету, навіть не володіючи 
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українською чи російською мовами, оскільки в університеті іс-
нують програми навчання англійською. Ціни на навчання анг-
лійською мовою для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» варіюються від 3300 USD до 4600 USD за рік, залежно від 
обраного факультету. 2600 USD коштує рік заочної форми навчання 
на фармацевтичному факультеті.

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
коштує 4600 USD за рік. Термін навчання – 2-3 роки. 

Аспірантура доступна лише для тих, хто володіє російською мо-
вою, триває 3-5 років і коштує 4500 USD за рік. Клінічна ординату-
ра теж лише для російськомовних. Триває 2-5 років і коштує 4000 
USD за рік. 

Бажаючі можуть пройти стажування, вартість якого 410 USD на мі-
сяць. Воно триває до одного року. 

В Національному авіаційному університеті (www.nau.edu.ua) існу-
ють англомовні проекти з 20 напрямків. Навчання англійською 
тут здійснюють 285 викладачів. 

Для тих, хто володіє українською чи російською мовами доступне 
навчання за 44 напрямами та 69 спеціальностями. Також випус-
кник може вступити до аспірантури, а пізніше – до докторантури. 
Навчання триває 3 роки. 

Якщо іноземний громадянин не розмовляє жодною з мов навчан-
ня (українська, російська, англійська), то його зараховують на під-
готовчий факультет, де він навчається 1 рік. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра можна здобути за 4 
роки, а магістра – за 1,5 роки. Ціни на навчання англійською мо-
вою наступні: бакалаврат від 4520 USD до 5530 USD (залежно від об-
раного напряму підготовки); магістратура – 5030 USD.

Вартість навчання на підготовчих курсах складає 2100 USD 
і включає підготовку протягом 1 року за одним із 4 напрямів: 
інженерно-технічним, економічним, гуманітарним або меди-
ко-біологічним. Також студент обирає мову, яку бажає вивчати: 
українську, російську чи англійську. 
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У Національному технічному університеті «Харківський політех-
нічний інститут» (www.kpi.kharkov.ua) навчання на підготовчому 
факультеті триває 10 місяців і коштує, в середньому, 1300 USD. Тут 
студенти можуть вивчити російську та/або українську мову і от-
римати базові знання з природничих наук. З моменту реєстрації 
на підготовчий факультет студент отримує електронною поштою 
всі необхідні матеріали, починаючи від структури курсу та інфор-
мації, яка допоможе інтегруватися в навчальний процес. 

Іноземні студенти можуть обрати один з 35 напрямів навчання. 

Ціна за здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» ста-
новить від 1400 USD до 2700 USD за рік. Магістратура для іноземного 
студента коштує від 1500 USD до 3100 USD за рік. 

Вартість навчання в аспірантурі – 2500 USD за рік, в докторанту-
рі – 3000 USD за рік. Також студенти можуть пройти стажування 
за 250 USD. 

В Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка 
(www.univ.kiev.ua) окрім підготовчого відділення для іноземних 
громадян є ще й мовні курси. Абітурієнт може обрати індивідуаль-
ні практичні заняття з української та російської мов, літні мовні 
курси або ж зимові мовні курси. Програма таких курсів є дуже ін-
тенсивною і покликана забезпечити студента базовими знаннями 
української чи російської мови та місцевої культури. 

Програма підготовчого відділення більш розширена. Вона перед-
бачає здобуття рівня володіння мовою В1 (720 годин занять), а та-
кож вивчення загальних дисциплін (близько 60 годин занять 
з кожної дисципліни). Вартість навчання на підготовчому відді-
ленні становить біля 1400 USD.

Навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бака-
лавр» в залежності від обраної спеціальності коштує від 1450 USD 
до 2000 USD за рік. Англійська мова навчання доступна лише для 
програми «Англійська філологія і переклад», викладання решти 
програм відбувається російською мовою. 

Ціни на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» ста-
новлять від 1600 USD до 2100 USD за рік. Вивчати англійською мож-
на 16 програм. При цьому у галузі гуманітарних наук доступні 
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програми німецькою, французькою, іспанською, італійською та 
новогрецькою мовами. Решта програм з російською мовою нав-
чання. 

Навчання для здобуття ступеня доктора філософії чи доктора наук 
можливе лише українською мовою. 

В Національному фармацевтичному університеті (www.nuph.
edu.ua) навчання англійською мовою проводиться майже за всі-
ма наявними програмами як для бакалаврів, так і для магістрів. 
Вартість здобуття диплому бакалавра обійдеться іноземному сту-
денту у 3520 USD за рік, а диплому магістра – у 4510 USD за рік. 

В Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут» (www.kpi.ua) підготовче відділення за-
безпечує підготовку протягом одного року іноземних громадян за 
4 напрямами. Можна також обрати скорочений курс, який вклю-
чає лише мовну підготовку. Вартість повного курсу 1800 USD, ско-
роченого – 1500 USD.

Навчання в університеті ведеться англійською мовою у разі фор-
мування групи з 10-12 осіб. Тривалість навчання у бакалавраті – 4 
роки, у магістратурі – 2 роки. Також після отримання диплому ма-
гістра за 3 роки можна здобути ступінь доктора філософії, а ще за 
3 – доктора наук. 

Ціни на навчання англійською мовою наступні: бакалавр – від 
2300 USD до 3500 USD за рік, магістр – від 3500 USD до 4400 USD за рік, 
аспірант – від 4300 USD до 5000 USD за рік.

Безперечно, існує чимало курсів для вивчення української чи 
російської мови іноземцями і за межами університетів. Однак, 
значно ефективніше, все ж, пройти підготовку саме в тому універ-
ситеті, в який абітурієнт бажає подавати заяву
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Статистика свідчить, що кількість іноземних громадян, які ба-
жають працювати в Україні, невпинно зростає. Це пояснюється, 
з одного боку, інвестиційною привабливістю держави, через що 
іноземні громадяни відкривають на її території підприємства, за-
води та представництва, а з іншого – збільшенням кількості іно-
земних студентів, які в подальшому залишаються працювати 
в Україні. Залежно від виду роботи, виділяють певні особливості 
працевлаштування. 

Перш за все, потрібно сказати, що як іноземець, так і особа без гро-
мадянства мають можливість працевлаштуватися в Україні. Вони 
можуть приїжджати до України у відрядження, займатись різни-
ми видами підприємницької діяльності, працювати у представни-
цтвах, посольствах і т.д. При цьому для тих осіб, які проживають 
на території України, діють такі ж умови роботи в організаціях, 
установах чи підприємствах, як і для українських громадян. Та-
кож вони мають право на отримання пенсії. 
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Однак існують деякі особливості прийому на роботу для іноземців 
та осіб без громадянства. Перш за все, щодо категорій іноземних 
громадян та осіб без громадянства, які можуть працевлаштува-
тись в Україні. До них належать: особи, що отримали дозвіл на 
працевлаштування та тимчасове проживання; що мають дозвіл 
на постійне проживання; статус біженця; є представниками мор-
ського флоту чи авіакомпаній; працівниками зарубіжних ЗМІ; 
священнослужителі; викладачі; професійні спортсмени, артис-
ти та митці, співробітники іноземних представництв в Україні; 
а також іноземці, що працевлаштовуються на підставі службової 
картки. 

Найпоширенішим є працевлаштування через отримання дозволу 
на використання праці іноземних громадян чи осіб без громадян-
ства, виданого державною службою зайнятості. Для того, щоб от-
римати такий дозвіл, роботодавець повинен бути зареєстрованим 
у Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня України як платник страхових внесків, а також обґрунтува-
ти необхідність перебування іноземця на конкретному робочому 
місці чи посаді й можливість створити для нього необхідні умови 
праці й проживання. Тобто відбувається працевлаштування лише 
конкретного фахівця і лише на конкретну посаду. 

Оформлення дозволу здійснює роботодавець, однак іноземець чи 
особа без громадянства повинна надати йому необхідні докумен-
ти: копії документів про освіту або кваліфікацію, завірені нотарі-
ально, копії паспорту з завіреним перекладом, а також кольорові 
фотокартки. 

Роботодавець до цього додає заяву, обґрунтування необхідності 
такого працевлаштування, довідки від податкової та міграційної 
служб, центру зайнятості, довідку про несудимість іноземця, кви-
танцію про сплату коштів за заяву, копію проекту трудового дого-
вору, довідку про те, що на оголошену вакансію можна приймати 
і негромадян України, та копії свідоцтва про реєстрацію і статуту 
роботодавця.

Варто зауважити, що при прийнятті рішення про видачу дозволу, 
центр зайнятості бере до уваги всі нюанси: правильність оформ-
лення документів та час їх видачі, вірність підписів та різноманіт-
ні технічні деталі. 
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У разі, якщо іноземець бажає змінити місце роботи, новий робо-
тодавець повинен пройти таку ж процедуру з отримання дозволу. 

Стандартний термін дії дозволу з моменту видачі – до 1 року. В ок-
ремих випадках, коли іноземець належить до категорії внутріш-
ньокорпоративних цесіонаріїв або осіб, що надають послуги без 
комерційної присутності в Україні, дозвіл може надаватись термі-
ном до 3 років. 

Продовжити цей термін можна, звернувшись до центру зайнято-
сті не менше, ніж за місяць до закінчення строку дії дозволу. 

На підставі дозволу на використання праці іноземець може офор-
мити візи чи посвідку на тимчасове проживання. 

Також варто знати, що існує ряд посад та видів трудової діяльно-
сті, на які, згідно вітчизняного законодавства, може призначатися 
лише громадянин України. Не можуть працювати в Україні й іно-
земці, що тимчасово знаходяться на її території у своїх приватних 
справах. 

У випадку дострокового розірвання трудового договору або вста-
новлення факту того, що реальні умови праці іноземця відрізня-
ються від зазначених, дозвіл анулюється. 

Використання праці іноземця чи особи без громадянства без наяв-
ного дозволу загрожує роботодавцеві штрафом. 

Відмова у видачі чи продовженні терміну дії дозволу можлива 
з ряду причин: наявність в Україні чи відповідному регіоні пра-
цівників – громадян України, що задовольняють вимогам ва-
кансії; невідповідність іноземця заявленим вимогам вакансії; 
наявність у роботодавця заборгованості по загальнообов’язково-
му держаному соціальному страхуванні; наявність у роботодав-
ця заборгованості зі сплати штрафних санкцій; невідповідність 
чи недостовірність документів, поданих на отримання дозволу; 
наявність рішення державного органу, що зобов’язує іноземця по-
кинути територію України; відкрите кримінальне провадження 
стосовно іноземця чи відбування ним покарання за скоєння зло-
чину.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ
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Якщо факт існування таких умов виявлений вже після видачі до-
зволу, то він анулюється. 

Однак, у законодавстві зазначені випадки, коли іноземний грома-
дянин або особа без громадянства може працевлаштуватись без 
дозволу на використання праці. Це стосується іноземців, які:

• найняті інвестором за спеціальностями, визначеними угодою про 
розподіл продукції; 
• іноземців, що мають посвідку на постійне проживання чи статус 
біженця; 
• представників іноземного флоту та авіакомпаній; 
• акредитованих в Україні представників засобів масової інформації;
• керівників деяких представництв іноземних компаній; 
• працівників мистецтва і артистів; 
• персоналу рятувальних служб, що виконують в Україні термінову 
роботу. 

Коли іноземець чи особа без громадянства приступили до роботи, 
роботодавець протягом трьох робочих днів повинен повідомити 
про це центр зайнятості. Такі ж вимоги діють і до припинення ро-
боти. 

Якщо ж іноземець не приступив до роботи у визначені терміни без 
поважної причини, роботодавець зобов’язаний повідомити про це 
територіальний орган у межах п’яти робочих днів.

У разі, коли іноземний громадянин бажає сам заснувати підприєм-
ство або стати директором певного підприємства, йому необхідно 
звернутися до податкових органів та отримати ідентифікаційний 
код. 

Також працевлаштування іноземних громадян в Україні поділя-
ється на типи. За першого типу іноземець приймається на кон-
курсній основі по відкритій вакансії (передбачається процедура 
отримання дозволу на працевлаштування). Але це можливо лише 
у тому разі, якщо серед українських громадян, які бажають вико-
нувати роботу, немає спеціалістів, що задовольняють вимогам ва-
кансії. 
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За другого типу відбувається прийняття іноземця на роботу в ком-
панію, засновником якої є він сам. У цьому випадку необхідним є 
внесення відповідних змін до установчих документів. 

За третього типу іноземці працевлаштовуються в Україні по зов-
нішньоекономічному договору. При цьому їх чисельність у ком-
панії (по проекту) не повинна перевищувати половини від 
працівників – громадян України, залучених по цьому ж договору. 

Особливий статус в Україні мають іноземці, які належать до ди-
пломатичного персоналу, оскільки їх трудовий статус визначаєть-
ся як українським законодавством, так і законодавством країни, 
що їх надіслала. 

Людині, яка не дуже добре знає українське законодавство, краще 
звернутися до юриста – він вкаже, які документи та у якому вигля-
ді необхідно підготувати, а також в якому порядку і до яких орга-
нів здійснювати їх подання. 



ПОРТ НА БЕРЕЗІ ОДЕСИ, УКРАЇНА
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УКРАЇНСЬКІ 
КОМПАНІЇ, ЯКІ 
НАЛЕЖАТЬ ДО 

ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ

Починаючи з 1992 року в Україні активно проходять приватиза-
ційні процеси. Для більшості підприємств необхідні інвестиції 
в обладнання та іншу матеріальну базу, оскільки стара техніка 
не може конкурувати з сучасними комплексами. У зв'язку з цим 
в Україні кожного року дедалі більше компаній проходять прива-
тизаційні процеси.

В 2017 році Фонд Державного Майна України запланував провести 
приватизацію значної кількості компаній. З всього списку ком-
паній слід виділити такі, як: ПАТ "Одеський припортовий завод", 
ПАТ "Сумихімпром", ПАТ "Центренерго" та ВАТ "Оріана". Вирішили 
виокремити дані підприємства, оскільки в них з поміж усіх інших 
компаній - найбільший статутний капітал. Для прикладу статут-
ний капітал ПАТ "Одеський припортовий завод" – 26,7 млн євро, 
ПАТ "Сумихімпром" – 14,7 млн євро, ПАТ "Центренерго" – 16,4 млн 
євро та ВАТ "Оріана" – 26,9 млн євро. Цим компаніям в 2017 році бу-
де приділено найбільше уваги збоку інвесторів. 

ПАТ "Одеський припортовий завод" - основним завданням підпри-
ємства є виробництво аміаку, карбаміду та іншої хімічної продук-
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ції. Завод також приймає і перегружає в морські судна на експорт 
хімічну продукцію інших підприємств України.

ПАТ "Сумихімпром" - підприємство займається виробництвом та 
реалізацією мінеральних добрив, сірчана кислота, сульфат алюмі-
нію, діоксид титану та сульфат заліза.

ПАТ "Центренерго"- забезпечує стабільне постачання електроенер-
гії згідно заданого графіку НЕК «Укренерго», поставляючи її в опто-
вий енергоринок, і теплової енергії, яка йде на опалення та гаряче 
водопостачання міст Світлодарськ (Донецька область), Українка 
(Київська область) та селища Комсомольське (Харківська область). 
До складу компанії входять три теплові електростанції – Вугле-
гірська, Зміївська та Трипільська. Сумарна проектна потужність 
станцій становить 7690 МВт, що дорівнює близько 14 % від загаль-
ної потужності електростанцій України.

ВАТ "Оріана"- дане підприємство займається добуванням міне-
ральної сировини для хімічної промисловості та виробництвом 
добрив та азотних сполук.

Також, на плані приватизація в енергетичному блоці держави. 
В 2017 році будуть приватизовані: 

• ПАТ "Турбоатом" - підприємство, яке займається проектуванням 
та виробництвом парових турбін, гідравлічних турбін, гідравлічних 
затворів для ГЕС та іншого енергетичного обладнання.
• ПАТ "Одеська ТЕЦ", ПАТ "Дніпровська ТЕЦ", ПАТ "Херсонська 
ТЕЦ" - це підприємства, які є монополістами в містах і областях де 
вони знаходяться з виробництва теплової енергії. Найпотужніші 
електрогенеруючі підприємства України.
• ПАТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Миколаївобленерго", 

"Харківобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ 
"Тернопільобенерго" - дані підприємства, як ій всі інші обленерго 
є постачальниками електроенергії приватним будинкам за 
врегульованим тарифом. Є монополістами с своїх областях, та 
мають дуже гарний потенціал для інвестування.
• Також було прийнято рішення повністю приватизувати ряд 
обласних енергорозподільчих компаній. Саме тому в плані на 2017 
рік зазначені: ПАТ "Черкасиобленерго" - 46 %, ПАТ "Сумиобленерго" 

- 25 %, ПАТ "Одесаобленерго" - 25 %, ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" - 
25 %, ПАТ "Київенерго" - 25 %, ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" - 25 %, 
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ПАТ "ДТЕК Західенерго" - 25 %, ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" - 25 %, ПАТ 
"Донбасенерго" - 25 %.

Також хотілося б звернути уваги й на ряд інших підприємств, які 
є не менш цікавими для інвесторів. Приватизації на теперішній 
рік будуть відбуватися в таких секторах економіки: сільське гос-
подарство, добувна промисловість, енергетична галузь, переробна 
промисловість, нафтогазова галузь, транспортна галузь, зв’язок, 
охорона здоров’я, культура, будівництво, хімічна промисловість, 
операції з нерухомим майном, фінансова діяльність, машинобуду-
вання, космічна галузь, наукова діяльність, поводження з відхода-
ми, надання послуг, металургія, сертифікація, метрологія, рибне 
господарство, торгівля.

Ознайомитися з компаніями, які віднесені до цих сфер економіки 
можна на онлайн ресурсі www.privatization.gov.ua. На цьому ж пор-
талі ми знайдемо анкету для участі в торгах та всі дані про під-
приємство, що полегшує інвесторам доступу до фінансових звітів 
тощо.

Як ми бачимо в 2017 році на Україну чекає період великої привати-
зації. Слід звернути Вашу увагу. що в зрівнянні з минулими рока-
ми приватизація стала більш прозорою та чесною. І дані фактори 
звичайно, що не можуть не привернути увагу до України збоку 
іноземних інвесторів. Серед основних міжнародних стандартів, 
які були впровадженні в законодавство в сфері приватизації є :

• Доступна попередня експертиза (аудит) об’єктів приватизації 
• Можлива участь іноземних державних компаній-інвесторів
• Міжнародний арбітраж за взаємною згодою
• Банківська гарантія або грошовий депозит (5 %) 
• Персональний консультант для кожного потенційного інвестора 
• Покрокова інструкція для кожного потенційного інвестора
• On-line висвітлення готовності об’єктів до приватизації на: privatiza-
tion.gov.ua
• Заборона участі в приватизації інвесторів з офшорних зон, країн 
з переліку FATF, країн-агресорів

Зараз в Україні проходить акція під назвою "Продаж майна по-
винний бути прозорим". Великим рушійним кроком в цьому на-
прямку стало створення онлайн сервісу, який надає можливість 
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ознайомитися потенційному інвестору з можливими об'єктами 
приватизації та подати заявку на участь в торгах.

Для часті в торгах потрібно виконати три прості кроки: 1) Обра-
ти обєкт приватизації на сайті www.privatization.gov.ua; 2) взяти 
участь в аукціоні( перейти на сайт біржі-партнера); 3) зареєструва-
тися та оплатити гарантійний внесок.

Отже в 2017 році кожен інвестор може знайти цікаві для себе об'єк-
ти на території України для ведення бізнесу. В 2016 році з 300 об'єк-
тів, які були віднесені до списку приватизації близько половини 
було приватизовано. Даний факт та зміна умов гри в приватизації 
свідчить про довіру збоку інвесторів.

Одним із найбільш успішніших державних підприємств, які бу-
ли приватизовані є "Криворіжсталь". 24 жовтня 2005 року відбувся 
приватизаційний конкурс, на якому "Криворіжсталь" викупила 
компанія Mittal Steel Germany GmbH за 4,8 млрд. доларів. Ця сума в 
чотири раза перевищувала стартову цінову пропозицію аукціону. 
Згідно звітів за 2014 рік на підприємсьтві працює 28 625 людей. ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого 
прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного 
прокату, зокрема арматури і катанки. Виробничі потужності під-
приємства, яке має повний виробничий цикл, розраховані на що-
річний випуск більш як 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн 
сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну. Основними ринками збуту мета-
лопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки і Єв-
ропи.

В 2016 році на підприємстві відбувся запуск після реконструкції 
доменної печі. Про успішність даного підприємства після при-
ватизації в 2005 році свідчить те, що підприємство розвивається 
і надалі. В 2015 році було досягнуто домовленість між президен-
том та власником заводу стосовно бажання підприємства інвесту-
вати в Україну протягом двох років 1,2 млрд. доларів. Ці всі умови 
свідчать про те, що інвестувати в Україну безпечно та прибутково. 
Колишній директор "Криворіжсталі" заявив, що успіх в хороших 
економічних показниках підприємства на сучасному етапі пов'я-
заний з тим, що в Україні дешева робоча сила. 

У листопаді 2007 року держава продала "Рівнесільмаш". Зараз 
підприємство займається виробництвом меблів. Сьогодні на ме-
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бельній фабриці діють деревообробний, складальний, швейний 
а також допоміжні цехи. Підприємство успішно продає м'ягкі ме-
блі до Європи. На 2015 рік виробнича потужність підприємства 
складала 500 тисяч диванів.

В 2009 році відбулась приватизація Лікувально-оздоровчого комп-
лексу «Чорноморець». У післяприватизаційний період проведені 
фахівцями Регіонального відділення перевірки виконання умов 
договору купівлі-продажу виявили позитивні результати. Зокре-
ма, здійснено капітальний ремонт спальних корпусів, їдальні та 
адміністративного корпусу, вивезено сміття, проведено ремонт та 
налагодження каналізаційної та водопровідної систем, здійсне-
но роботу по очищенню пляжу, проведено освітлення по всій те-
риторії пляжу. Приміщення номерів обладнані новими меблями, 
телевізорами, холодильниками, кондиціонерами. Кожний номер 
обладнаний санвузлом. Побудовано дитячий майданчик. Роботи 
з удосконалення комфорту відпочиваючих на ЛОК “Чорноморець” 
тривають. З кожним роком відвідувачів в лікувально-оздоровчо-
му комплексі все більше і більше.

В 2010 році був приватизований "Готель "Київ", який розташова-
ний в м. Донецьк. Модернізація готелю була проведена до європей-
ських стандартів із залученням іноземної компанії "Rezidor Hotel 
Managment & Development A/S", з якою, в подальшому власник готе-
лю уклав міжнародні угоди на оснащення та керування готелем 
відповідно стандартів готельної мережі "Park in". Зараз в готелі 
є в наявності 143 номера від стандатру до люкс класу. В 2012 році 
отель був урочисто відкритий і до 2017 року він став одним з кра-
щих готелів Донецька.

УКРАЇНСЬКІ КОМПАНІЇ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ  
ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
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Щорічно жителі України виробляють 11 млн. кубометрів побу-
тових відходів. Проблема утилізації відходів є для України ак-
туальною, оскільки країна виступає європейським лідером за 
кількістю відходів на душу населення. Водночас ситуація з їх ути-
лізацією залишається на колишньому рівні. У зв'язку з тим, що 
склад вітчизняних відходів усе більше наближається до західного 
(одноразовий посуд, алюмінієві банки для напоїв, пластикова упа-
ковка), кількість їх має сталу тенденцію до щорічного збільшення. 
Типовий склад міських відходів такий: папір та картон - 41 %, сміт-
тя - 17,9 %, гума, шкіра та деревина - 8,1 %, харчові відходи - 7,5 %, ме-
тали - 8,7 %, скло - 8,2 % та ін. - 1,6 %. Тривалий час не вирішуються 
питання утилізації і вторинного використання полімерних відхо-
дів, що не розкладаються в ґрунті. 

Сміттєпереробні заводи в Україні представлені чотирма об’єктами, 
побудованими в кінці 1980-х років. До цього переліку входять зу-
пинені ССЗ в Харкові та Севастополі, ССЗ у Дніпропетровську, а та-
кож київський ССЗ "Енергія", який працює не на повну потужність. 
Виробничий процес даних підприємств не відповідає сучасним 
екологічним вимогам, а обладнання давно морально та фізично 
застаріло. А ще є сміттєпереробний завод у Рівному, але й він вже 
не працює. 
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Існує п’ять основних способів переробки відходів. Це спалювання, 
компостування, термоліз (спалювання без доступу повітря), скла-
дування і сортування з повторною переробкою. Недоліки простого 
складування сміття очевидні: площі для смітників завжди обме-
жені, та й ризик проникнення токсичних відходів у ґрунтові води 
чи самозаймання великий. Пресування і компостування відходів 
також мало підходить для України. Якщо в іспанському кліматі 
«переродження» відходів триває років сімдесят, то в нашому вдвічі 
довше. 

Поки українці думають – куди подіти сміття, у країнах ЄС інша ха-
лепа – де його взяти. Адже на переробці сміття можна мати дуже 
непоганий бізнес. У розвинутих країнах перероблені відходи дав-
но стали повноцінним продуктом міжнародної торгівлі. З вторин-
ної сировини отримують теплову та електроенергію.

Проте, ситуація яка склалася в Україні із сміттям в подальшому 
буде кардинально змінена. Так, народні депутати України взялися 
за вирішення проблеми накопиченого в Україні сміття та небез-
печних речовин. На їх переконання, необхідно кардинально змі-
нювати підходи в організації переробки та утилізації відходів. На 
сьогоднішній день найдешевшим способом позбутися відходів є їх 
захоронення. Саме тому 80 % всіх відходів просто закопуються у 
землю, в той час як у Європі лише 10 % відходів захоронюються, 
а 90 % направляються на переробку. Адаптувати українське зако-
нодавство до європейських стандартів та навести лад у сфері відхо-
дів покликаний законопроект № 4838.

Основна суть законопроекту така, що вона зробить проблематич-
ним захоронення неперероблених відходів.

Відповідно, законопроект пропонує значно здорожчати захоронен-
ня неперероблених відходів, тобто, щоб це було економічно неви-
гідно. 

Цим законопроектом пропонується наступне – оплачувати пере-
робку сміття буде виробник тари упаковки. Сміття на 80 % скла-
дається із пластику, скла, паперу. Це те, що не перероблюється. 
Відповідно виробники тари, пляшок, пакетів і так далі будуть 
сплачувати утилізаційний збір, який буде збиратись у певний ці-
льовий фонд. І кошти із цього фонду будуть розподілятися між ре-
гіонами, у відповідності до кількості населення у регіонах. І саме 
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із цих регіональних фондів виключно цільового призначення бу-
дуть кошти на побудову заводів, на інші речі, пов’язані із перероб-
кою. Тобто ці кошти не можна буде витратити ні на що інше, крім 
як пов’язане із переробкою сміття.

Не існує технологій, які б могли переробляти з вигідним коефіці-
єнтом увесь той масив твердих відходів, що створюється від по-
всякденного споживання. Потрібні додаткові чималі витрати. 
Так, скло, жесть, пляшки, папір, пластик можна і треба збирати та 
спрямовувати на вторинну переробку, що вже давно робиться. Але 
95% сміття поки що не сортується, і це все потрапляє на полігони.

Зараз люди платять лише за вивіз та захоронення сміття, та й то, 
по старим тарифам. Ці тарифи як мінімум в тричі нижчі за вар-
тість, яка необхідна для екологічної утилізації цього сміття. Інак-
ше територія навколо буде забруднюватись, і Україна дуже швидко 
потоне в токсичних відходах. Це проблема глобального масштабу, 
яку треба вирішувати вже зараз. Для покращення ситуації треба 
ввести оплату за утилізацію сміття. Для цього необхідно прийнят-
тя законів, які б дали стимул роботи переробної галузі в Україні. 
На даний момент такі законопроекти (№4835, 4836,4837,4838) вже 
зареєстровані у Верховній Раді.

Але як заставити людей платити за утилізацію сміття, коли люди 
споживають різну кількість продукції й, відповідно, виробляють 
різну кількість сміття? Виміряти це неможливо. Тому вихід ми ба-
чимо в тому, щоб закласти «сміттєвий тариф» у вартість товарів, 
які купують люди, й упаковки від яких і складають основну масу 
сміття! Хто більше споживає, той більше сплачує – це справедлива 
система й вона не буде бити по гаманцях людей. Натомість, у краї-
ни з’являться чималі додаткові кошти, які можна буде спрямувати 
на екологічну утилізацію сміття.

Cміттєпереробна галузь в Україні знаходиться на етапі станов-
лення, і на сьогоднішній день вважається перспективною з точки 
зору інвестування. До того ж, сьогодні на ринку переробки втор-
сировини майже немає конкуренції, а тому цей вид діяльності є 
надзвичайно рентабельним. За деякими підрахунками, одне та-
ке міні-підприємство може повністю окупитися вже за півтора 
роки. Сьогодні є можливість залучити інвестора на основі Кіот-
ського протоколу, тобто інвестор вкладає свої кошти, виконує весь 
комплекс робіт, а потім протягом 10 років повертає їх завдяки пе-
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репродажу квоти на викиди, яку отримає від Кабінету Міністрів 
України після міжнародної експертизи. Схема його функціонуван-
ня проста. Кожен учасник отримує певну квоту, тобто право на 
здійснення чітко визначеного обсягу викидів. Якщо йому вдасться 
зменшити власні викиди, то зекономлену частину квоти можна 
продати на ринку. Врешті-решт, викиди парникових газів змен-
шуються за рахунок тих учасників, які можуть це зробити з най-
меншими витратами. За цією схемою нині ведуть роботи на 52 
об'єктах України (продано квот на 3 млн. євро). До приклада, на 
даний час, за цим протоколом, працює Міністерство внутрішніх 
справи України (два проекти з технічного переоснащення (заміни 
рухомого складу існуючих патрульних автомобілів) автомобілями 
з гібридною силовою установкою у Міністерстві внутрішніх справ 
України). 

За підрахунками експертів тверді побутові відходи в Україні в се-
редньому містять:

• 20–40 % макулатури;
• 3–3-5 % чорних і кольорових металів;
• 4–6 % текстилю;
• 1–2 % пластмаси;
• 1–2 % склобою;
• 25–40 % харчових залишків.

Тому сміття без сумніву є економічно вигідною сировиною для от-
римання нових матеріалів.

Ще одна ідея з переробки сміття, що є дуже перспективною, як для 
інвесторів, які мають на меті отримати прибуток від сміття, так 
і для покращення екологічного середовища міст, регіонів та краї-
ни взагалі, полягає в виробництві альтернативної енергії – біогаз, 
який утворюється у надрах сміттєзвалищ.

 Величезні накопичення міських відходів на полігонах разом з во-
логим папером та органічними рештками утворюють сприятливі 
умови (відсутність кисню, світла) для розмноження бактерій, які 
продукують метан. Тому розклад відходів органічного походжен-
ня є природним джерелом отримання метану.

В Україні сміттєвий ринок, на якому можна було б реалізувати 
вторинну сировину, поки не розвинений. За оцінками експертів 
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громадської організації «Публічний аудит», відходи, наприклад, 
однієї тільки столиці, можна оцінити на 3 млрд грн за рік. Таким 
чином, у масштабах країни за вторинну сировину можна отрима-
ти не один десяток мільярдів гривень. А для того, аби очистити 
країну від сміття, за підрахунками, необхідно 100 сміттєперероб-
них заводів.

Сміття заполонило практично всі міста і села України. Мабуть не 
знайдеться і одного квадратного кілометра, щоб не знайти несанк-
ціоноване сміттєзвалище. Для екології така ситуація жахлива, 
з однієї точки зору, але дуже хороша, в плані інвестування в при-
бутковий бізнес, з іншої. В країні накопичилося стільки сміття, що 
завод по його переробці можна будувати, практично, біля кожно-
го обласного центру. Зважаючи на вигідне географічне розташу-
вання України, інвестиції в сміттєпереробну галузь привабливі 
не тільки для переробки сировини яка нагромадилась в Україні, 
але і за її межами. При ефективному менеджменті можна виборю-
вати позицій й на ринку сусідніх держав. Україна – це логістич-
ний центр, який з’єднує між собою Європу і Азію, що позитивно 
впливає на інвестиційний клімат, в сміттєперобній галузі. 1 січня 
2018 року в Україні буде заборонено захоронення невідсортованого 
сміття, згідно з Законом України № 5402 . Відтак, питання створен-
ня сміттєсортувальної лінії або заводу з переробки відходів стало 
вдвічі актуальнішим. 
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Фінансування венчурного капіталу та стартапів в Україні заро-
дилося у 1992 році завдяки підтримці міжнародних фінансових 
організацій, зокрема ЄБРР, яка того ж року здійснила інвестиції 
з метою створення першого венчурного фонду «Україна». З того 
часу венчурне фінансування та фінансування стартапів активно 
розвивається в Україні та набирає швидких обертів. Ще до 2002 ро-
ку в Україні налічувалося всього 7 венчурних фондів. Станом на 20 
грудня 2016 року в Україні активно функціонують 1173 інститутів 
спільного інвестування, з них 1040 - венчурні фонди. 

У липні 2015 року було засновано венчурний фонд «Borsch Venture». 
Завдяки співпраці з даним венчурним фондом у грудні 2016 ро-
ку для фінансування українського стартапу «Polyteda Cloud» було 
залучено 1,2 млн. євро інвестицій. Головними напрямками під-
приємницької діяльності, на які спрямований венчурний фонд 
є наступні сфери: оборонна, енергетична галузі, охорона здоров’я, 
точне сільське господарство. 
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Протягом періоду 30. 09. 2015 - 30. 09. 2016 вартість чистих активів 
венчурних фондів зросла з 214 703 млн. грн до 244 785 млн. грн.

Таким чином, за даними рисунку 1 бачимо, що протягом періоду 
30. 09. 2015 - 30. 09. 2016 вартість чистих активів венчурних фондів 
зросла 30 082 млн. грн, тобто зросла на 14,01 %. В той час протягом 
періоду 2015-2016 років вартість інших невенчурних фондів, таких 

ТОП-10 ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

Венчурні фонди Середньорічна рентабельність інвестицій 
венчурного фонду (від часу заснування), %

Інвест-Капітал 270

Авансар 256

Партнер 245

Гермес-Д 236

Інвестиційний Клуб 234

Холдинг Інвест 234

Феолент 222

Вермонт 212

Відродження Галичини 211

Бест Фонд 209

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВЕНЧУРНИХ 
ТА НЕВЕНЧУРНИХ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Станом 
на:

Вартість чистих активів 
венчурних інститутів спільного 

інвестування, млн. грн

Вартість чистих активів 
невенчурних інститутів спільного 

інвестування, млн. грн

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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як відкритих, інтервальних та закритих інвестиційних фондів 
(з публічною та приватною емісією) зменшилася на 1 514 млн. грн 
або на 14,65 %. Зростання вартості невенчурних фондів спостеріга-
лося тільки у 1-му кварталі на 296 млн. грн або на 2,86 % на відмі-
ну від венчурних фондів, вартість чистих активів яких зростала 
протягом всіх трьох кварталів. Таке зростання вартості активів 
венчурних фондів пояснюється тим, що відповідно до ст. 141.6.1 
Податкового кодексу України доходи від здійснення операцій з ак-
тивами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за 
активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від ді-
яльності інституту спільного інвестування звільняються від опо-
даткування. Незважаючи на те, що доходи від здійснення операцій 
з активами інститутів спільного інвестування - невенчурних фо-
ндів також звільнені від оподаткування, зменшення вартості не-
венчурних фондів викликане падінням ринку цінних паперів. За 
офіційними даними Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку протягом січня-листопада 2016 року Національною 
комісією зареєстровано 117 випусків облігацій підприємств на су-
му 6,56 млрд грн Порівняно з аналогічним періодом 2015 року обсяг 
зареєстрованих випусків облігацій підприємств у 2016 році змен-
шився на 4,88 млрд грн.

Другим суб’єктом фінансування стартапів є бізнес-ангели. 20 
червня 2014 року було засновано першу спільноту бізнес ангелів 
«UAngel». В цілому впродовж 2014-2016 років бізнес-ангели «UAngel» 
здійснили інвестиції у 87 стартапів. Сумарний обсяг інвестицій 
склав 7 млн доларів за період 2014-2016 років.

Найвища інвестиційна привабливість спостерігалася серед на-
ступних сфер: SaaS Platform (бізнес-ангели схвалили фінансуван-
ня 55 % від загальної кількості стартапів у даній сфері), Marketplace 
та e-commerce (здійснено інвестування у 60 % стартапів відповід-
ної галузі). 

Прикладами найуспішніших українських стартапів в даних сфе-
рах у 2016 році є стартап фотосервісу «Depositрhotos», який залучив 
інвестиції у розмірі 5 млн доларів. Інвесторами стартапу фотосер-
вісу виступили ЄБРР та венчурний фонд «ТМТ Іtvestments». Другим 
успішним стартапом є проект «Petcube», який посів перше міс-
це зразу за двома версіями: як наперспективніший український 
стартап 2013 року за версією Ain та найкращий український стар-
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тап 2013 року за рейтингом iForum. На реалізацію стартапу вдало-
ся залучити 2,6 млн. доларів інвестицій. За останні 15 місяців було 
продано гаджетів Petcube на 2,5 млн. доларів.

В Україні 70-80 % стартапів, які отримали фінансування від вен-
чурних фондів чи бізнес-ангелів характеризуються або низьким 
рівнем прибутковості, або взагалі відсутністю повернення вкладе-
них інвестицій. Проте, слід зважати на той факт, що фінансування 
венчурного капіталу та стартапів є ризиковим навіть у країні, де 
зародилося венчурне фінансування – США.

В США щороку бізнес-ангели здійснюють посівні інвестиції в 25-
35 тис. стартапів. Однак, подальші інвестиції здійснюються тіль-
ки в 800-1500 стартапів. При цьому результат у вигляді продажу 
стартапів або виходу на ринок досягається тільки в 400-600 стар-
тап-компаніях.

Таким чином, зважаючи на високий рівень ризику банкрутства, за 
словами CEO інкубатора IQSpace - Вадима Роговського, найкращим 
варіантом для здійснення інвестицій бізнес-ангерами в стартапи є 
здійснення інвестицій в рамках синдикатів. Завдяки інвестуван-
ню стартапів в рамках синдикатів ризики при інвестуванні змен-
шуються, оскільки не один, а декілька бізнес-ангелів розділяють 
витрати на розвиток стартапу та витрати у разі неприбутковості 
стартапів. Другою перевагою інвестування в рамках синдикатів є 
залученння до фінансування бізнес-ангелів, які можуть бути екс-
пертами в різних сферах та покращити за рахунок акумульованих 
знань прибутковість страртапів. Наступною перевагою синдика-
тів є зменшення розміру чеку угоди в розрахунку на одного біз-
нес-ангела. Таким чином, бізнес-ангел може краще розподілити 
свій бюджет і профінансувати більше стартапів.

Наступною організацією, яка займається фінансуванням старта-
пів є Асоціація «Приватні інвестори України», яка розпочала свою 
діяльність у 2006 році як перша некомерційна організація, що 
об’єднує як приватних, так і корпоративних інвесторів. За допомо-
гою даної асоціації можна залучити інвестиції у стартапи в сумі 
від 20 тис. доларів до кількох мільйонів доларів. Основним кри-
теріям якому повинні відповідати стартапи з метою одержання 
інвестицій вкладених асоціацією є рентабельність основної діяль-
ності стартапу, яка повинна досягнути не менше 30-40 % річних 
при входженні стартапу в нормальний режим роботи.
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Асоціація «Приватні інвестори України» здійснює фінансування 
стартапів в наступних сферах: інформаційні технології, комуні-
каційні технології, нанотехнології, приладобудування, медицина, 
фармакологія, біотехнології, транспортна промисловість, енерге-
тика, альтернативні джерела, нафтопереробна, хімічна, легка про-
мисловості та інші галузі.

Отже, здійснювати фінансування венчурного капіталу та старта-
пів в Україні вигідно. Про це свідчить постійне зростання варто-
сті чистих активів венчурних фондів на відміну від зниження 
вартості активів інших невенчурних фондів, що спостерігало-
ся протягом 2016 року, а також той факт, що українські стартап 
компанії приносять високі прибутки, наприклад український 
стартап «Сlickky» щорічно демонструє стабільний ріст (щороку 
приносить 2 млн доларів, а за перше півріччя 2016 року – 3 млн 
доларів прибутку). Середній чек інвестиції, який здійснює один 
бізнес-ангел в стартапи становить 48,1 тис. доларів. Найвища ін-
вестиційна привабливість спостерігалася серед сфер: SaaSPlatform, 
Marketplace та e-commerce.
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ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, 

КОМП’ЮТИНГ 
І КОМУНІКАЦІЇ

В останнє десятиріччя у світі відбувається стрімкий розвиток ін-
формаційних технологій, проте в Україні це стало трендом лише 
в останні кілька років. Вузи активно готують ІТ-спеціалістів, з’яв-
ляються приватні школи і курси, які навчають програмуванню, 
а підприємці створюють нові компанії, що надають послуги у сфе-
рі інформаційних технологій, комп’ютингу та комунікації. Ли-
ше за останній рік Україна піднялася на сім пунктів у «The Global 
Information Technology Report» від Всесвітнього економічного фору-
му. Найбільша перевага України в цьому рейтингу – доступність 
інформаційно-комунікаційних технологій. За цим показником 
держава посіла шосте місце серед 139 країн світу. 

Однак чимало українських спеціалістів виїжджає на роботу за-
кордон через недостатню кількість робочих місць у сфері інфор-
маційно-комунікаційних технологій на вітчизняному ринку. 
Особливо сильною дана тенденція була у 2015 році, що пов’язують 
з тодішньою нестабільністю гривні та проблемами в економіці. 
При цьому рівень інтернет-проникнення в Україні один з найбіль-

27/

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОМП’ЮТИНГ І КОМУНІКАЦІЇ



/164

ших у світі, а якість – вище середнього. Все це свідчить про те, що 
у державі сформувався стійкий попит на послуги у сфері ІТ та чітко 
видно значний потенціал, однак не завжди вистачає коштів, аби 
створити відповідну пропозицію. 

Значною перевагою є те, що фінансові складнощі підштовхнули 
українські компанії до пошуку більш раціональних рішень при 
побудові ІТ-інфраструктури й очистили ринок від слабких грав-
ців. Тож українські ІТ-компанії стали не лише більш ефективни-
ми, а ще й більш пристосованими до різних кризових явищ. Така 
ситуація робить сферу інформаційних технологій особливо прива-
бливою для іноземних інвесторів.

Попри всі негаразди інформаційно-комунікаційні технології не-
впинно розвиваються, про що свідчать і офіційні показники: 
за останні чотири роки частка інформаційних технологій у ВВП 
держави зросла з 0,6 % до 3,3 %. Схожа пропорція і у чисельності 
програмістів: всередині 2016 року в Україні їх працювало 91 700 
спеціалістів, на противагу 42 400 кілька років тому. На 2017 рік про-
гнозується ріст цієї цифри ще на 20 %, а через 4 роки – на 100 %. На-
разі Україна є першою у Європі за швидкістю збільшення кількості 
ІТ-спеціалістів. При цьому близько 9 тисяч ІТ-спеціалістів виїха-
ли з України за останні два роки. Це говорить про те, що вітчизня-
ний ринок ІТ-технологій конче потребує створення нових робочих 
місць. Що ж до вартості ІТ-сектору, то його оцінюють у 3 млрд до-
ларів.

У 2016 році індустрія інформаційно-комунікаційних технологій 
вперше провела детальне дослідження ІТ-ринку та сформувала чіт-
ку статистику за 2011-2015 роки. Результати дослідження свідчать, 
що за цей період ринок збільшився у два рази. Це дає можливість 
розробити доволі точні прогнози та спланувати розвиток ІТ-сфери. 
Один з основних – зростання експорту ІТ-послуг на 20- 30 % у 2017 
році. 

Загалом сферу інформаційно-комунікаційних технологій в Укра-
їні на даний момент представляє кілька тисяч компаній, серед 
яких найбільшими є «ЕРАМ», «SoftServe», «Luxoft», «GlobalLogic» 
та «Ciklum». У кожній з них працює від 2 500 до 4 600 спеціаліс-
тів. Ці компанії (окрім «GlobalLogic») увійшли до рейтингу ТОП-
100 найкращих ІТ-аутсорсерів світу разом із ще шістьма: «Intetics», 
«Softjourn», «TEAM International Services», «Eleks», «Sigma» та 
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«Miratech». Окрім цього, починаючи з 2007 року, Україна входить 
у список 30 країн світу від аналітиків «Gartner», де вигідно розви-
вати ІТ-аутсорсинг, а за результатами дослідження A.T. Kearney за-
ймає 24-те місце у глобальному рейтингу найкращих країн для 
аутсорсингу. За офіційними даними близько 80 % користувачів 
аутсорсингових послуг знаходяться у США. Вони ж є і найбільшим 
партнером українських компаній у науково-дослідній діяльно-
сті – 45 %; на другому місці за обсягами – країни Європейського Со-
юзу та Ізраїль. 

Окрім цього у країні функціонує більше сотні науково-дослід-
них центрів високотехнологічних світовий компаній, серед яких 
Samsung, Oracle, Cisco та Rakuten. Найбільше таких центрів зосере-
джено у Києві. Також популярними містами серед подібних компа-
ній є Дніпро, Львів, Харків, Одеса та Вінниця. 

Добре розвинені ІТ-інфраструктура та сервіси у банківській сфері. 
На думку експертів українські банки за технологіями можна вва-
жати одними з найкращих у світі. Багато технологій, якими сьо-
годні користуються західні країни, були розроблені саме в Україні: 
масові операції з дебетовими картами, онлайн-транзакції, овер-
найт-дилінг та чимало іншого. 

Також активісти та ІТ-спеціалісти починають роботу над створен-
ням сервісів для державних структур, що однозначно є кроком 
вперед. До лідерів у цьому напрямку наразі можна віднести «EGAP 
Challenge», «Apps4Cities» та «1991 Open Data Incubator». Подібні про-
екти сприяють відкритості даних та вільному доступу до них. 

Значним стимулом до такої роботи є зростаюча кількість різних 
ініціатив у сфері інформаційно-комунікаційних технологій: фору-
мів, конференцій, коворкінгів, зустрічей, програм та інших креа-
тивних просторів. Для прикладу, вже функціонують суспільний 
центр «Kyiv Smart City Hub», конкурсна програма «VDNH Tech», на-
вчальні програми «IoT» у Львівській Політехніці та «Data Science» 
в Українському католицькому університеті, а трохи пізніше цьо-
го року очікується відкриття «Technology Companies’ Development 
Center» та креативного кварталу. 

Не так давно вітчизняні мобільні оператори почали масово впрова-
джувати 3G-технології, а оператори фіксованого зв’язку – FTTX-тех-
нології. А це значить, що для інвестицій наразі відкриті 
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4\4,5G-технології та нові прогресивні рішення у сфері фіксованого 
зв’язку. Також на черзі зміна стандартів вітчизняних мобільних 
операторів: від GSM900 до UMTS900 та від GSM1800 до LTE1800.

Важливі рішення були прийняті на законодавчому рівні: тепер 
є можливість укладати зовнішньоекономічні угоди в електро-
нній формі, а банки зобов’язані приймати рахунки англійською 
мовою, якщо такі є первинними документами. Окрім того галузь 
інформаційних технологій була визначена як стратегічно важли-
ва для вітчизняної економіки, а державні установи почали діалог 
з ІТ-компаніями.

Чимало зарубіжних інвесторів сьогодні готові вкладати кошти 
в українські інформаційні технології. Лише у 2015 році зарубіжні 
інвестиції в цю сферу склали 130 млн доларів, що на 237 % більше 
суми інвестицій попереднього року. 

Значний стрибок відбувся в інвестуванні стартапів. Все більше 
закордонних інвесторів готові вкладати кошти в нові ідеї україн-
ських програмістів. 

Комп’ютинг як окрему сферу в Україні виділяють, хіба що, у ву-
зьких колах. Широкі маси про нього не лише не говорять, а й зде-
більшого не знають, що це таке. З недавнього часу почав набирати 
популярності cloud-комп’ютинг. З’явилися окремі компанії, які 
спеціалізуються саме на цій галузі, та прогресивні проекти. Один 
з останніх – український стартап Sixa, що представив ринку 
hardware-проект Rivvr вартістю 3,5 млн доларів. Наразі вже мож-
на говорити про повноцінно сформований український ринок 
cloud-комп’ютингу, однак його поширеність серед населення по-
ки що відносно невисока, а отже є чималий обсяг невикористаного 
потенціалу. 

Підсумовуючи, можна з впевненістю сказати, що сфера інфор-
маційно-комунікаційних технологій в Україні набирає обертів 
швидкими темпами. Перевагами для інвесторів є широкий ринок 
збуту та велика кількість кваліфікованих спеціалістів.
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 ВОЛОНТЕРСЬКА 
ПРАЦЯ, СОЦІАЛЬНІ ТА 

КУЛЬТУРНІ СЕРВІСИ, 
БЛАГОДІЙНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ГРАНТОВІ 

МОЖЛИВОСТІ, 
ПРОГРАМИ ОБМІНУ 

І СТАЖУВАННЯ

В Україні з 2000 року почалася фаза активного розвитку громадян-
ського суспільства. В основному почався процес створення громад-
ських організацій, які на меті мають забезпечення прав і свобод 
населення.

Основною діяльністю неприбуткових організацій є діяльність 
пов’язана з наданням благодійної допомоги, просвітніх, культур-
них, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного 
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споживання, зі створенням системи соціального самозабезпечен-
ня громадян та для інших цілей, передбачених статутними доку-
ментами, укладеними на підставі норм відповідних законів про 
неприбуткові організації.

Основні міжнародні неприбуткові організації, що працюють 
в Україні: IREX, ACTR ACCELS, Internews Network, Internews Ukraine, 
Fullbright, National Endowment for Democracy — NED, Freedom House, 
Консорціум Економічних досліджень і освіти (EERC), Польсько-Аме-
рикансько-Українська Ініціатива (PAUCI), Eurasia Foundation, 
Counterpart International, UCAN. В окрему категорію можна виділи-
ти роботу ООН в Україні.

В 2011 році бу прийнятий Закон України «Про волонтерську діяль-
ність», однак вступив він в силу тільки з березня 2015 року. В 2013 
році в Україні відбулася Революція Гідності, внаслідок чого сус-
пільство самоорганізувалося та почали утворюватися волонтер-
ські об’єднання, потім почалася Антитерористична операція на 
Сході України, і наше населення почало через волонтерів допома-
гати українській армії. Саме ці події і зумовили появу відповідного 
закону, який б регламентував волонтерську діяльність.

Фонд Демократичних ініціатив спільно з соціологічною службою 
Центр Разумкова провели опитування, на підставі якого вони про-
аналізували рівень волонтерства в Україні за 2015-2016 роки. На 
підставі аналізу результатів можна дійти висновку, що велика ча-
стина волонтерських зусиль протягом 2015-2016 року припала на 
допомогу українській армії. У 2016 році 65 % респондентів допомог-
ли армії, в 2015 році - і 62 %. Однак, слід зазначити, що в 2016 році 
зросли й інші форми волонтерства, які були направлені на допомо-
гу дітям-сиротам, допомогу хворим та інвалідам.

Аналізуючи інші дослідження в сфері волонтерської діяльності, то 
результати для державних органів досить не втішні, оскільки ре-
зультати показують, що волонтерам населення довіряє більше ніж 
державним інституціям.

У контексті активної фази розвитку волонтерської діяльності 
назріло питання ратифікації Україною "Європейської конвенції 
про заохочення міжкордонної довгострокової волонтерської служ-
би для молодих осіб". Конвенція, фактично, легалізує міжнародне 
європейське волонтерство для молоді на загальних правилах із 
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типовими угодами та єдиним режимом прийому волонтерів. Де-
путатський запит щодо необхідності ратифікації зазначеної Кон-
венції вже подано до Кабінету міністрів України.

За даними Державної реєстраційної служби на початок 2016 року 
в Україні було зареєстровано понад 15 000 благодійних фондів та 
організацій.

У 2015 році за даними Державної фіскальної служби на благодійні 
програми були витрачено 9 434 мільйони грн.

Основні витрати благодійників минулого року були спрямовані 
на сферу соціального захисту (59 %), охорону здоров’я (15 %), еконо-
мічний розвиток громад (8 %), допомогу армії (7 %).

На освіту, культуру, спорт, захист навколишнього середовища було 
витрачено менш ніж 5 % на кожну з сфер.

При цьому минулого року 74 фонди працевлаштували 891 особу 
(тобто в середньому 11 осіб на фонд).

Цікавим є те є те, що майже третина всіх офіційних благодійних 
витрат в Україні у 2015 році приходиться на долю першої п'ятірки 
списку: МБФ "Альянс громадського здоров'я" (804 млн грн), БФ Ріна-
та Ахметова "Розвиток України", БО "Мережа" (536,5 млн грн), БО БФ 

"Квітучий край", МФ "Відродження" (308,4 млн грн).

Позитивним в сфері благодійної діяльності є створення Україн-
ської Біржі Благодійності – це перша в Україні незалежна загаль-
нонаціональна соціальна інфраструктура онлайн-благодійності. 
Цей сервіс надає універсальний сервіс для Благодійників та для 
тих, кому потрібна допомога. На даній платформі кожна людина, 
кожна компанія чи організація може знайти та підтримати бла-
годійний Проект за власним вибором. І зробити це у найлегший 
і найзручніший для себе спосіб. 

Стосовно грантових можливостей то ми можемо сказати що з кож-
ним роком в Україні оголошуються все більше й більше грантових 
програм. Урядові та неурядові організації можуть за допомогою 
грантів залучати необхідне фінансування для здійснення своєї 
діяльності. Причому більше половина всіх оголошених грантів на 
Україні – це є гранти для навчання та стажування.
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На 2017 рік магістерська стипендія в університеті Тарту, програ-
ма стажування працівників законодавчої влади (США), Стипендії 
від Wells Mountain Foundation на навчання в США, стипендії для 
навчання в Іспанії, стажування від Rotary Peace Fellowship, сти-
пендія на навчання в Університетському коледжі Лондона, грант 
на навчання від уряду Туреччини, гранти для навчання в Румунії, 
Стипендіальна програма у Стенфорді, навчання в Швеції за сти-
пендією від Linnaeus University, стипендії для навчання в Бельгії 
та інші. 

Найбільшим партнером для України в сфері грантів на навчання 
є Польша та США. Для прикладу Fulbright Graduate Student Program 
оголосило про початок прийому заявок для вищої освіти у Амери-
ці. Програма дає можливість навчання в американських ВНЗ від 
одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі мо-
жуть брати участь студенти старших курсів та випускники ВНЗ. 
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та 
природничі дисципліни. Програма передбачає грант, який вклю-
чає в себе оплату навчання в університеті, щомісячну стипендію, 
медичне страхування та покриття вартості квитка в обидва боки.

Україна активно залучається до різноманітних програм у сфері об-
міну. У рейтингу країн-партнерів освітньої програми "Еразмус+" 
Україна посіла 3 місце серед понад 150 країн світу та першу схо-
динку в межах Східного Партнерства (Азербайджан, Білорусь, Ві-
рменія, Грузія, Молдова, Україна).

Україна отримала 16,108 млн. євро на проекти обміну студента-
ми та працівниками університетів. У партнерстві з українськими 
вишами на конкурси 2015-2016 років подали 618 проектів з між-
народної кредитної мобільності, з яких 374 профінансують. Зага-
лом з українських ВНЗ до університетів країн Європи навчатися та 
викладати поїде 3455 студентів, викладачів та представників ад-
міністративного персоналу. Наші університети, в свою чергу, при-
ймуть за обміном 1067 осіб з європейських навчальних закладів.

У Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський наці-
ональний університет» кожного року близько 200 студентів та 100 
працівників використовують можливість програм стажування та 
обміном.
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Працівники різних сфер проходять різноманітні стажування за-
кордоном для набуття нових навичок в своїх сферах. Одним з таких 
прикладів є проходження стажування 20 працівників туристич-
ної галузі Закарпаття у Корвалісі (США), де протягом трьох тижнів 
вивчали новаторські моделі та методи розвитку сталого туризму. 

У 2017 році Верховна Рада України ратифікувала угоду про участь 
України в програмі "Конкурентоспроможність підприємств мало-
го і середнього бізнесу" (COSME). COSME - одна з ключових програм 
ЄС з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка спрямована на створення спри-
ятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, 
обмін досвідом, підвищення ділової активності підприємців, роз-
ширення торговельно-економічних зв’язків і формування культу-
ри ведення бізнесу відповідно до найкращих світових стандартів.

Програма передбачає надання фахових консультацій, проведення 
тренінгів, семінарів і різноманітних секторальних конференцій 
для малих і середніх підприємців, а також програми обміну, ста-
жування та додаткові можливості пошуку партнерів у Євросоюзі.

Ефективна реалізація програми дозволить українським підпри-
ємцям скористатись більшою кількістю переваг Зони вільної 
торгівлі між Україною та Євросоюзом, значно підвищить конку-
рентноспроможність національних виробників, а також сприя-
тиме розвитку економічного потенціалу України і впровадженню 
найкращих практик ведення бізнесу.

На 2016 рік загальна сума грантів, що реалізуються зараз в Украї-
ні – 3,8 млрд $, однак на теперішній період є ще портфель грантів 
приблизно на 4 мільярди доларів грантових грошей, безповорот-
них. Це офіційна допомога розвитку України, яку ми отримуємо 
від іноземних урядів та міжнародних організацій. Основною про-
блемою невикористання грантових коштів є недостатня кваліфі-
кованість організацій, які беруть участь у грантах.
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АНТИМОНОПОЛЬНІ 
КОМІТЕТИ, 

ЕКОНОМІЧНА 
КОНКУРЕНЦІЯ І 

ПРОТЕКЦІЯ

В Україні монополії мають свої особливості. У світі монополізм є 
лише у виробничій сфері, а в Україні – майже у всіх. Причиною 
цього стала командно-адміністративна система колишнього СРСР, 
наслідки якої спостерігаються і сьогодні. 

За умов існування сфер економіки, у яких конкуренція з об’єк-
тивних причин (технологічні особливості виробництва, харак-
тер попиту та пропозиції) неможлива, виникають та існують 
монопольні утворення. Такі суб’єкти панують на ринках центра-
лізованого постачання теплової енергії, централізованого водопо-
стачання, зв’язку тощо і належать до сфери природних монополій.

На даний момент монополістами в Україні є: 

• Державне підприємство "Національна енергетична компанія 
"Укренерго" МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ (Виробництво 
та розподілення електроенергії: Передача електричної енергії 
магістральними та міждержавними електричними мережами);
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• Державна адміністрація залізничного транспорту УКРАЇНИ 
(Укрзалізниця) МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 
(Наземний транспорт: Послуги користування залізничними коліями, 
диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами 
iнфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту 
загального користування);
• Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ в особі: Відкрите акціонерне 
товариство "Укртранснафта" (Дiяльнiсть трубопровiдного 
транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктiв);
• Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ в особі: Дочірня 
компанія "УКРТРАНСГАЗ" (Дiяльнiсть трубопровiдного транспорту 
з транспортування газу);
• Державне пiдприємство обслуговування повітряного руху України 
(Украерорух) ДЕРЖАВІАСЛУЖБА УКРАЇНИ (Дiяльнiсть авіаційного 
пасажирського транспорту, пiдпорядкованого розкладу);
• Відкрите акціонерне товариство "Одеський державний 
припортовий завод" ФОНД ДЕРЖМАЙНА УКРАЇНИ (Функцiонування 
водної транспортної інфраструктури: Спецiалiзованi послуги 
транспортного термiналу з прийому, охолодження, зберiгання та 
перевантаження амiаку);
• Українське державне пiдприємство поштового зв'язку "УКРПОШТА" 
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ (Пошта та зв'язок);
• Концерн "РРТ" МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 
(Зв'язок: Надання в користування технічних засобів мовлення; 
Послуги коpистування pадiоpелейними каналами зв'язку);
• Вiдкрите акцiонерне товариство "УКРТЕЛЕКОМ" МІНІСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ (Мiсцевий телефонний зв'язок; 
Послуги користування некомутованими каналами зв'язку).

Негативною особливістю монополії є встановлення завищених цін 
на товари і послуги. У свою чергу це призводить до заборговано-
сті споживачів, насамперед монополій інших галузей. Найбільші 
боржники-монополісти в Україні – теплопостачальні підприєм-
ства. 

«Укрзалізниця» функціонує як на монопольному (надання послуг 
користування залізничною інфраструктурою), так і на конкурент-
ному (вантажних та пасажирських перевезень, будівельної інду-
стрії тощо) ринках. Однак багато підприємств «Укрзалізниці», які 
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повинні функціонувати на конкурентному ринку, залишаються 
монопольними. Це призводить до відсутності стимулів до підви-
щення якості товарів та послуг, гальмування науково-технічного 
прогресу, необґрунтованого підвищення цін,відсутності інвести-
цій.

Мета створення і діяльності комунальних підприємств – задово-
лення соціальних потреб суспільства. Вони регулюються Господар-
ським та Цивільним кодексами, Законами України: «Про природні 
монополії», «Про захист від економічної конкуренції», «Про житло-
во-комунальні послуги» тощо. В цілому, діяльність комунальних 
підприємств збиткова. Встановлення реальних цін і тарифів, які 
дозволятимуть функціонувати підприємствам беззбитково, при-
зводить до соціального вибуху серед населення і значно підвищує 
кризу комунальних несплат.

Держава регулює діяльність монополій. Антимонопольний ко-
мітет здійснює державний контроль за дотриманням антимо-
нопольного законодавства, захищає інтереси підприємців від 
зловживань монопольним положенням і недобросовісної конку-
ренції. Здійснюється заборона злиття фірм, якщо їх сукупна частка 
становить 35 % ринку. Також здійснюється заборона зловживання 
монополістом своєю владою шляхом введення штрафних санкцій 
чи примусове роз’єднання. Крім того, здійснюється регулювання 
природних монополій (цін і якості продукції).

Сьогодні доказом недосконалості державного регулювання діяль-
ності монополій є зловживання монопольними підприємствами 
своїм економічним положенням. За даними Антимонопольного 
комітету України, щорічно близько 60 % порушень антимонополь-
ного законодавства чиняться природними монополіями. В основ-
ному порушення стосуються питань ціноутворення та цінової 
дискримінації.

Антимонопольний комітет України у 2015 році найбільше пору-
шень законодавства про захист економічної конкуренції виявив 
на ринку житлово-комунальних послуг. Про це повідомив під час 
розгляду колегією результатів роботи Антимонопольного коміте-
ту України за рік голова відомства Юрій Терентьєв.

Найбільше порушень фіксується у регульованих державою галу-
зях економіки, де немає достатньої конкуренції, - це сфера житло-
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во-комунального господарства і паливно-енергетичний комплекс. 
Зокрема, на виявлені порушення у сфері ЖКГ припадає більш 22 % 
рішень комітету, а в паливно-енергетичному секторі - понад 10 %. 
Терентьєв зазначив, що 95 % рішень комітету в цих сферах при-
падає на територіальні відділення відомства, які виносять рішен-
ня у зв'язку з антиконкурентними діями місцевих монополістів 
у сферах газо-, водо-, теплопостачання і підключення до електро-
мереж. На агропромисловий комплекс припадає понад 14 % пору-
шень законодавства про захист економічної конкуренції, ще 8 % 
порушень - на сферу охорони здоров'я, транспортний сектор та ри-
нок адміністративних послуг. 

У цілому, обсяг монопольних ринків у 2015 році зріс до 10 %, що 
пов'язано з падінням купівельної спроможності громадян і зрос-
танням комунальних тарифів. В результаті українці стали більше 
витрачати на оплату комунальних послуг, ринки яких більш мо-
нополізовані.

Повністю усунути монополізм неможливо, можна тільки звузити 
його шляхом відокремлення ринків природних монополій від змі-
шаних або впровадження нових технологій. Закони України «Про 
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конку-
ренції у підприємницькій діяльності», «Про Антимонопольний 
комітет України», Державна програма демонополізації економіки 
і розвитку конкуренції, Конституція України регулюють діяль-
ність монополій.

Українське антимонопольне законодавство має чимало пошире-
них у світовій практиці механізмів впливу на монополістів, у тому 
числі арсенал штрафів і обмежень. Але найпотужнішим важелем 
може бути застосування поки що нетипових для України мето-
дів боротьби з монополіями, таких, як примусовий поділ компа-
ній. Його суть полягає в створенні на місці монополіста кількох чи 
навіть низки компаній, у результаті чого створюється конкурент-
не середовище, а існування компанії монополіста припиняється. 
Фактично йдеться про примусову реорганізацію шляхом поділу. 
Примусовий поділ є крайнім заходом, нині в Україні немає преце-
дентів його застосування.

Отже, антимонопольно-конкурентна політика, яку здійснюють 
компетентні державні органи, спрямована на створення опти-
мального конкурентного середовища діяльності суб’єктів госпо-
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дарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення 
проявів дискримінації одних суб’єктів іншими, насамперед у сфе-
рі монопольного ціноутворення та за рахунок зниження якості 
продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної соціально орі-
єнтованої економіки.



АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ФОРУМ У КИЄВІ, УКРАЇНА
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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ 
І ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 
КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

Скорочення адміністративного тиску на економіку та оптиміза-
ція державного управління нею стали однією з головних реформа-
торських ідей після Революції Гідності 2014 року, оскільки потреба 
в таких змінах виникла задовго до неї. Не секрет, що представни-
ки українського бізнесу, експерти, різноманітні західні інститу-
ції вже багато років вказують на надзвичайну зарегульованість 
економіки країни з боку державних органів. Зокрема, у світовому 
рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business Україна посідає 
лише 83 місце з 183, хоч у 2015 р. і піднялась на 13 позицій.

Упродовж останнього року в Україні завданням нової влади є ре-
формування галузей економіки, і одним з основних напрямів 
цього реформування є дерегуляція – відміна або зменшення дер-
жавного регулювання та державного контролю над веденням біз-
несу.

Не дивно, що тема дерегуляції державного економічного управ-
ління постійно фігурує в виступах політиків та економістів, в дер-
жавних програмах та законопроектах. Якщо брати інституційний 
аспект, то головними реальними провідниками дерегуляцій-
них ідей наразі є Міністерство економічного розвитку й торгівлі 
(МЕРТ) та громадська платформа «Реанімаційний Пакет Реформ» 
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(що об’єднує спеціалістів з багатьох важливих реформаторських 
напрямків).

Протягом 2015-го та початку 2016 р. Мінекономрозвитку ініцію-
вало більше 10 законопроектів з дерегуляції та покращення біз-
нес-середовища, в т.ч. щодо загальної гармонізації законодавства 
в дозвільній сфері, реформи системи державного контролю, скасу-
вання деяких ліцензій та дозволів, оптимізація переліку адміні-
стративних послуг. В цілому ж до моменту останньої зміни уряду 
в Верховній Раді на різних стадіях розгляду знаходилось більше 40 
законопроектів з дерегуляції, поданих різними суб’єктами законо-
давчої ініціативи, від Президента до депутатів.

Дерегуляція відбувається у 3 основні етапи:

• Відміна ключових регуляторних бар’єрів для бізнесу;
• “Регуляторна гільйотина” - повний перегляд регуляторної бази 
за умови, що тепер вже державні органи доводитимуть потребу 
у певних обмеженнях для ведення бізнесу;
• Впровадження превентивного механізму, який не дозволить 
відновлення надлишкового адміністративного тиску.

З самого початку Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України визначили найболючіші обмеження для бізнесу та вже 
встигли прийняти:

• Закон про спрощення ведення бізнесу, що відмінив 16 
неефективних регуляторних обмежень, гармонізував систему 
оренди землі та створив систему “єдиного вікна” для відкриття 
бізнесу лише за 2 дні;
• Зміни до закону про ліцензування, які відмінили ліцензування 26 
типів господарської діяльності;
• Урядову постанову про дерегуляцію, яка відмінила потребу 
у неефективних сертифікатах в сільськогосподарській сфері 
та моніторинг користування надрами, що відкривали значні 
можливості для корупції;
• Закон про захист прав інвесторів, що привів стандарти нашого 
законодавства до загальноєвропейських і забезпечив відповідний 
захист міноритарних акціонерів.

Наступні кроки Міністерство економічного розвитку полягають 
у подальшій відміні ще 130 неефективних регуляторних обмежень, 
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які ми разом з бізнесом ідентифікували, як основні “больові точки” 
для його роботи. Для цього уряд нещодавно прийняв “План заходів 
щодо дерегуляції” і ми вже почали його впроваджувати. Крім того, 
Міністерство економічного розвитку готує другий етап нашої ре-
форми - “регуляторну гільйотину”, щоб почати процес повного пе-
регляду регуляторної бази вже найближчим часом.

Уряд затвердив оновлений План дерегуляції на 2016-2017 рр. Він 
складається зі 112 пунктів. З них біля 80 пунктів були надані за ре-
зультатами громадських обговорень та спілкування з представни-
ками бізнес-спільнот, фахових та громадських організацій. Нові 
пункти плану відображають найгостріші проблеми, які найбіль-
ше заважають розвитку бізнесу та створенню сприятливого біз-
нес-клімату. Невиконані пункти попереднього плану перенесені 
із актуалізацією строків.

Документ має на меті вирішення проблем у сферах надання адмі-
ністративних послуг, державного нагляду (контролю), телекому-
нікаціях, аграрній, будівельній сферах та ін.

Згідно з Планом пріоритетних дій уряду на 2016 рік, Кабінет міні-
стрів до кінця поточного року мав намір здійснити необхідні за-
конодавчі ініціативи, які дозволять Україні поліпшити позиції 
в Doing Business і увійти в перші 50 кращих країн рейтингу в 2017 
році.

В 2016 році заходи, спрямовані на дерегуляцію бізнес-сектору, уже 
дозволили зекономити підприємцям понад 10 мільярдів гривень!

Новий звіт групи Світового банку 2017 року визначає, що в нор-
мативно-правовій базі, яка регулює розвиток бізнес середовища 
в Україні, все ще залишається багато проблем. В результаті, у від-
повідності до нового звіту, Україна займає 80 місце серед 190 країн 
світу.

У порівнянні із 2016 роком, Україна покращила свої позиції за по-
казниками:

• реєстрація підприємства - з 30-го до 20-го місця;
• підключення до електромереж – із 137-го до 130-го місця;
• оподаткування – із 107-го до 84-го місця.
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі продовжує полег-
шувати життя бізнесу - в результаті “дерегуляційного дня” в уря-
ді скасовано 367 застарілих та протизаконних регуляторних актів. 
Перетворюються контролюючі органи на сервісні! Близько 21 тис. 
(30 % від загальної кількості) планових перевірок, включених до 
Плану комплексних планових заходів на 2016 рік, проведено орга-
нами державного нагляду (контролю) комплексно. Крім того, про-
довжено мораторій на позачергові перевірки до грудня 2017 року.

В Україні активно розвивається система відкритих даних. Так, 
реалізовано проекти, що допомагають здійснювати моніторинг 
та контроль у сфері державних закупівель. Зокрема, це проект 
«Є-data», в рамках якого створено веб-портал spending.gov.ua, на 
якому оприлюднюється інформація про те, як використовують-
ся розпорядниками кошти бюджету (ініціатива Міністерства фі-
нансів). Також запущено сервіс пошуку даних з відкритих джерел 
щодо використання державою бюджетних коштів — «Пошуково-а-
налітична система 007» (http://www.007.org.ua). На даному сервісі 
об’єднані відкриті дані з декількох ресурсів, у тому числі spending.
gov.ua (проект «Є-data»), data.gov.ua (Єдиний державний портал 
відкритих даних), http://www.spfu.gov.ua (Фонд державного май-
на України), ukrstat.gov.ua (Державна служба статистики країни), 
prozorro.gov.ua (сайт проекту «ProZorro»). Варто зазначити, що зав-
дяки реалізації цього проекту спільно з «ProZorro» з’явилася мож-
ливість слідкувати за трансакціями, як здійснюється оплата по 
кожній закупці.

Попри шалений опір, українські реформи таки мають відчутні ре-
зультати, а громадянське суспільство й далі вимагатиме, щоби ці 
зміни стали незворотніми. Однією із вирішальних реформ для по-
кращення ведення бізнесу в Україні – є запровадження системи 
електронних публічних закупівель через систему «PROZORRO».

Система публічних електронних закупівель ProZorro функціонує 
з лютого 2015 року. За цей час системою скористалося 15 510 держав-
них замовників; оголошено 295 970 закупівель очікуваною вартіс-
тю 155,56 мільярдів гривень. Потенційна економія становить 6,06 
мільярдів гривень (це 12,52 % за конкурентними процедурами).

ProZorro отримала міжнародну премію у сфері публічних заку-
півель Procurement Leader Award за створення і впровадження 
електронної системи з унікальною архітектурою. Завдяки систе-
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мі ProZorro Україна здобула право проводити найбільший між-
народний форум з публічних закупівель Procurement, Integrity, 
Management, and Openness (PRIMO) Forum на тему боротьби із ко-
рупцією у державних закупівлях, який відбудеться у травні-черв-
ні 2017 року.

2017 рік стане першим роком, коли абсолютно всі тендери про-
йдуть у формі електронних торгів в обхід корупційних схем. За 
статистикою близько 65 % тендерів проходять у першому кварта-
лі. Тому радимо всім хто ще не брав участі у закупівлях, але думав 
про це – не зволікати і зареєструватися. Нагадаємо, що у 2016 році 
об'єм ринку публічних закупівель становив понад 300 мільярдів 
гривень. За прогнозами спеціалістів у 2017 році він буде станови-
ти близько 450 мільярдів. Тож приймайте участь у закупівлях та 
перемагайте!

Моніторинговий портал «DoZorro» (http://www.dozorro.org) — це ще 
одна платформа, де кожен учасник системи може дати зворотній 
зв’язок державному замовнику чи постачальнику, обговорити та 
оцінити умови конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі 
окремого державного органу чи установи, підготувати та подати 
офіційне звернення до контролюючих органів та багато іншого. 
Ідея цього проекту полягає в тому, щоб замовники та постачаль-
ники могли залишати відгуки про своїх партнерів (чи вчасно 
здійснено поставку, оплату і т.п.). Перехід до функцій порталу до-
ступний з електронних майданчиків, що працюють з «ProZorro»: 
поки що така можливість є на двох майданчиках — zakupki.prom.
ua та http://www.dzo.com.ua («Держзакупівлі.Онлайн»). Також зали-
шити відгук можна безпосередньо на порталі або через соціальні 
мережі.
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 ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ 
МІЖНАРОДНОЇ 

ТОРГІВЛІ ТА РУХУ 
МІЖНАРОДНОГО 

КАПІТАЛУ

Сучасні глобалізаційні процеси вимагають від України якомога 
активнішої участі у міжнародній торговельній системі. Україна 
належить до держав з високим рівнем відкритої економіки, але на 
яку припадає тільки 0,17% світового ВВП. 

Складна економіко-політична ситуація та конфлікт на Сході краї-
ни негативно вплинули на розвиток міжнародної торгівлі та рух 
міжнародного капіталу в Україні. Країна втратили певні рин-
ки збуту та виробничі потужності для традиційного експорту, 
кон'юнктура світового ринку також була несприятливою. У під-
сумку, це призвело до значного скорочення вітчизняного експорту. 
Втрата російського ринку призвела до того, що українські вироб-
ники, орієнтовані на експорт, були змушені шукати нові ринки 
збуту для своєї продукції. 

У найбільш вигідному становищі опинилися українські аграрії. 
Їхня продукція виявилася відносно конкурентоспроможною на 
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ринках розвинених економік, на відміну від таких традиційних 
експортних напрямків як металургія чи машинобудування. 

В 2016 році несприятливі тенденції доповнилися запровадженням 
Російською Федерацією ембарго щодо українських продовольчих 
товарів, обмеженням і ускладненням транзиту територією Росії, 
а з 1 липня Російська Федерація їх додатково посилила. З іншого 
боку, за останні роки з’явились окремі позитивні ознаки у вигляді 
пожвавлення попиту на деякі товари українського експорту при 
одночасному продовженні зростання виробництва промислової 
продукції. Однак значна сировинна спрямованість українського 
експорту та суттєва залежність вітчизняних підприємств від зо-
внішнього ринку збуту робить дуже вразливим від цінових коли-
вань обсяг надходження валютних ресурсів.

Міжнародна торгівля
Сьогодні Україна продовжує активно лібералізувати зовнішню 
торгівлю та рух міжнародного капіталу. Основними партнерами 
в експорті товарів з України є Європейський Союз (37,9 %), Росій-
ська Федерація (9,8 %), Єгипет (6,4 %), Туреччина (6 %), Китай (6 %), 
Індія (4,6 %) та інші. В експорті переважає продукція АПК та хар-
чової промисловості (40,1 %), продукція металургійного комплексу 
(23,9 %), продукція машинобудування (12 %), мінеральні продукти 
(7,6 %), продукція хімічної промисловості (5,7 %), деревина та папе-
рова маса (5 %). 

Серед основних країн-партнерів в імпорті товарів до України є 
Європейський Союз (43,9 %), Російська Федерація (12,8 %), Китай 
(11,9 %), Білорусь (7,3 %), США (4,8 %), Туреччина (2,8 %) ті інші. В ім-
порті переважає продукція машинобудування (29,2 %), продукція 
хімічної промисловості (23,0 %), мінеральні продукти (19,5 %), про-
дукція АПК та харчової промисловості (10,3 %), продукція металур-
гійного комплексу(6,1 %), продукція легкої промисловості (5,4 %).

У географічному розрізі експортно-імпортних операцій України за 
2016 рік слід зазначити, що як в експорті товарів, так і в імпорті, ос-
новним торговельним партнером України був Європейський Союз. 
Так, в експорті товарів питома вага Європейського Союзу склала 
37,9 %, а в імпорті вона сягнула позначки 43,9 %. При цьому частка 
Росії в експорті товарів зменшилась до 9,8 %, а в імпорті - зменши-
лась на 7,3 в.п. і склала 12,8 %.

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ  
ТА РУХУ МІЖНАРОДНОГО КАПІТАЛУ



/189ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ  
ТА РУХУ МІЖНАРОДНОГО КАПІТАЛУ

Сьогодні, між Україною та Євросоюзом діє «глибока та всеосяжна 
зона вільної торгівлі». У межах цієї зони скасовуються митні збори 
і кількісні обмеження у взаємній торгівлі. Ухвалення норм і стан-
дартів ЄС у поєднанні з безмитною торгівлею сприяє залученню 
інвесторів та передачі технологій із західноєвропейських та ін-
ших провідних економік. Таким чином Україна перетворюється із 
експортера сировинних матеріалів та сільськогосподарської про-
дукції на виробника більш вартісної продукції, яка має попит на 
зовнішніх ринках.

Експорт товарів з України до країн Європейського Союзу складаєть-
ся з продукції АПК та харчової промисловості (29,9 %), металургій-
ного комплексу (23,5 %), машинобудування (16,0 %), мінеральних 
продуктів (10,2 %), деревини та паперової маси (6,8 %), продукції 
легкої промисловості (6,2 %), різних промислових товарів (3,7 %) та 
продукції хімічної промисловості (3,6 %). У структурі імпорту то-
варів найбільшу частку становила продукція машинобудування 
(31,9 %), продукція хімічної промисловості (27,2 %), мінеральні про-
дукти (12,8 %) і продукція АПК та харчової промисловості (10,5 %).

Україна продовжує лібералізацію ринків не тільки в напрямку ЄС. 
18 травня 2016 року завершилася офіційна процедура приєднан-
ня України до Угоди Світової організації торгівлі про державні за-
купівлі (Agreement on Government Procurement, GPA). З цього дня 
українські компанії отримали право брати участь у державних за-
купівлях 45 країн-учасниць угоди GPA, серед яких: країни ЄС, Япо-
нія, США, Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг і Канада. Загальний 
об’єм ринку держзакупівель СОТ оцінюється в 1,7 трильйона дола-
рів щорічно.

Угода GPA поширює головний принцип СОТ - рівний доступ до 
ринків - на сферу державних закупівель. Іноземці матимуть пов-
ний доступ до українських державних тендерів так само, як укра-
їнці - до закордонних. Але, якщо іноземні компанії вже давно 
де-факто могли брати участь у публічних закупівлях в Україні, то 
українські компанії тільки відкривають для себе глобальний ри-
нок державних закупівель.

Аналіз інвестиційного клімату України демонструє негативний 
вплив російської агресії на економічну ситуацію, яка визначає 
рух капіталу у державі. Створення зони вільної торгівлі з країна-
ми Європейського Союзу стало потужним додатковим аргументом 
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на користь прямих іноземних інвестицій у виробництво товарів 
та послуг, орієнтованих на експорт до країн європейської спіль-
ноти, використовуючи наявні конкурентні переваги української 
економіки. 

Інвестиційний клімат
У 2017 році Україна покращила декілька своїх позицій у світових 
рейтингах. У рейтингу Doing Business-2017 по інвестиційній при-
вабливості країн світу Україна розташовується на 89 місці. У рей-
тингу легкості ведення бізнесу, Україна посіла 80 місце серед 190 
країн світу, у сфері реєстрації підприємства - 20 місце, у сфері опо-
даткування - 84 місце.

Для подальшої лібералізації міжнародного руху капіталу в Укра-
їні актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та 
організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів за-
безпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування 
основи збереження та підвищення конкурентоспроможності ві-
тчизняної економіки. 

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено. На сьогод-
ні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку 
державно-приватного партнерства. Законодавство України визна-
чає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні 
засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні. Та-
кож до іноземних інвесторів застосовується національний режим 
інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з ві-
тчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підля-
гають націоналізації. 

Здійснюються заходи в напрямі розвитку інвестиційної інфра-
структури, а саме:

• продовжується робота по реалізації Закону України "Про 
індустріальні парки", яким передбачено державну підтримку 
облаштування індустріальних парків;
• проводиться робота щодо забезпечення методологічної 
та інформаційної підтримки суб’єктів індустріальних парків, 
сприяння в отриманні ними державної підтримки відповідно до 
законодавства, а також, в залученні інвестицій для їх облаштування 
та функціонування.
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Сьогодні в Реєстр індустріальних парків вже включено 14 таких 
парків. 

Ще 7 індустріальних парків створено і знаходяться в процесі під-
готовки документів, необхідних для включення їх у вказаний Ре-
єстр.

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водно-
час вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо 
інтегрованою у світове господарство і порушення макростабіль-
ності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.
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РОЗВИТОК 
ФІНАНСОВОГО 

СЕКТОРА

Фінансовий сектор – є одним із найважливіших ринкових сегмен-
тів взаємодії суб’єктів економіки, в результаті функціонування 
якого реалізовується механізм трансформації фінансових ресурсів 
в активно діючий інвестиційний капітал, що сприяє сталому роз-
витку економіки. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед ін-
ших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість стра-
хових компаній станом на вересень 2016 становила 323, у тому 
числі "life" – 43 компанії, "non-life" – 280 компаній.

Страхові компанії України за 1 квартал 2016 року зібрали 8,274 
млрд. грн. валових страхових премій, що на 35,8 % більше, ніж 
в аналогічний період попереднього року.

Як звітує Нацкомфінпослуг, чисті премії виросли на 24,7 %. 

Для отримання ліцензії на право здійснення страхової діяльності 
заявник подає до Нацкомфінпослуг, зокрема, довідки банків, що 
підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу, або ауди-
торський висновок аудитора, внесеного до реєстру аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.
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Національний банк видає небанківській фінансовій установі лі-
цензію на здійснення окремих банківських операцій у разі дотри-
мання нею таких обов'язкових умов:

• включення небанківської фінансової установи до Державного 
реєстру фінансових установ;
• отримання небанківською фінансовою установою ліцензії 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на 
провадження діяльності з надання фінансових послуг;
• наявність регулятивного капіталу в сумі, еквівалентній не менше 
ніж 1 млн євро;
• строк діяльності небанківської фінансової установи не менше ніж 
один рік після отримання ліцензії Державної комісії на провадження 
діяльності з надання фінансових послуг;
• наявність прибутку за даними річного фінансового звіту про 
фінансові результати, підтвердженого аудитором;
• бездоганна ділова репутація та відповідна кваліфікація керівників 
небанківської фінансової установи;
• наявність кваліфікованих кадрів для проведення відповідних 
банківських операцій та інші умови передбачені законодавством.

Кількість страхових компаній станом на кінець 2016 року стано-
вила 323, з яких 43 зі страхування життя та 280, що здійснювали 
страхування, інше, ніж страхування життя. 

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні 
та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестраху-
вальників за 9 місяців 2016 року, становили 24 844,2 млн. грн.

 Чисті страхові премії на кінець 2016 року становили 19 588,3 млн. 
грн., що складає 78,8 % від валових страхових премій. Обсяги ва-
лових страхових премій за 2016 рік збільшилися на 14,4 %, чисті 
страхові премії збільшилися на 17,0 %, що свідчить про поступо-
вий вихід галузі страхування із кризи.

Розмір валових страхових виплат в 2016 році становив більше 6 
млн. грн. 

Рік, що настав, вселяє надію страховому ринку все ж таки піти по 
слідах повільно зростаючої економіки, перспективи якої обережно 
висловлюються то тут, то там. Зрозуміло, що для цього необхідно 
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завершити розпочатий процес структурних реформ і перегорнути 
нову сторінку історії страхового ринку України. 

Крім того, основні гравці на ринку страхування в Україні це ком-
панії із іноземним капіталом, виходячи з цього, можна сміло за-
явити, що страховий ринок України є дуже привабливим для 
інвестування. Із мінімальним капіталовкладенням можна отри-
мати прибутковий бізнес, враховуючи, що Україна посідає 5 місце 
серед країн Європи за кількістю населення, а відповідно і потен-
ційних клієнтів. 

До Державного реєстру фінансових установ станом на липень 2016 
р. було внесено інформацію про 385 фінансових компаній, що нада-
ють послуги фінансового лізингу.

 Варто відмітити що ринок надання лізингових послуг не згор-
нувся, а навпаки отримав новий шанс на відновлення втрачених 
позицій стабільного фінансового інструменту. На відміну від бан-
ківського кредиту, що став менш доступний як для юридичних, 
так і фізичних осіб, лізинг сьогодні виступає єдиним ресурсом дов-
гострокового фінансування в країні. 

Не зважаючи на те, що економічна ситуація в країні залишаєть-
ся нестабільною, інвестиційна привабливість такого фінансового 
інструменту як лізинг повертає довіру як потенційних акціонерів 
так і клієнтів. Позитивні прогнози та поступове збільшення об'ємів 
фінансування ринку лізингових послуг вказує на те, що протягом 
наступних 2-5 років відбудеться так зване “відродження”. 

Протягом 2015 року фінансовими компаніями та юридичними осо-
бами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно 
із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 2 713 до-
говорів. Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, ста-
новить 4 028,8 млн грн. Близько 99,9 % усіх послуг фінансового 
лізингу надається юридичними особами – суб’єктами господарю-
вання, які не є фінансовими установами.

На сьогоднішній день в Україні лізинг, використовується в неве-
ликих масштабах, адже українські банки, не беруть участі у лі-
зинговому кредитуванні.
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Лізинг є одним із ефективних методів інвестування, який дає змо-
гу без різкої фінансової напруги підприємства забезпечити форму-
вання матеріально-технічної бази, та найпрогресивніших методів 
матеріально-технічного забезпечення. 

Загальна кількість компаній страхування життя в Україні, які 
включені до Держреєстру станом на 30 вересня 2016 року, склало 
43 страхові компанії.

Ринок страхування життя в Україні за 2016 рік зріс на 32,2 %, що 
дає можливість стверджувати, що ситуація на ринку страхування 
життя кардинально і поступово змінюється. Зважаючи на приріст, 
також можна констатувати той факт, що інвестиційна привабли-
вість даного сегмента фінансового сектору перебуває на кривій, 
яка стрімко зростає.

Кількість застрахованих фізосіб - 4,1 млн. чоловік. Протягом 9 міся-
ців 2016 року була застраховано 1,2 млн. чоловік (+ 22,1 %).

Як показує світовий досвід, страхування життя завжди розгляда-
лося як вигідне капіталовкладення.

Потенціал розвитку українського ринку страхування життя є ду-
же великим унаслідок новизни цієї послуги на фінансовому ринку, 
національні страхові компанії займаються страхуванням життя 
10–15 років і ще не нагромадили капіталу і репутації.

Ринок послуг небанківських кредитних установ 
Станом на кінець 2016 р. у Державному реєстрі фінансових установ 
налічувалось 734 кредитні установи, серед яких 576 кредитних 
спілок, 128 інших кредитних установ та 30 юридичних осіб публіч-
ного права. Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні 
інвестори зацікавлені у діяльності на вітчизняному ринку фінан-
сових послуг. В результаті чого на початку 2016 року кількість кре-
дитних установ збільшилась на 19 одиниць, що є безсумнівним 
показником актуальності та доцільності інвестувати саме в да-
ний вид підприємницької діяльності. 

Загальний обсяг активів кредитних спілок за 2016 року склав біль-
ше 2 млрд. грн. Загальний обсяг капіталу за цей же період збіль-
шився на 118,1 млн. грн.
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Ринок небанківських послуг демонструє зростання кредитного 
портфелю майже на 30 %.

Станом на вересень 2016 року до Державного реєстру фінансових 
установ внесено інформацію про 467 ломбардів.

Сума наданих фінансових кредитів під заставу та сума погашених 
фінансових кредитів, збільшились на 25,9 % та 27,7 % відповідно, 
а  кількість наданих фінансових кредитів під заставу збільши-
лись на 4,0 %. Позитивна динаміка економічних показників, по 
всіх видах діяльності ломбардів, демонструє, що незважаючи на 
фінансову та економічну кризу в Україні, все ж можна працювати 
і отримувати прибуток не порушуючи чинне законодавство. 

Обсяг активів ломбардів виріс на 43,5 % порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. 

Ломбард визнано бізнесом із доволі високим рівнем рентабельно-
сті – 30-40 %. Інвестиції в даний бізнес окуповуються, як правило, 
за два-чотири роки. Ризик неповернення кредитних коштів зведе-
ний до мінімуму, адже гроші видаються тільки під заставу і на су-
му від 50 % до 90 % її оціночної вартості. 

2016 рік сміливо можна назвати переломним на ринку обміну ва-
лют. Відбулося його «перезавантаження» після того, як починаючи 
з кінця 2015 року Національний банк України прийняв рішення 
відновити видачу небанківським фінансовим установам гене-
ральних ліцензій на здійснення валютних операцій. У результаті, 
станом на сьогоднішній день їх налічується вже близько тридця-
ти.

Дохід обмінних пунктів формується за рахунок курсової різни-
ці. Найпопулярнішою валютою є долар, на нього припадає майже 
75-80 % всіх угод, а євро прибутковіше - найбільша маржа з його 
продажу, але він займає одну п'яту частину в кошику валютних 
продажів. Іншим валют залишається не більше 1 %. 
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ІНДУСТРІАЛЬНІ 
ПАРКИ В УКРАЇНІ

Відповідно до Закону України “Про індустріальні парки” інду-
стріальні парки (ІП) – це спеціальні промислові території, з під-
готовленою інженерно-транспортною інфраструктурою, набором 
необхідних сервісів, спрощеними процедурами та пакетом інвес-
тиційних стимулів для виробничих та науково-дослідних підпри-
ємств.

В Україні є певний ряд особливостей щодо створення індустріаль-
них парків. А саме: 

• землі ІП мають належати до земель промисловості; 
• ІП може бути розміщено на одній або декількох суміжних 
земельних ділянках;
• площа ІП може становити від 15 до 700 га;
• ІП створюється на період не менше 30 років;
• земельні ділянки державної та комунальної власності в межах ІП 
можуть бути продані керуючій компанії та учасникам ІП;
• на час включення ІП до Реєстру в його межах повинен бути 
відсутній цілісний майновий комплекс, що дає змогу здійснювати 
виробництво продукції;
• ініціаторами створення ІП можуть бути: органи державної влади 
щодо земельної ділянки державної власності, органи місцевого 
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самоврядування щодо земельної ділянки комунальної власності, 
юридичні або фізичні особи - власники земельної ділянки приватної 
власності, юридичні або фізичні особи - орендарі земельної ділянки 
щодо земель державної, комунальної та приватної власності;
• керуючою компанією ІП може бути юридична особа-резидент, 
вибрана відповідно до Закону;
• учасниками ІП можуть бути суб’єкти господарювання, 
зареєстровані на території адміністративно-територіальної одиниці 
України, в межах якої розташований ІП.

Згідно з українським законодавством державна підтримка на об-
лаштування індустріального парку та його учасникам надаєть-
ся тільки за умови внесення до Реєстру індустріальних парків за 
визначеною процедурою. Істотними умовами для внесення інду-
стріального парку до Реєстру є відсутність у його межах цілісно-
го майнового комплексу, який дозволяє здійснювати виробництво 
продукції, залучення недержавних джерел фінансування в обсязі 
не менше 75 % кошторисної вартості проекту облаштування інду-
стріального парку, створення нових робочих місць, впровадження 
сучасних технологій, забезпечення охорони навколишнього при-
родного середовища. Для стимулювання розвитку індустріальних 
парків передбачено державну підтримку у вигляді:

• спрямування коштів Державного фонду регіонального розвитку на 
фінансування проектів створення інфраструктури індустріальних 
парків за умови співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 % 
від їх кошторисної вартості;
• звільнення від дольової участі у розвитку місцевої інфраструктури 
у разі будівництва суб’єктами ІП об'єктів у межах відповідних ІП;
• звільнення від сплати ввізного мита з метою інвестування на 
підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок 
іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства 
з іноземними інвестиціями; 
• ввезення за пільговими ставками ввізного мита (до 0 %) товарів, 
що походять з держав - членів Світової організації торгівлі, або 
з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди 
щодо режиму найбільшого сприяння, в т.ч. з ЄС ;
• ввезення без сплати ввізного мита устаткування, яке працює на 
відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання 
і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління 
витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та 
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матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для 
виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії.

На місцевому рівні існує наступна підтримка:

• надання за рішенням органів місцевого самоврядування пільг 
з земельного податку і податку на нерухоме майно для суб’єктів 
ІП, які враховують суспільні інтереси, відображені в програмних 
документах економічного і соціального розвитку;
• встановлення державними органами і органами місцевого 
самоврядування мінімальної орендної ставки за оренду земель 
державної та комунальної власності;
• сприяння на місцевому рівні оформлення всіх дозвільних та інших 
документів, необхідних для реалізації проектів;
• виділення коштів з місцевого бюджету для фінансування робіт 
із забезпечення інженерною інфраструктурою певних земельних 
ділянок або створення умов для доступу до цих ділянок;
• організаційна та фінансова участь у наборі та організації 
навчання потенційних і діючих співробітників компаній-суб’єктів 
індустріальних парків.

Ініціативи зі створення ІП були підтримані усіма регіонами Украї-
ни, при цьому в більшості областей ініціюється створення декіль-
кох таких об'єктів. З 2013 року відповідно до Закону України “Про 
індустріальні парки” ініційовано створення 23 індустріальних 
парків, з яких 18 – включено до Реєстру індустріальних парків. 

Найбільш перспективні для інвестицій індустріальні парки:

• «Центральний» (м. Кременчук Полтавської обл.) http://kremen-
chukinvest.com.ua;
• «Свема» (м. Шостка Сумської обл.) http://www.svema.com.ua;
• «iPark» (Комінтернівський район Одеської обл.) http://ipark.info;
• «BIONIC Hill» (м. Київ) http://bionic-hill.com
• «Соломоново» (Ужгородський район, Закарпатської області) http://
www.sezparkservice.com/sps_ua/cezparkservis/iindustrial_nij_park

Для того, щоб зрозуміти, що таке ІП в Україні розглянемо наступні 
парки. Індустріальний парк «Соломоново» (с. Соломонове Закарпат-
ської обл.). Метою його діяльності є активізація розвитку маши-
нобудівної промисловості України, шляхом створення необхідних 
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умов, спеціальної інфраструктури для розміщення виробництв га-
лузей середнього та точного машинобудування, а саме: автомобі-
лебудування, приладобудування, електронної промисловості і т. п.

Ініціаторами створення ІП «Соломоново» виступили приватні 
компанії:

• Товариство з обмеженою відповідальністю “ Сезпарксервіс 
” – девелопер інвестиційного проекту ”Індустріальний парк ’’ 
Соломоново ” – 26,0 га (орендне користування);
• Товариство з обмеженою відповідальністю “ Євромотор” – 5,0 га 
(орендне користування);
• Товариство з обмеженою відповідальністю “Євроавтотек” - 10,0 га 
(орендне користування);
• Приватне акціонерне товариство “Єврокар” – 4,73 га (приватна 
власність);
• Товариство з обмеженою відповідальністю “ РІК “ – 25,2 га 
(приватна власність).

Планом розвитку ІП «Соломоново» передбачено поетапне створен-
ня об’єктів інфраструктури, виробничих, адміністративних та 
логістичних площ, які забезпечать роботу учасників парку. Орієн-
товний обсяг інвестицій , що планується залучити 530 млн. грн.

Потенційними учасниками індустріального парку можуть стати 
компанії концерну Volkswagen Group, Johnson Controls Inc, Kautex 
Maschinenbau, koda Auto a.s.,Magna International, SGS Intarnational 
та ін.

Територіальна спряженість регіону з міжнародними транспорт-
ними магістралями, розвинена і диверсифікована транспортна 
мережа, вигідне економічно-географічне положення, наявність 
необхідних інфраструктур, тяжіння до наявних або перспектив-
них центрів ділового співробітництва, наявність історично сфор-
мованої системи зовнішньоторгівельних зв’язків із закордонними 
партнерами і бази для її розвитку об’єктивно сприяють створенню 
низки ІП на території Закарпатської області.

Інноваційний парк BIONIC Hill - перший український парк техно-
логій , в основу якого закладена концепція «Працюй-Живи-Вчи-
ся-Відпочивай». Його інфраструктура розроблена для створення 
максимально комфортних умов для життя і бізнесу.
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Будівництво парку є приватною комерційною ініціативою компа-
нії UDP - одного з лідерів девелоперського ринку України і здійс-
нюється за підтримки Київської міської державної адміністрації, 
Держінвестпроекту та Держінформнауки. BIONIC Hill є частиною 
національного проекту «Технополіс» та Стратегії розвитку Києва 
до 2025 року.

На території парку планується створення бізнес-центрів, сучас-
них науково-освітніх центрів, високотехнологічної виробничої 
площадки, готелів, торгово-розважальних центрів, спортивно-оз-
доровчого комплексу і комфортного житла.

Мета проекту - створити екосистему для розвитку високотехноло-
гічного бізнесу в Україні. Ключовими спеціалізаціями BIONIC Hill 
є інформаційні і комунікаційні технології, фармацевтика і біо-
технології, технології енергозбереження та використання джерел 
альтернативної енергії.

За оцінкою Ernst & Young після виходу проекту Bionic Hill на пов-
ну проектну потужність, виручка компаній-резидентів переви-
щить 7,2 млрд грн на рік. Реалізація проекту забезпечить 35 тисяч 
високопродуктивних робочих місць, надходження до бюджету, 
залучення передових міжнародних технологій та іноземних ін-
вестицій. Загальний розмір інвестицій, що очікується в розвиток 
інноваційного парку становить близько $ 1 млрд на рік.

Отже, створення індустріальних парків можна вважати новим 
етапом у застосуванні організаційно-економічних механізмів 
стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. Уряд та міс-
цева влада будують для цього необхідні сприятливі умови, влада 
налаштована розширити відносини з іноземними інвесторами. 
Україна має привабливі засоби для організації та ведення бізнесу, 
а також унікальне географічне місцезнаходження. Отож вибір за 
Вами! 
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СИСТЕМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ І ПРИНЦИПИ 
СЕРТИФІКАЦІЇ 

Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підпри-
ємства запровадження і дотримання дієвого комплексного меха-
нізму управління якістю продукції. Визначальними елементами 
цього специфічного менеджменту є: стандартизація і сертифіка-
ція виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за до-
держанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх 
порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості. 
Вони впливають на безперервність процесу виробництва і конку-
рентоспроможність продукції.

Обов'язкова сертифікація (підтвердження відповідності) здійс-
нюється на відповідність вимогам нормативних документів, 
визначених законодавчими актами України або нормативни-
ми документами, включених у Перелік продукції, що підлягає 
обов'язковій сертифікації в Україні, що затверджений спеціаль-
ним уповноваженим органом центральної влади з підтверджен-
ням відповідності.

Ввезення на митну територію продукції, яка підлягає обов'язковій 
сертифікації здійснюється відповідно до "Порядку митного оформ-
лення імпортних товарів (продукції), які підлягають обов'язковій 
сертифікації в Україні", затвердженого Постановою КМ України від 
14. 05. 2008 №446.
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До переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, від-
носять такі категорії:

• спеціальні засоби самозахисту;
• засоби охоронного призначення;
• побутова апаратура, що працює на твердому, рідкому та 
газоподібному паливі;
• техніка сільськогосподарська;
• харчова продукція та продовольча сировина;
• нафтопродукти;
• будівельні матеріали, вироби та конструкції;
• зброя вогнепальна мисливська та спортивна тощо.

З повним переліком обов'язкових для сертифікації товарів можна 
ознайомитися тут.

Сертифікація послуг в Україні є добровільною.

В Україні існує державна система сертифікації продукції – Система 
УкрСЕПРО, роботи в якій виконують 118 органів з сертифікації про-
дукції (робіт, послуг). У даній системі проводиться як обов̀ язкова, 
так і добровільна сертифікація. Роботи в системі УкрСЕПРО органі-
зовує Державний комітет України з питань технічного регулюван-
ня і споживчої політики – Держспоживстандарт України, який є 
Національним органом по сертифікації. В Україні діють стандар-
ти ДСТУ ISO. Це національні стандарти, якими запроваджено стан-
дарти ІСО. 

Об'єктами сертифікації в Системі УкрСЕПРО є продукція, яка:

• виготовлена в Україні;
• ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає 
чинним в Україні нормативним документам;
• ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що 
відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може 
бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному 
в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;
• ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що 
відповідає чинним в Україні нормативним документам і не може 
бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному 
в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію, але має 
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позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи 
Міністерства охорони здоров'я України.

Отже, Система призначена для проведення обов'язкової та добро-
вільної сертифікації продукції, процесів і послуг. Органами по 
сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та 
підприємства державної форми власності. Якщо в Системі акреди-
товано декілька органів з сертифікації однієї і тієї ж продукції, то 
заявник має право провести сертифікацію продукції в будь-якому 
з них. На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифі-
кат відповідності і наноситься знак відповідності.

Сьогодні серія міжнародних стандартів ISO 9000 незмінно визначає 
загальний курс, принципи, складові елементи загального проце-
су управління будь-якою організацією. Використання стандартів 
цієї серії надає ряд організаційних, рейтингових, соціальних, еко-
номічних переваг для комерційної чи некомерційної організації. 
Підтвердженням цього є зростаюча кількість підприємств, що 
прагнуть пройти сертифікацію на відповідність ISO 9000 та отри-
мати Сертифікат якості. Зарубіжним партнерам немає необхідно-
сті витрачатися на випробування продукції, набагато вигідніше 
працювати з підприємствами, що мають сертифікат ISO. Ще одні-
єю перевагою сертифікату ISO є можливість продовження термінів 
дії сертифікатів УкрСЕПРО.

Так, наприклад, у 2011 році у всіх підрозділах компанії «Рудь» 
проходив зовнішній інтегрований аудит на відповідність ви-
могам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. 
Аудит проводила аудиторська група Органу сертифікації “ПРИ-
РОСТ - DQS-Group”. Основуючись на результатах сертифікаційного 
та ресертифікаційного аудитів, проведених у підрозділах компа-
нії «Рудь» Орган сертифікації “ПРИРОСТ - DQS-Group” нагородив 
ПАТ «Житомирський маслозавод» сертифікатами відповідності 
вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та ISO 22000. 
Сертифікат відповідності всіх видів продукції вимогам міжнарод-
ного стандарту ISO 22000 дана компанія отримала одною з перших 
серед підприємств молочної галузі України.

У вересні 2012 року державне підприємство «Український інститут 
промислової власності» – єдиний в Україні заклад експертизи зая-
вок на об’єкти промислової власності (ОПВ) – отримало сертифікат 
відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародно-
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го стандарту ISO 9001:2008. Сертифікаційний аудит було проведено 
компанією ТОВ «Глобал Сертифік» за дорученням компанії Dekra 
Certification.

ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» першою серед страхо-
виків України за власною ініціативою розробила та впровадила 
систему управління якістю та отримала підтвердження її відпо-
відності Міжнародному стандарту ISO 9001:2000. Це відбулося за 
допомогою вітчизняного органу сертифікації систем якості «При-
рост», чиї сертифікати признаються у країнах Європи та світу. 
Компанія «Прирост» акредитована, зокрема, у німецькому товари-
стві з акредитації TGA.

Українські виробники, які експортують продукцію до країн Євро-
союзу, вже давно перейшли на євро стандарти (EN), не чекаючи на 
вказівки уряду. Підприємство «Інтеркабель», яке входить до ав-
стрійської групи компаній SKB-GROUP, зробило це ще 2007 року. 

Сертифікація екологічного менеджменту за світовими стандар-
тами ISO 14000 в Україні не популярна: нині налічується близько 
десятка компаній, що отримали відповідний документ. Надто ви-
тратна процедура: перш ніж запросити на підприємство незалеж-
них аудиторів, треба інвестувати чималі кошти в реконструкцію 
«брудних» виробничих ділянок.

Для того, щоб отримати міжнародний екологічний сертифікат, 
українські підприємці або залучають західні гранти, або гро-
ші закордонних партнерів. І все ж таки сертифікуються, бо ISO 
14000 — ефективна конкурентна зброя на ринках розвинутих кра-
їн.

В Україні представлена велика кількість компаній, які надають 
послуги із сертифікації (а саме сертифікати 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, ДСТУ 4161, GMP+ та 
інші):

• DQS - один зі світових лідерів по сертифікації систем менеджменту 
http://www.qmsc.com.ua/
• ТОВ «Інтерсерт-УКРАЇНА» - офіційний представник німецького 
органу з сертифікації систем менеджменту і персоналу TÜV Thürin-
gen (ТЮФ Тюрінген) в Україні http://intercert.com.ua/
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• Компанія SGS - світовий лідер в сфері інспекційних послуг, 
експертизи, випробувань і сертифікації http://www.sgsgroup.com.ua/
• ПП «Еталон» - це незалежний орган сертіфкації, що надає широкий 
спектр послуг в області сертифікації та оцінки відповідності 
нормативним документам України, Росії та Євросоюзу http://osetal-
on.com.ua/
• ТОВ «Інтернешнл Менеджмент Сервіс» - єдиний представник TUV 
NORD Germany на території України, Казахстану та інших країн СНД 
http://ims-cert.com/ тощо.

6 липня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України презентувало довідник Blue Guide, який був підготовле-
ний за підтримки федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що діє за дорученням ні-
мецького уряду. Довідник містить структуровану інформацію про 
технічне регулювання, необхідну для ефективного виходу україн-
ського виробника на європейський та міжнародний ринки, а та-
кож інформацію стосовно міжнародної діяльності України у сфері 
метрології. Довідник також включає інформаційний огляд зако-
нодавства ЄС щодо безпеки продукції, а також ключові відомості 
щодо системи метрології, стандартизації, оцінки відповідності, 
акредитації та ринкового нагляду. Крім того, автори довідника на-
водять корисні посилання на веб-ресурси в Україні і ЄС, які містять 
важливу інформацію щодо особливостей технічного регулювання. 
Завантажити довідник можна за посиланням: http://bit.ly/29NoHNc.

Україна лише починає вводити Європейські стандарти (EN). Це 
передбачає скасування застарілих стандартів та запровадження 
28 тисяч нових, які відповідатимуть вимогам ЄС - тобто вимогам 
ACAA (угоди про оцінку відповідності та визнання промислових 
товарів). Виконавши таку підготовку дозволяється реалізовувати 
продукцію в рамках Угоди ACAA, на умовах торгівлі товарами між 
країнами-членами ЄС. У перспективі це повністю відкриє ринок ЄС 
для українських промислових товарів і дасть можливість вироб-
никам здійснювати поставки з українськими сертифікатами від-
повідності.



СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ



/211

СУЧАСНІ  
ЕЛЕКТРОННІ 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ

Інтернет-журналістика – відносно нове і малодосліджене явище. 
Такі Інтернет-видання, що їх можна віднести до засобів масової ко-
мунікації, в усьому світі почали з’являтися починаючи з 90-х ро-
ків, в Україні – трохи пізніше. Спочатку вони існували в умовах 
андеґраунду: суспільство і традиційні медіа мало звертали на них 
увагу, не вважаючи справжніми, тобто професійними. Сьогодні, 
коли у Всесвітній павутині розташовано багато мільйонів веб-сай-
тів з мільярдами веб-сторінок, ситуація докорінно змінилася.

Онлайнова журналістика інтенсивно освоює комунікативний 
простір, демонструючи величезний потенціал розвитку. Це обу-
мовлено насамперед неухильним наступом Інтернету, який відбу-
вається у всіх без винятку країнах, хоча нерівномірно. Звичайно, 
найшвидше – там, де рівень освіченості і матеріального благопо-
луччя населення вищий. 

Інтернет-видання
Інтернет-видання в Україні з'явилися у 1999 р., і всі минулі роки 
відбувався початковий етап формування цієї групи медіа як та-
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кої. Однак результату, якого досягли українські інтернет-видання 
за такий короткий час за темпами свого розвитку та збільшення 
впливу, можуть позаздрити будь-які інші групи традиційних ві-
тчизняних засобів масової інформації.

Для дослідників української інтернет-журналістики період сьо-
годення дуже цікавий тим, що він сигналізує про «стабілізацію» 
в сфері так званих «нових медіа», а також про перехід на якісно ін-
ший рівень. Зростання ступеня легкості і зручності користування 
Інтернетом на тлі шаленої популярності соціальних мереж зумо-
вило те, що інтернет-видання заводять власні аккаунти на Фей-
сбуці, користуються Твіттером, Однокласниками та Вконтакте, як 
джерела необхідних відомостей, а також намагаються технічно 
адаптувати свої сайти під різні монітори.

Взагалі українські інтернет-ЗМІ на шляху свого становлення про-
йшли певні етапи, для кожного з яких властивий свій характер, 
продиктований знаковими подіями і явищами. Якось сама собою 
складається чітка періодизація, де характер розвитку змінюється 
приблизно кожні п'ять років.

Таким чином, можна говорити про нульовий період - перша по-
ловина 1990-х років, перший період - друга половина 1990-х років, 
другий період - перша половина 2000-х років, третій період - друга 
половина 2000-х років і поточний четвертий період. 

Сьогодні в Україні функціонує багато інтернет-видань, багато й та-
ких, що лише копіюють електронні видання, насправді ж вони є 
електронними версіями друкованих ЗМІ. Серед електронних ви-
дань, що в яких нема друкованої версії , але є український домен. 
В українському медійному інтернет-просторі можна відокремити 
три види Інтернет-видань: 

• Інтернет-версії друкованих чи електронних ЗМІ  
(напр. Дзеркало тижня, Експрес, Тиждень)
• сайти інформаційних агентств; (напр. УНІАН, RegioNews)
• власне Інтернет-видання (напр. Українська правда, IPress.ua тощо.)

Другим за пріоритетністю джерелом новинної інформації в Укра-
їні є онлайн-медіа. Інтернет-ресурсами цікавляться більше поло-
вини респондентів. На новинні сайти українці здебільшого пе-
реходять з російських соцмереж «Вконтакте» і «Одноклассники», 
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читають «Українську правду», «Цензор.НЕТ», «Кореспондент.net», 
«Обозреватель».

Приблизно кожен третій в аудиторії продовжує читати друковану 
пресу, віддаючи перевагу регіональним виданням, чверть україн-
ців вмикають радіо, щоб дізнатись новини.

У 2014 р. відвідуваність медіасайтів надзвичайно зросла. Це учас-
ники конференції «Нові медіа – нові можливості 2014» пов’язують 
із революційними подіями й воєнною ситуацією на Сході країни. 
Якщо у вересні 2013 р. новинні сайти відвідували 10–15 % денної 
аудиторії, то у 2014 р. це 60 % щоденної аудиторії. Раніше новини 
щодня переглядало не більше 1,5–2 млн українських користувачів 
Інтернету. Сьогодні ситуація інакша: 1,5-2 млн – це аудиторія ли-
ше однієї «Української правди», а загальна денна аудиторія укра-
їнських ЗМІ вже наближається до 7 млн. Одну з важливих ролей 
для такого різкого зростання трафіку відіграли соціальні мережі.

Надзвичайно стрімкий розвиток галузі інтернет-ЗМІ можна по-
яснити привабливістю її для потенційних інвесторів. Поширити 
інформацію за допомогою мережі є значно дешевшим, ніж зроби-
ти це на папері, на радіо або в телеефірі. Виробництво та підтрим-
ка мережевих видань також є дешевшими у порівнянні із їхніми 
офф-лайновими "родичами", а розміри публікацій не обмежені об-
сягом газетної шпальти або часом ефіру. Ще одна особливість ме-
режі полягає у характері її аудиторії. Відвідувачі сайтів інтер-
нет-видань – це соціально найактивніша та порівняно заможна 
аудиторія, що є досить важливим чинником для інвесторів та ре-
кламодавців. Наведемо приклад: один примірник популярної дру-
кованої газети в середньому коштує від двох гривень до п’яти гри-
вень, тимчасом, як перегляд свіжого номера інтернет-видання 
у мережі обійдеться відвідувачам як мінімум удвічі дорожче (слід 
враховувати витрати на послуги телефонного зв'язку, інтернет-до-
ступ). Зрозуміло, що категорія читачів, яка згодна заплатити біль-
ше задля комфортного перегляду видання, є для рекламодавців 
привабливішою.

Мабуть, сучасний середньостатистичний портал інтернет-ЗМІ 
можна умовно порівняти з «гіпермаркетом»: заходячи на сайт, лю-
дина може прочитати останні новини політики та економіки, за-
глянути в хроніку світської та культурної життя, отримати декіль-
ка порад по красі і здоров'ю, а також за відповідним посиланням 
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відправитися купувати туристичну путівку або стільниковий те-
лефон.

Зростання аудиторії українських інтернет-ЗМІ підтверджують 
і дані досліджень. Так, за результатами вивчення активності інтер-
нет-медіа, що проводилися на замовлення Фонду інформаційного 
суспільства, середньомісячне збільшення медіатрафіку в україн-
ському сегменті інтернету становить 3–5 відсотків на місяць. Ці 
цифри є відображенням світової тенденції, що сьогодні спостеріга-
ється у більшості розвинутих країн.

2014 рік став поворотним для України: він приніс зміни не тіль-
ки в політиці держави та свідомості українців – не менш карди-
нально змінилась українська медіа-сфера: лише за цей рік в уанеті 
з’явилось більше десяти нових медіа. Їхня тематика, аудиторія та 
позиція дуже відрізняються, проте їх об’єднує те, що вони запусти-
лись в часи повного перезавантаження країни, з надією дивляться 
в майбутнє і намагаються змінити Україну.

Щорічно 12 березня світ відзначає день свободи слова в Інтернет. 
Святкувати цей день «віртуальний світ» розпочав у 2008р. за іні-
ціативою міжнародної організації «Репортери без кордонів». При-
чиною до відзначення такого дня стало все більше втручання 
держави у всесвітню мережу, накладання цензури та заборони ви-
користання мережі взагалі.

Досить болючим питанням свободи слова в Інтернет є для Украї-
ни. Хоча цього року Україна посіла 125 місце у щорічному рейтин-
гу свободи засобів масової інформації і таким чином піднялася на 
8 позицій, проте все ще існує цензура з боку держави, але з кожним 
днем ситуація змінюється на краще і все більше правди висвіт-
люється на просторах українського Інтернет-ЗМІ. Як би не бажа-
ли «слуги народу» втиснути Інтернет-ЗМІ в рамки так називаємої 
«цензури» їм це не вдається, що позитивно впливає на формуван-
ня правдивої картинки, яка складається в українському новинно-
му сегменті, що в свою чергу дає можливість виховувати абсолют-
но новий погляд та правильне і свідоме суспільство. 

Правозахисна організація «Дім Свободи» (Freedom House) у своє-
му звіті за 2014 рік віднесла Україну до країни із частково вільним 
доступом до Інтернету. Також, за даними правозахисників, Укра-
їна має найбільшу свободу в Інтернеті серед країн СНД (де юре – не 
член СНД).
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На сьогодні, практично вся українська свобода слова, за невелики-
ми винятками, перемістилась в Інтернет. Саме в Інтернеті, на від-
міну від, скажімо, українського телебачення, панує плюралізм ду-
мок.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що законодавство сучас-
них країн всіляко намагається втрутитися у свободу слова в Ін-
тернеті. Проте, усі законопроекти та рішення влади порушують 
міжнародні принципи регулювання інформаційного простору, 
обмежують конституційні права людини. Як справедливо зазна-
чають експерти, Інтернет не може регулюватися на державному 
рівні, оскільки інформаційна діяльність у глобальній мережі то-
тожна конфіденційності спілкуванню чи отриманню інформації 
за запитом.

Таким чином розвиток Інтернет-ЗМІ в Україні набирає обертів, 
і з геометричною прогресією збільшується кількість нових ресур-
сів, що в свою чергу тягне за собою і розвиток свободи слова, і де-
мократії як такої, адже важко проконтролювати такий великий 
об’єм інформації який на даний момент надає нам українські ре-
алії життя. 

Важливим роль у плані розвитку Інтернет-ЗМІ відіграють наші 
Західні партнери, які через велику масу грантових програм спри-
яють розвитку, вдосконаленню, запровадженню абсолютно нових 
методів роботи з інформацією та наданню і оприлюдненню мате-
ріалів через Інтернет-ЗМІ.

Щодня Україна отримує гранти, які відкривають двері перед нови-
ми можливостями, які успішно реалізуються на медіаринку Укра-
їни.



ЖІНОЧІ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ. СЕРЕДОВИЩА  
ТА ПОСТУПКИ ДЛЯ МЕНШИН
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ЖІНОЧЕ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ 
СПІВТОВАРИСТВО. 

СЕРЕДОВИЩА 
ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ 

МЕНШИН

Серед офіційно зареєстрованих безробітних в Україні за 2016 рік, 
жінки становлять 350 тис. Цей показник на 15 % перевищує анало-
гічний показник чоловіків. Слід зазначити також, що низький рі-
вень заробітної плати негативно впливає на фінансовий добробут 
жінок. В свою чергу, хочемо відмітити, що середня заробітна пла-
та української жінки приблизно на 25-30 % менша ніж у чоловіків. 
Розвиток жіночого підприємництва дозволить жінкам покращи-
ти свій фінансовий добробут, що вплине на суспільно-економіч-
ний розвиток громад. 

На даний момент в законодавчій площині ми не бачимо нічого, що 
регламентувало б підтримку, пільги або будь-яку допомогу жіно-
чому підприємництву. Тому аналіз законодавства стосовно дано-
го питання неможливий. Спробуємо провести аналіз діяльності 
неурядових неприбуткових організацій, зацікавлених у жіночому 
підприємництві.

36/

ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО. 
СЕРЕДОВИЩА ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ МЕНШИН



/218 ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО. 
СЕРЕДОВИЩА ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ МЕНШИН

Навесні 2015 року було проведено дослідження стану і особливос-
тей жіночого підприємництва в Україні. Проект був профінансова-
ний науково-дослідним центром управління та підприємництва 
Університету Фенікс (Phoenix University Center for Management and 
Entrepreneurship) та реалізований українськими соціологами. Ке-
рівниками проектної групи виступили проф. Джон Джонсон (Dr. 
John Johnson) та проф. Раві Чінта (Dr. Ravi Chinta) з Університету Фе-
нікс. Ціллю проекту було виявлення існуючих перешкод на шляху 
ведення успішної підприємницької діяльності жінками. Жінки, 
які брали участь у проекті, в основному представляли сферу тор-
гівлі та послуг, яка належить до малого бізнесу країни. Після про-
ведення опитування серед 1000 українських бізнес-леді весною 
2015-го року, американські дослідники виявили три ключових пе-
решкоди на їхньому шляху ведення власної підприємницької ді-
яльності: бюрократія в державних органах, брак фінансування та 
відсутність кваліфікованого персоналу. 

Американські вчені вважають, що одним із ймовірних варіантів 
для боротьби із виявленими перепонами могла б бути розробка 
комплексних програм підтримки, що стосуються жіночого під-
приємництва в Україні. Банки, місцеві фонди та інвестори повин-
ні звернути свою увагу на жінок, надаючи їм фінансову допомогу 
у вигляді початкового капіталу для налагодження власної спра-
ви. Такі проекти могли б допомогти підприємницям подолати фі-
нансові бар’єри в Україні, які вважаються однією із найбільших 
перепон. Освітні програми у підприємницькій діяльності, запро-
поновані жінкам, можуть бути ще одним вирішенням проблеми, 
допомагаючи набути додаткових навичок та впевненості. Скажімо, 
фонд Кауфмана (The Kauffman Foundation) у Сполучених Штатах та 
бостонський Babson College мають кілька вузькоспеціалізованих 
курсів з підприємництва, які можна було б перекласти та запропо-
нувати для вивчення в Україні. USAID також пропонують тренін-
ги «Go Women» для бізнес-леді у регіонах (весна/літо 2015). Сприян-
ня таким тренінгам могло б допомогти уникнути перешкод у сфері 
підприємництва та забезпечило б економічний розвиток на міс-
цях.

Розвиток малого і середнього жіночого підприємництва, є одним 
з головних напрямків реалізації конституційного права жінок на 
працю, ефективним каналом, що дозволяє жінкам не тільки адап-
туватися до нових соціально-економічних умов, але й вирішува-
ти питання власного працевлаштування, створювати нові робочі 
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місця, підвищувати професійні навички і уміння. Але суспільство 
не може вибачити культурної трансгресії жінок-підприємців, які 
своєю діяльністю, самою моделлю життя порушують сталі гендер-
ні стереотипи. 

В Україні жіночий бізнес – об’єктивна реальність, причому, за 
оцінками експертів, він росте набагато динамічніше чоловічого та 
перевищує його за темпами зростання в 1,7 рази. А вони мають, як 
правило, більш низькі стартові умови порівняно з чоловіками, але 
діють більш активно, займаючи навіть високо конкурентні ніші 
в бізнесі. І тим не менше, поки на частку жінок-керівників дово-
диться всього лише 18 % від загальної кількості. Результати дослі-
джень показують що керівники жінки з охотою беруть на роботу 
жінок. А чоловіки неохоче.

Підтримкою жіночого підприємництва нажаль зараз займають-
ся тільки неурядові організації. Ці організації проводять відпо-
відні тренінги для тих жінок які мають намір займатися підпри-
ємницькою діяльністю. Протягом останніх років збільшилася 
кількість спільнот жіночого підприємництва, однак вони претен-
дують не на підтримку влади, а на підтримку збоку іноземних ор-
ганізацій та програм.

Європейський банк реконструкції та розвитку в Україні (ЄБРР) на-
дає гранти жінкам, які управляють малим і середнім бізнесом. 
Гранти надаються в рамках програми «Жінки в бізнесі», яка фі-
нансується урядом Швеції та Європейським Союзом, повідомила 
менеджер Групи підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні Катери-
на Рігг.

Програма «Жінки в бізнесі» є унікальною для України. Вона покли-
кана вивести жіноче підприємництво в країні на новий рівень. 
Адже воно має свої особливості: часто жінки-підприємці, які ма-
ють успішний малий бізнес, не розвивають його далі. Як результат, 
жінок-підприємців у середньому бізнесі значно менше, ніж чоло-
віків. Програма ЄБРР «Жінки в бізнесі» допомагає виявити слабкі 
сторони, що заважають жінкам розвивати свій бізнес і вивести йо-
го на новий рівень розвитку.

В рамках програми ЄБРР допомагає залучити висококваліфікова-
них консультантів, здатних вивести їх бізнес на більш якісний рі-
вень розвитку, та надає гранти для часткової компенсації послуг 
консультантів. 
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В деяких країнах програма «Жінки в бізнесі» діє вже близько деся-
ти років і її результати вражають. Так, після співпраці з ЄБРР 83 % 
підприємств, які очолюють жінки, збільшили оборот в середньо-
му на 28 %, продуктивність – на 16 %; 57 % таких підприємств ство-
рили нові робочі місця і 14 % отримали зовнішнє фінансування. 
В Україні поки що про якісь результати говорити зарано, однак ма-
ємо сподівання що скоро все зміниться.

В Україні також створена і ефективно функціонує Громадська ор-
ганізація "Жіноча Професійна Ліга", яка підтримує активну роль 
жінок в суспільному та економічному житті України шляхом 
створення мереж, інформаційної та культурної підтримки, нав-
чання та професійного розвитку. Метою Ліги є захист громадян-
ських і трудових прав, навчанню протягом життя та сприяння 
розвитку професійної кар’єри жінок у сферах бізнесу, науки та осві-
ти, мас-медіа, громадського та публічного секторів в Україні. Клю-
човими цінностями Ліги є гендерна рівність, навчання протягом 
усього життя і соціальна відповідальність.

Існує також Позичковий фонд Асоціації жінок-підприємців, який 
видає жінкам підприємцям кредити для здійснення ними підпри-
ємницької діяльності.

Стосовно успішних проектів, які реалізовані жінками підприєм-
цями можна назвати коворкінг Zelenka. Особливістю даного ковор-
кінгу є те, що сюди можуть приходити мами з маленькими дітьми. 
У жінок відкривається можливість попрацювати, в той час як за 
їхніми дітьми приглядають няньки і в той же час можуть в будь-
який час приєднатися до ігри з дітьми. Задумка даного проекту на-
лежить двом мамам, які знайшли кошти для даного проекту через 
фінансування в мережі інтернет. Завдяки цьому проекту вели-
ка велика кількість жінок з маленькими дітьми отримує можли-
вість самореалізації та самовдосконалення, шанс позбутися комп-
лексу меншовартості (адже потреби мам найчастіше нівелюються 
суспільством), отримати фінансовий додаток до сімейного бюдже-
ту завдяки новій професії, зменшити чи позбутися стресу, що су-
проводжує молоді сім’ї з дітьми перші декілька років.

Наступним успішним проектом, який реалізований жінкою під-
приємцем є коворкінг Kyivworking. Він був створений в 2012 році, 
і це був перший в Україні коворкінг. Саме це й принесло успіхів да-
ному проекту.
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Отже, сьогодні підтримку підприємці жіночої статі можуть отри-
мати за допомогою спільнот жіночих підприємців, які постійно 
проводять тренінги та навіть кредитують їхні ідеї. Але в цілому, 
для розвитку жіночого підприємництва цього мало, адже держа-
ва повинна надати їм не тільки пільги, але й забезпечити певни-
ми пільгами ті фінансові установи, які їх фінансують, та постійно 
підтримувати організації, які проводять тренінги освітні для жі-
нок, які мають бажання займатися підприємницькою діяльністю. 
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Протягом останніх років Україна наполегливо прагне наблизити-
ся до європейських стандартів державного управління. Стратегією 
подальшої діяльності у сфері європейської інтеграції є активний 
перехід на сучасні європейські методи роботи, зокрема здійснен-
ня ряд реформ країни для подальших перемін. 

Більш детально розглянемо реформу системи місцевого самовря-
дування - сполучною ланкою між державою і громадянським 
суспільством, де відображаються інтереси громадянина, місце-
вих співтовариств, держави, політичних партій. Проблема само-
врядування нерозривно пов’язана з проблематикою громадян-
ського суспільства. Реалізація стратегічного євроінтеграційного 
курсу України орієнтована для створення ефективної, дієздатної 
системи місцевого самоврядування, яка відповідатиме потребам 
місцевого самоврядування, адже акцент полягає на втілення ідеї 
децентралізації. Принцип децентралізації передбачає надання 
переваги громадським ініціативам щодо питань фінансових за-
ходів у сфері соціальної політики. Протягом 2014 р. було ухвалено 
багато законопроектів щодо фіскальної децентралізації, децентра-
лізації фінансів (тобто, зміни до податкового та бюджетного ко-
дексів) та зміни в базовому законі «Про місцеве самоврядування». 
Однак у 2015 р. виникає питання щодо запровадження інституту 
префектів внаслідок скасування інституту місцевих державних 
адміністрацій. Розглянемо на скільки прогресивні реформи відбу-
лися в різних напрямках протягом 2016 року див. мал. 1.

Оскільки, Кабмін врегулював порядок подання електронних доку-
ментів до органів ліцензування +2 бала. Ліцензування в Україні 
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було сприятливим ґрунтом для корупції та серйозною перешко-
дою для ведення бізнесу. 

Прийнявши постанову № 561 від 23. 08. 2016 уряд запровадив ме-
ханізм подання документів до органу ліцензування в електронно-
му вигляді. Видаватися документи також будуть в електронному 
вигляді. Важливою новацією є запровадження шаблонів електро-
нних документів. Тепер підприємці матимуть чітке уявлення про 
вимоги до документів, а чиновники не зможуть повернути доку-
мент на перероблення, якщо форма була заповнена коректно.

Для повноцінного впровадження такого онлайн механізму треба 
доповнити функціонал порталу та впровадити систему електро-
нної взаємодії між порталом та органами ліцензування, який бу-
де кроком у напрямку дерегуляції. Уряд спростив реалізацію для 
місцевої влади регіональних будівельних проектів + 1 бала. Це по-
силить здійснення контролю за фінансуванням об'єктів капіталь-
ного будівництва на місцевому рівні в рамках бюджетної децен-
тралізації. При цьому не потребуватиме погодження з головним 
розпорядником бюджетних коштів, оскільки, зокрема, місцеві ор-
гани виконавчої влади, сільські, селищні, міські ради приймають 
рішення про будівництво та фінансування об'єктів комунальної 
власності, що знаходяться в їх підпорядкуванні та в межах відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці.

Однак необхідно відмітити, що інвестиційні програми і проекти 
мають відповідати таким критеріям:

• наявність затвердженої проектної документації (для інвестиційних 
програм і проектів, які передбачають будівництво);
• календарний план реалізації — від одного до трьох років;
• співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 % і більше;
• спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються 
кошти, забезпечувати подальше фінансування або їх утримання за 
рахунок коштів місцевих бюджетів.

Державні закупівлі
Щорічний аналіз здійснення державних закупівель в Україні до-
водить недосконалість системи державних закупівель, отже її 
реформування та приведення законодавства у відповідність до 
Директив ЄС з урахуванням особливостей розвитку вітчизняної 
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економіки є одним із найважливіших завдань. Державні заку-
півлі займають значне місце у витратній частині бюджету кра-
їни - питанням оптимізації бюджетних витрат системи держав-
них замовлень і закупівель украй необхідні. При цьому завдання 
оптимізації бюджетних видатків – підвищити ефективність (ре-
зультативність) витрачання коштів бюджетів усіх рівнів, покра-
щити керованість фінансовими потоками, запобігти неконтрольо-
ваному зростанню витрат і скороченню витрат бюджету.

У ході зіставно-порівняльного аналізу досвіду розвинутих держав 
з'ясовано, що державні замовлення та закупівлі реалізуються за до-
помогою електронних технологій. Їх упровадження сприяє еконо-
мії бюджетних коштів приблизно на 8 – 10 %. У західних компані-
ях перехід в Інтернет-простір супроводжувався досить тривалим 
процесом автоматизації бізнесу. Автоматизація починалася з на-
ведення порядку в корпоративних фінансах, відтак у складських 
запасах, у розрахунках зарплати тощо аж до управління виробни-
цтвом і персоналом. Основне – окремі блоки були інтегровані для 
створення цілісних управлінських систем. Насамперед, 21 січня 
2016 року Міністерство інформаційної політики України презен-
тувало систему електронних державних закупівель Prozorrо спів-
робітникам відомства, ІА « Укрінформ »та державної телерадіоком-
панії «УТР», яка, відповідно до Закону « Про систему іномовлення 
України», невдовзі утворять Мультимедійну платформу іномов-
лення України. 

ProZorrо – це електронна система взаємодії державного замовника 
товарів та послуг і постачальника. Яка заснована волонтерами за 
власний кошт і направлена на подолання корупції в системі дер-
жавних закупівель. ProZorro сприяє зробити державні тендери 
доступними для будь-якого бізнесу. Всі закупівлі, що проводяться 
в системі, можна простежити в режимі реального часу. Слід також 
відзначити, що метою системи ProZorro являється насамперед тор-
гівля з європейськими компаніями на наших майданчиках.

Он-лайн система державних закупівель «Prozorro» розпочала свою 
роботу у лютому 2015 р. і на сьогодні нею скористалися більше ніж 
1,8 тис. організаторів. Державні організації країн ЄС, які вже впро-
вадили електронні закупівлі, економлять від 5 до 20 % витрат на 
закупівлі (за даними Євростату). Але головною перевагою є розши-
рення бізнес-зв’язків. Загальний обсяг закупівель ринку ЄС стано-
вить приблизно 2 трлн. євро, 5 % – це 1 млрд. євро економії на рік. 
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Упровадження електронних закупівель в ЄС широко підтримуєть-
ся Міжнародним валютним фондом, Європейським центральним 
банком та Європейською комісією, оскільки держзакупівлі в елек-
тронній формі суттєво скорочують витрати для підприємств 
у державному секторі, а також сприяють підвищенню прозорості 
й ефективності процесів.

Згідно з інформацією Служби безпеки України, втрати від коруп-
ційних оборудок під час проведення процедур державних закупі-
вель становили 10 – 15 % (35–52,5 млрд. грн.) видаткової частини 
державного бюджету щороку. До погіршення ситуації призвело 
прийняття Закону України від 4 липня 2012 р. № 5044-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України з питань дер-
жавних закупівель», яким фактично встановлено корупційні 
правила гри на ринку закупівель державних підприємств (розмір 
ринку становить приблизно 307 млрд. грн. щороку). Закон перед-
бачав проведення держзакупівель на електронних майданчиках 
в Інтернеті в режимі реального часу з використанням електронно-
го документообігу та електронного цифрового підпису. Оскільки, 
на практиці не була реалізована норма, а згодом і сам Закон втра-
тив чинність.

Однак, щороку обсяг коштів, які виділяються на державні закупів-
лі значно зростає. Загальний обсяг закупівель за державні кошти 
у 2014 р. становив 202,398 млрд. грн., що на 48,9 % більше, ніж у 2013 
р. Дані кошти витрачаються неефективно, не прозоро і невідкри-
то. У 2013 р. розмір «відкату» у сфері державних закупівель дося-
гав 60 % (за даними Transparency International). З квітня 2016 року, 
в обов’язковому порядку, до системи перейдуть міністерства, ві-
домства, великі державні компаній та інші. Система електронних 
держзакупівель уже пройшла кілька етапів тестування і готова 
до експлуатації. В Адміністрації Президента ухвалили рішення. 
Що на пілотному етапі через цю систему здійснюватимуться так 
звані «допорогові» державні закупівлі: товарів – до 100 тис. грн., по-
слуг – до 1 млн. грн.

Перші «допорогові» електронні торги вже провели Міністерство 
юстиції, Міністерство оборони, НБУ, Державне управління спра-
вами і НАЕК «Енергоатом». Вони здійснили закупівлі найрізнома-
нітніших речей: від паперу і канцелярії до бронежилетів і касок 
(економія склала до 20 % від стартової ціни).
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Нині, те, що називається електронним торгівельним майданчи-
ком, - не більше, ніж сайти комерційних оголошень і майданчики 
для проведення аукціонів.

Однак, побудова взаємин між агентами інституту державних за-
купівель здійснюється за допомогою електронних торговельних 
майданчиків, які надають переваги, тобто: 

• для постачальників: збільшення справедливості та конкуренції; 
поліпшення доступу до державних замовлень; відкритість 
державних замовлень для нових постачальників; стимулювання 
участі суб’єктів малого підприємництва; збільшення грошового 
потоку; зниження витрат на угоди; підзвітність державних 
розпорядників бюджетних коштів;
• для споживачів суспільних благ, платників податків: доступ до 
інформації про розміщення замовлень; можливість спостерігати за 
діяльністю державних органів влади та інформацією про витрати; 
підзвітність державного апарату.

Отже, виходячи із вищевказаного для країни необхідно підняти 
рівень інфраструктури торгів, кваліфікованих команд продав-
ців, які зможуть вийти на той рівень щоб підприємства торгува-
ли з усім світом. Тобто основну роль переважає для малого та се-
реднього бізнесу. Компанія Quintagroup розробила і реалізувала 
електронну систему для держзакупівель в Україні, яка відповідає 
вимогам нового підходу до узгодженості процедур закупівлі, оцін-
ки цінових пропозицій, прозорості і відкритості процесів та ін-
формації. Робота системи представлена схематично на рисунку 1. 
Система складається з двох основних компонентів: Майданчиків 
та серверної частини, що включає в себе Центральну базу даних 
(ЦБД) і API. Взаємодія Майданчиків і ЦБД виконується через API - 
веб-інтерфейс. Додатки (вкладені документи), наприклад, бінарні 
файли зберігаються на файловому сервері.

Запровадження системи електронних закупівель стає сьогодні 
актуальним як для держави так і підприємствам. Для малого біз-
несу це шанс отримати нові ринки збуту. Підприємства зможуть 
відряджати своїх фахівців для надання послуг на території ЄС 
на строк від 6 міс. до 3 років. У діяльності українських філій чи 
дочірніх підприємств місцеві чиновники не втручатимуться. При 
тому філії будуть захищені від змін національного законодавства 
кожної країни ЄС, та користуватимуться всіма права, що й місцеві 
юридичні особи.



ЗАХІД СОНЦЯ В ОДЕСЬКОМУ ПОРТУ, УКРАЇНА
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ОПЕРАЦІЇ  
З ІМПОРТУ 

ТА ЕКСПОРТУ, 
ТОРГІВЕЛЬНІ ТА 

ЕКОНОМІЧНІ 
ВІДНОСИНИ

Україна є найбільшою за площею державою, що розташована в Єв-
ропі, а за чисельністю населення вона посідає п'яте місце. Украї-
на бере активну участь у формуванні економічних та політичних 
умов на міжнародній арені тим, що є членом багатьох впливових 
міжнародних організацій, в межах яких вона провадить активну 
роботу, яка, до того ж, віддзеркалює не лише загальні, а й націо-
нальні інтереси нашої держави.

Український експорт в останні роки переживає складні часи. Наші 
експортери втратили багато традиційних ринків збуту, а з ними 
і відповідні виробничі потужності. Кон'юнктура світового ринку 
останнім часом також була несприятливою. У підсумку, це призве-
ло до значного скорочення обсягів вітчизняного експорту. 

Для 2016 року була характерна різноспрямована ситуація. З одного 
боку, збереглися деякі негативні тенденції, зокрема:

• нестабільна політико-економічна ситуація в окремих районах 
Луганської і Донецької областей, продовження військової агресії 
з боку Росії;
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• значна сировинна спрямованість вітчизняного експорту;
• відсутність доступу до кредитних ресурсів, системні проблеми 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ, 
валютне, митне та податкове регулювання).

У 2016 році ці тенденції доповнилися запровадженням Російською 
Федерацією ембарго щодо українських продовольчих товарів, об-
меженням і ускладненням транзиту територією РФ, а з 1 липня Ро-
сійська Федерація їх додатково посилила.

З іншого боку, в поточному році з’явилися окремі позитивні озна-
ки у вигляді пожвавлення попиту на деякі товари українського 
експорту при одночасному продовженні зростання виробництва 
промислової продукції.

Сьогодні, зовнішня торгівля України хоча ще і не досягла тих тен-
денцій розвитку, які нам би хотілося бачити, однак, порівняно 
з минулими роками ми спостерігаємо деякі позитивні зрушення.

Основними партнерами в експорті товарів з України є Європей-
ський Союз (37,9 %), Російська Федерація (9,8 %), Єгипет (6,4 %), 
Туреччина (6 %), Китай (6 %), Індія (4,6 %) та інші. В експорті перева-
жає продукція АПК та харчової промисловості (40,1 %), продукція 
металургійного комплексу (23,9 %), продукція машинобудування 
(12 %), мінеральні продукти (7,6 %), продукція хімічної промисло-
вості (5,7 %), деревина та паперова маса (5 %). 

Серед основних країн-партнерів в імпорті товарів до України є 
Європейський Союз (43,9 %), Російська Федерація (12,8 %), Китай 
(11,9 %), Білорусь (7,3 %), США (4,8 %), Туреччина (2,8 %) ті інші. В ім-
порті переважає продукція машинобудування (29,2 %), продукція 
хімічної промисловості (23,0 %), мінеральні продукти (19,5 %), про-
дукція АПК та харчової промисловості (10,3 %), продукція металур-
гійного комплексу (6,1 %), продукція легкої промисловості (5,4 %).

У структурі експорту товарів в 2016 році найбільшу частку склала 
продукція АПК та харчової промисловості (40,1 %), продукція ме-
талургії (23,9 %) та машинобудування (12,0 %), в той час як у струк-
турі імпорту товарів найбільша частка припадає на продукцію 
машинобудування (29,2 %), хімічної промисловості (23 %), міне-
ральні продукти (19,5 %) і продукцію АПК та харчової промисло-
вості (10,3 %).
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Що стосується імпорту до України, то зменшення обсягів імпорт-
них поставок в 2016 року відбулось лише по мінеральних про-
дуктах (на 42,2 %, або на 3,4 млрд дол.). При цьому, спостерігалося 
зростання обсягів імпортних надходжень продукції машинобуду-
вання (на 38,5 %, або на 2 млрд дол.), продукції хімічної промисло-
вості (на 11,5 %, або на 573,8 млн дол.), продукції АПК та харчової 
промисловості (на 11,0 %, або на 248,1 млн дол.), продукції мета-
лургійного комплексу (на 13,3 %, або на 173,2 млн дол.), продукції 
легкої промисловості (на 11,4 %, або на 133,2 млн дол.), деревини та 
паперу (на 9,9 %, або на 65,2 млн дол.) та різним промисловим това-
рам (на 7,1 %, або на 58,0 млн дол.).

Серед регіонів України найбільший негативний вклад у динамі-
ку експорту товарів спостерігався по Дніпропетровській (-2,8 від-
соткових пунктів), Запорізькій (-2,3 в.п.) та Донецькій (-1,5 в.п.) 
областях. У той же час, такі області, як Луганська (+0,8 в.п.), Іва-
но-Франківська (+0,4 в.п.), Львівська (+0,3 в.п) та Закарпатська (+0,2 
в.п.) внесли позитивний вклад у динаміку експорту товарів.

Що стосується імпорту, то серед регіонів України найбільший не-
гативний внесок у динаміку за 8 місяців 2016 року спостерігався 
по Донецькій (-0,8 відсоткових пунктів), Полтавській (-0,6 в.п.) та 
Запорізькій (-0,4 в.п.) областях. 22 регіони України характеризу-
валися позитивним внеском у динаміку імпорту, серед яких най-
більший позитивний внесок у динаміку продемонстрували такі 
регіони, як місто Київ (+4,4 в.п.), Волинська (+1,2 в.п), Київська (+0,8 
в.п.), Львівська (+0,5 в.п), Харківська (+0,4 в.п.) та Одеська (+0,4 в.п.) 
області.

У географічному розрізі експортно-імпортних операцій України за 
2016 рік слід зазначити, що як в експорті товарів, так і в імпорті, ос-
новним торговельним партнером України був Європейський Союз. 
Так, в експорті товарів питома вага Європейського Союзу склала 
37,9 %, а в імпорті вона сягнула позначки 43,9 %. При цьому частка 
Росії в експорті товарів зменшилась до 9,8 %, а в імпорті - зменши-
лась на 7,3 в.п. і склала 12,8 %.

Експорт товарів з України до країн Європейського Союзу складаєть-
ся з продукції АПК та харчової промисловості (29,9 %), металургій-
ного комплексу (23,5 %), машинобудування (16,0 %), мінеральних 
продуктів (10,2 %), деревини та паперової маси (6,8 %), продукції 
легкої промисловості (6,2 %), різних промислових товарів (3,7 %) та 
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продукції хімічної промисловості (3,6 %). У структурі імпорту то-
варів найбільшу частку становила продукція машинобудування 
(31,9 %), продукція хімічної промисловості (27,2 %), мінеральні про-
дукти (12,8 %) і продукція АПК та харчової промисловості (10,5 %).

У той же час, в імпорті товарів з країн ЄС (28) спостерігалося 
зростання обсягів по всіх галузях, крім мінеральних продуктів. За 
8 місяців 2016 року найбільше з ЄС (28) зросли поставки продукції 
машинобудування (на 48,1 %, або на 1,1 млрд дол.), продукції лег-
кої промисловості (на 19,4 %, або на 80,7 млн дол.), продукції хіміч-
ної промисловості (на 13,5 %, або на 342,3 млн дол.), продукції АПК 
та харчової промисловості (на 10,8 %, або на 108,6 млн дол.), продук-
ції металургійного комплексу (на 9,9 %, або на 48,9 млн дол.) та де-
ревини та паперу (на 7,6 %, або на 32,6 млн дол.).

Одним із перспективних і найбільш ємких зовнішніх ринків збу-
ту для вітчизняного агробізнесу, поряд з країнами Азії і СНД, є ЄС. 
Окрім традиційних товарів, зокрема, зернових культур та продук-
ції тваринництва, перспективним є експорт меду, ягід та органіки.

ЄС є другим за величиною виробником меду в світі, але досить сут-
тєво залежить від імпорту меду з інших країн. Насправді, близько 
40 % потреб споживачів ЄС задовольняються за рахунок саме ім-
порту. Об'єм експорту меду з України в цьому напрямку в період 
з 2011 по 2015 р. збільшився в чотири рази. Європейський союз для 
зміцнення торговельних відносин з Україною, у свою чергу, дозво-
ляє ввозити 5 тис. т меду на безмитній основі.

Варто підкреслити, що все більше і більше споживачів ЄС відда-
ють перевагу продуктам органічного виробництва. Зокрема, зро-
стає попит на органічні ягоди. Розглядаючи цей напрямок для 
експорту, необхідно звернути увагу на те, що, відповідно до зако-
нодавства ЄС, підприємствам необхідно використовувати техно-
логію органічного виробництва для виходу на ринок органічних 
продуктів Європейського союзу. 

Україна продовжує покращувати торгівельні відносини та шу-
кати нові перспективні ринки збуту. У грудні 2016 року було про-
ведено торгову місію до Республіки Кенія та Республіки Танзанія 
з метою розширення ринків збуту та активізації експорту україн-
ських товарів до країн Африки . У Кенії наразі найбільше корис-
туються попитом наші зернові культури (за січень-вересень 2016 
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р. експорт склав $12,86 млн) та овочі (за 8 міс. експорт склав $1,94 
млн). 

В Асоціації свинарів України найбільш перспективними зовніш-
німи ринками збуту для вітчизняної свинини вважають Китай, 
Південну Корею та Японію. Для виходу на ці ринки українському 
виробнику потрібно зробити певні кроки: узгодити ветеринарні 
сертифікати, вивчити вимоги цих ринків, знайти потенціального 
покупця.

На сьогодні можна сказати, що диверсифікація ринків збуту, в пер-
шу чергу агропродукції, шляхом виходу України на ринок ЄС, 
азійсько-тихоокеанського та африканського регіонів дозволила 
певною мірою компенсувати втрату російського ринку.
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Сьогодні, попит на вивчення англійської мови в Україні безупинно 
зростає, адже вона є базовою міжнародною мовою. Серед молодих 
спеціалістів тенденція до ґрунтовного вивчення англійської ви-
мальовується все краще. Англійська – ключова мова сучасного ін-
формаційного простору. Обсяг і якість знань, які можна отримати, 
знаючи англійську, значно вищі, ніж якщо ви володієте будь-якою 
іншою іноземною мовою. Тож школярі, студенти й працівники 
різних спеціальностей в Україні намагаються знайти можливості 
вивчення мови та «з головою» поринути в англомовне середовище. 

На початку 2016 року експерти міжнародного освітнього центру 
Education First провели дослідження серед 70 країн світу щодо 
знання англійської мови, як іноземної. Рейтинг очолила Швеція. 
А Україна, відповідно до рейтингу, належить до країн із середнім 
рівнем знання англійської мови. Її місце – 34, що є далеко не висо-
ким показником.
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Ініціатива Go Global
У 2015 році в Україні заснували громадську ініціативу Go Global − це 
ініціатива з вивчення й популяризації іноземних мов, що має на 
меті поліпшення євроінтеграції українського населення та вклю-
чення його у глобалізаційні процеси в цілому. Сьогодні до скла-
ду Go Global входять понад 20 партнерських організацій. Серед 
них − посольства, державні органи центральної влади, міжнарод-
ні компанії, культурні центри, мовні школи й аналітичні центри.

За ініціативи GoGlobal Президент України оголосив 2016-й Роком 
англійської мови в Україні. Глава держави прийняв таке рішення, 
враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спіл-
кування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу 
громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і куль-
турних можливостей, які відкриває знання та використання анг-
лійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського 
політичного, економічного і науково-освітнього простору.

Протягом року за підтримки Адміністрації Президента, Міністер-
ства освіти та науки України, Міністерства закордонних справ 
в Україні, Посольства США в Україні, Британської Ради та інших 
партнерів реалізувалися проекти, завдяки яким вдалось зробити 
глобальний поворот України в сторону великого світу.

До викладання англійської, минулого року були залучені іноземні 
фахівці, які є носіями мови, у тому числі волонтери. Так, до шкіл 
України приїхало 120 волонтерів із 40 країн світу, було відкрито 
літні пришкільні англомовні табори GoCamp, у яких навчались 
200 тисяч дітей з усієї України. Президент України висловив пере-
конання, що у 2017 році до програми англомовних таборів GoCamp 
зможуть долучитися близько 100 тисяч дітей, а до 2020 року участь 
у цій програмі візьмуть майже 1,5 млн. маленьких українців. «Це 
дуже амбітне завдання. І дуже важливо, щоб воно реалізовувалося 
не лише у Рік англійської мови в Україні, а було продовжено і далі», 

- наголосив Порошенко.

Важливим є той факт, що вивчати та вдосконалювати англійську 
мову змогли діти із Донецької та Луганської областей. Так, за рік 
понад 300 школярів зі сходу України не лише мали можливість пе-
ребороти мовний бар’єр, а й практикувати англійську. Понад 500 
тимчасово переміщених осіб взяли участь у пілотному проекті 

ДВОМОВНЕ СУСПІЛЬСТВО, ЛІНГВІСТИЧНИЙ БУМ В УКРАЇНІ



/237

«Ділова англійська онлайн для внутрішньо переміщених осіб» та 
відчули підтримку держави, яка не залишила їх сам-на-сам зі сво-
їми проблемами. 

Президент також відзначив проект «Вчителі англійської мо-
ви – агенти змін», мета якого – готувати вчителів англійської мови 
з різних регіонів України відповідно до міжнародних стандартів. 
Проект було успішно реалізовано по усій країні протягом 2016 року, 
і як наслідок – 1428 вчителів англійської мови опанували сучасні 
практики викладання. Так, до кінця навчального 2017 року 50 ти-
сяч дітей в 7 областях навчатимуться вже за новою методикою.

Згідно з указом Президента, має бути удосконалено законодавство 
щодо визначення переліку посад педагогічних, наукових та науко-
во-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах і на-
укових установах, кваліфікаційною вимогою для зайняття яких 
є володіння англійською мовою, а також запровадження вимоги 
щодо англомовної компетентності для присудження наукових сту-
пенів і присвоєння вчених звань.

Також поетапно запроваджуватиметься сертифікація вчителів 
іноземних мов з метою визначення рівня володіння ними відпо-
відною мовою та диференціації оплати праці залежно від фахового 
рівня володіння мовою.

У свою чергу посол США Марі Йованович зауважила, що в Украї-
ні значно підвищився рівень володіння та використання англій-
ської мови серед урядовців, а проекти з вивчення англійської мови, 
які були реалізовані 2016 року, охопили велику кількість як дітей 
і молоді, так і дорослого населення, особливо викладачів англій-
ської мови в маленьких містечках України.

Рік англійської мови
Відбулися значні зміни у сфері держслужби. Згідно з внесеними 
змінами до Закону України «Про державну службу» вимога щодо 
володіння іноземною мовою держслужбовцями стала обов’язко-
вою. Завдяки програмам Британської Ради та професійної підго-
товки Україна-НАТО, а також адвокації GoGlobal у 2016 році 1 396 
державних службовців безкоштовно вдосконалили свій рівень 
англійської.
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Також того року в 7 областях країни та Києві відбувся запуск у кіно-
театрах сеансів мовою оригіналу. Тепер усі охочі можуть подивити-
ся улюблений фільм мовою оригіналу, що допоможе вдосконалити 
іноземну мову та навчитися сприймати її «на слух». Кількість від-
відувачів таких сеансів постійно зростає: від початку показів се-
редня кількість глядачів збільшилась на 75 %.

У зв’язку з проголошеним Роком англійської мови, володіння анг-
лійською стало одним із пріоритетів для багатьох українців. Серед 
основних переваг вивчення іноземної мови більшість опитаних 
українців виділяють матеріальні чинники: можливість працю-
вати в іншій державі (57 %), можливість отримати кращу роботу 
в Україні (49%), можливість вчитися в іншій державі (47 %), для ви-
користання мови на роботі (37 %) або на відпочинку за кордоном 
(31 %) (опитування проведене Соціологічною групою «Рейтинг» 
21−28 червня 2016 року серед 2200 респондентів у всіх регіонах 
України крім окупованих територій).

Згідно із соціологічним дослідженням, проведеним компанією 
TNS на прохання ініціативи GoGlobal, 51 % українців зазначив під-
вищення рівня знання англійської, а 92 % вважають, що знання 
англійської – норма сучасності. Опитування проводилось серед ін-
тернет-користувачів, які проживають у містах із населенням біль-
ше 50 тисяч осіб.

Президент наголосив, що хоча рік англійської мови завершується, 
але не закінчується її масове вивчення українцями. Він зазначив, 
що процес лише починається. За підтримки міжнародних неуря-
дових організацій розроблені комплексні програми та організова-
ні безкоштовні мовні курси для її вивчення, які будуть продовжені 
і в наступному році.

Отже, сьогодні попит на вивчення англійської мови безупинно 
зростає, адже вона є базовою міжнародною мовою. Знання англій-
ської – важлива конкурентна перевага, і не лише для окремо взя-
тої людини, але і для країни в цілому. Згідно з дослідженням, що 
було проведене компанією Education First, у понад 50 країнах сві-
ту існує пряма залежність між рівнем володіння англійською та 
станом економіки. Пояснити це можна так: що краще мешканці 
тієї або іншої держави знають англійську, то вища її інвестиційна 
привабливість (звичайно, це стосується не всіх галузей економі-
ки), тим легше знайти кваліфікованих фахівців, які вже сьогодні 
готові працювати у міжнародних компаніях.
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СПPИЯТЛИВІ 
МOЖЛИВOСТІ 

ТPAНЗИТУ ТA 
ГЕOГPAФІЧНІ 

ПЕPЕВAГИ

Тpaнзитне пoлoження Укpaїни - oднa з бaгaтьoх pис пpивaбливoсті 
нaціoнaльнoгo pинку Укpaїни для зaкopдoнних інвестopів і виpoб-
ників. Міждеpжaвний тpaнзит чеpез укpaїнську теpитopію - це 
знaчний нaціoнaльний pесуpс, який нa сьoгoдні викopистoвуєть-
ся не пoвнoю міpoю.

Тpaнспopтнa меpежa Укpaїни склaдaється з:

• 22 тис. км зaлізничних шляхів,
• 170 тис. км aвтoмoбільних дopіг,
• 2,2 тис. км внутpішніх суднoплaвних вoдних шляхів,
• 13 мopських пopтів, 4 pибaльських пopти тa 11 pічкoвих теpмінaлів,
• 21 aеpoпopту (2 – деpжaвнa влaсність, 14 – кoмунaльнa влaсність, 
5 – інші фopми влaснoсті).

У 1994 p. II Зaгaльнoєвpoпейськa (Кpітськa) тpaнспopтнa кoнфеpен-
ція визнaчилa 4 oснoвні мapшpута Міжнapoдного тpaнспopтного 
кopидopу, який пpoхoдять пo теpитopії Укpaїни.
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Пaн-євpoпейський №3
Мapшpут: Тpієст - Люблянa - Будaпешт - Бpaтислaвa - Ужгopoд -  Львів

Кpaїни учaсниці: Ітaлія, Слoвенія, Угopщинa, Слoвaччинa, Укpaїнa 
Пpoтяжність - 1595 км., у тoму числі пo Укpaїні:

• зaлізничний - 266 км.
• aвтoдopoжний - 338,7 км.(в тoму числі відгaлуження 47,2 км)

Пaн-євpoпейський №5
Мapшpут: Тpієст - Люблянa - Будaпешт - Бpaтислaвa - Ужгopoд -  Львів

Кpaїни учaсниці: Ітaлія, Слoвенія, Угopщинa, Слoвaччинa, Укpaїнa 
Пpoтяжність - 1595 км., в тoму числі пo Укpaїні:

• зaлізничний - 266 км.
• aвтoдopoжний - 338,7 км.(в тoму числі відгaлуження 47,2 км)

Пaн-євpoпейський №7 Дунaйський (вoдний)

Кpaїни учaсниці: Aвстpія, Угopщинa, Югoслaвія, Бoлгapія, Pумунія, 
Мoлдoвa, Укpaїнa

Пpoтяжність: 1600 км, в тoму числі пo Укpaїні - 70км.

Пaн-євpoпейський №9
Пpoхoдження: Гельсінкі - Сaнкт-Петеpбуpг - Вітебськ - Київ(Мoсквa) 

- Oдесa (Кишинів) - Плoвдів - Бухapест - Aлексaндpoпoліс (з 4-мa від-
гaлуженнями)

Кpaїни учaсниці: Фінляндія, Poсія, Укpaїнa, Білopусь, Мoлдoвa, Pу-
мунія, Гpеція.

Пpoтяжність oснoвнoгo хoду: 3400 км., в тoму числі пo Укpaїні:

• зaлізничний: 1496 км.,
• aвтoдopoжний: 996,1 км.(в т.ч. відгaлуження -152,4 тa 242,4км).

У цілoму пo тpaнспopтних кopидopaх пoкaзник інтенсивнoсті pу-
ху вaнтaжних aвтoмoбілів тa aвтoбусів poзпoділяється нaступ-
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ним чинoм: 92,8 % пpипaдaє нa внутpішні, 6,1 % - нa міжнapoдні 
й 1,1 % - нa тpaнзитні пеpевезення. Oснoвнa нoменклaтуpa вaнтa-
жів внутpішніх пеpевезень — вугілля, нaфтoпpoдукти, мінеpaль-
ні дoбpивa, цемент, будівельні мaтеpіaли.

Зaлізничні тpaнспopтні кopидopи №3, №5, №9 мaють мoжли-
вoсті пpoпускaти пoтoки пoїздів вдвічі більші зa існуючі. Pезеp-
ви пpoпуску aвтoмoбільних шляхів також більші у 2-3 paзи, ніж 
ті, щo існують.

У зaгaльнoму oбсязі експopту пoслуг з Укpaїни, пoслуги тpaн-
спopту стaнoвлять 85 %. Нa сучaснoму етaпі poзвитoк міжнapoд-
нoгo тpaнзиту в Укpaїні мaє виключнo вaжливе знaчення. Дoхoди 
від ньoгo дoсягaють 2,3 млpд. дoларів СШA нa pік, aбo 13 % всьoгo 
експopту. Кoжнa тoннa тpaнзиту вaнтaжів чеpез Укpaїну дaє 8-9 
дoлapів вaлютних нaдхoджень.

Нa тpaнспopті зaгaльнoгo кopистувaння, oбсяги тpaнзитних пеpе-
везень вaнтaжів стaнoвили 35 млн. тoнн, з них зaлізничним тpaн-
спopтoм 33,2 млн. тoнн aбo 95 %, aвтoтpaнспopтoм 1,6 млн. тoнн, 
pічкoвим тa пoвітpяним — близькo 0,2 млн. тoнн. 

Нaйбільші тpaнспopтні вузли Укpaїни знаходяться у містaх Хapків, 
Київ, Oдесa.

Pинoк склaдськoї неpухoмoсті Київськoгo pегіoну – oдин з нaй-
пеpспективніших. Темпи poсту спoживчoгo pинку є дoвoлі висoки-
ми – зa oцінкaми експеpтів 25–30 % нa pік. Це стимулює збільшен-
ня пoпиту нa склaдські пpиміщення клaсу «A» і «В». Aле мaсoву 
пpoпoзицію, як і paніше, нaдaють пеpепpoфільoвaні з виpoбни-
чих спopуджень склaди тa інші спopуди низькoгo технічнoгo pів-
ня. Oсoбливo гoстpo зapaз вимaльoвується недoстaчa спеціaлізoвa-
них, зoкpемa, хoлoдних склaдів.

Oднaк, пoпит нa пpoфесійні склaди зpoстaє вищими темпaми, ніж 
пpoпoзиція. Тoму дефіцит склaдських пpиміщень лише у Києві 
й Київській oблaсті стaнoвить зa pізними oцінкaми близькo 700 
тис. кв. м.

Висoку pентaбельність тaкoж мaють лoгістичні теpмінaли, poзмі-
щенні пoблизу мopських тa pічкoвих пopтів. Лoгістичні центpи 
у тaких містaх, як Oдесa, Білгopoд–Дністpoвський, Хеpсoн, Беp-
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дянськ, Мapіупoль зaбезпечують пoстійний вaнтaжoпoтік із pіз-
них кpaїн, від pізних міжнapoдних фіpм тa кopпopaцій, щo здійсню-
ють пеpевезення зa дoпoмoгoю мopськoгo тa pічкoвoгo тpaнспopту. 
Лoгістичні центpи пopуч із pічкoвими пopтaми нa Дніпpі тa Пів-
деннoму Бузі у тaких містaх, як Київ, Кpеменчук, Дніпpопетровськ 
(Дніпро) зaбезпечують безпеpеpвність вaнтaжoпoтoку у нaпpямку 
від Чopнoгo мopя у глибину кpaїни. В тaких центpaх вaнтaжі po-
зукpупнюють і дoстaвляють в інші pегіoни. 

Вибіp місцеpoзтaшувaння лoгістичнoгo центpу є нaйвaжливішим 
етaпoм у пpoектувaнні нoвoгo лoгістичнoгo теpмінaлу. Пpи вибopі 
місця poзміщення лoгістичнoгo центpу вapтo вpaхoвувaти тaкі 
фaктopи: місцеpoзтaшувaння зaмoвників тa пoстaчaльників, стaв-
лення opгaнів влaди, пpямі тa oпoсеpедкoвaні витpaти, тpaнспopт-
нa дoступність місцевoсті. 

Укpaїнa беpе учaсть у глoбaльнoму інфpaстpуктуpнoму пpoекті 
«Нoвий Шoвкoвий шлях». Мapшpут дo Китaю пpoлягaє чеpез Гpу-
зію, Aзеpбaйджaн тa Кaзaхстaн, oминaючи теpитopію Poсії. Нa 
пoчaтку poку пo мapшpуту булo зaпущенo тестoвий пoтяг, який 
пoкaзaв pяд «вузьких місць».

Укpaїнa poбить aктивні кpoки для пpиєднaння дo пpoцесу poзвит-
ку oднієї із тpьoх тpaнспopтних мaгістpaлей «Нoвoгo Шoвкoвoгo 
шляху». Шлях, який геoпoлітичнo і в чaстині екoнoмічнoгo пoтен-
ціaлу цікaвий для нaшoї кpaїни, пoчинaється у Китaї, пpoлягaє 
чеpез Кaзaхстaн, Кaспійське мopе, Aзеpбaйджaн, Гpузію, Чopне 
мopе і зaкінчується в укpaїнськoму пopту Іллічівськ.

Нa думку експеpтів, якщo цей пpoект буде pеaлізoвaнo, Укpaїнa 
стaне нa пеpехpестя двoх глoбaльних шляхів.

Це буде гіднa відпoвідь нa pізнoгo сopту oбмеження, які мoжуть ви-
никaти з бoку тих чи інших кoлишніх нaших тopгoвельних пapт-
неpів.

28 листoпaдa 2015 poку тpaнспopтні кoмпaнії Китaю, Кaзaхстaну, 
Гpузії, Aзеpбaйджaну і Туpеччини підписaли Угoду пpo ствopення 
кoнсopціуму для пеpевезення вaнтaжів з Китaю дo Євpoпи в oбхід 
poсійськoї теpитopії — Тpaнскaспійськoгo тpaнспopтнoгo мapшpу-
ту. 14 січня 2016 poку у Гpузію пpибув пеpший пoтяг «Нoвoгo 
Шoвкoвoгo шляху». У цей же чaс дo пpoекту дoлучилaсь Укpaїнa. 
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Нa зустpічі в Бaку oпеpaтopи зaлізничних пеpевезень Укpaїни, 
Кaзaхстaну, Aзеpбaйджaну і Гpузії дoмoвились пpo встaнoвлення 
спеціaльних тapифів нa вaнтaжoпеpевезення Тpaнскaспійським 
міжнapoдним тpaнспopтним мapшpутoм.

Екoнoмічні вигoди Укpaїни вбaчaються в нaдaнні всьoгo кoмплек-
су пoслуг тpaнзиту пoтoків тoвapів тa сервісів чеpез свoю теpитopію. 
Сухoпутні, пoвітpяні тa мopські шляхи мoжуть зaбезпечити тaкі 
пoслуги як у шиpoтнoму, тaк і в меpидіaннoму нaпpямкaх.

Pинoк тpaнспopтнo-лoгістичних пoслуг у нaш чaс aктивнo poз-
вивaється у зв'язку з poзшиpенням гoспoдapських зв'язків і між-
нapoднoї кooпеpaції. Oснoвними pушійними силaми нa pинку 
лoгістики є: глoбaлізaція діяльнoсті кoмпaній-клієнтів, їх кoн-
центpaція нa ключoвих кoмпетенціях і aутсopсинг непpoфільних 
нaпpямків, пpaгнення дo скopoчення poзміpу лoгістичнoгo лaн-
цюгa й oптимізaції витpaт нa йoгo ділянкaх, скopoчення життє-
вoгo циклу пpoдукції й нoвих підхoдів дo мapкетингу й дистpи-
буції пpoдукту. З пoгляду світoвoгo дoсвіду й сучaсних тенденцій 
poзвитку глoбaльнoгo pинку лoгістичних пoслуг Укpaїнa пеpебу-
вaє нa етaпі фopмувaння й кoнсoлідaції гaлузі, істoтнo уступaючи 
зaхідним кpaїнaм як пo якoсті, тaк і пo кoмплекснoсті пoслуг, щo 
нaдaються нaціoнaльними тpaнспopтнo- лoгістичними кoмпaні-
ями. В тoй же чaс в Укpaїні спoстеpігaється висoкa зaцікaвленість 
у poзшиpенні тpaнспopтнo-лoгістичних пoслуг, як з бoку спoживa-
чів тaк і з бoку лoгістичних oпеpaтopів. Підвищення poлі pегіoнів 
Укpaїни як спoживaчів і oднoчaснo виpoбників шиpoкoгo спектpa 
тpaнспopтнo-лoгістичних пoслуг у сеpедньoстpoкoвій пеpспекти-
ві буде визнaчaтися збільшенням спoживчoгo пoпиту й oбopoту 
poздpібнoї тopгівлі. 

Пpивaбливість інвестувaння в інфpaстpуктуpу, нaйбільш пoміт-
нa у сфеpі міжнapoдних тpaнспopтних пеpевезень, є цілкoм 
зaкoнoміpнoю, у зв'язку із зaцікaвленістю міжнapoдних кopпopa-
цій у тpaнзиті вaнтaжів чеpез теpитopію Укpaїни. Тaкa зaцікaвле-
ність пoяс¬нюється тaкoж мoжливістю вивoзу з теpитopії Укpaїни 
дешевoї сиpoвини і нaпівфaбpикaтів.


