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 Передрук, копіювання і розповсюдження матеріалів без 
письмового дозволу на те ДП «Укрпромзовнішекспертиза» 
заборонені. Цитуючи, вказуйте ДП 
«Укрпромзовнішекспертиза» в якості джерела інформації. 
ДП «Укрпромзовнішекспертиза» не несе відповідальності 
за несанкціоновані дії, пов'язані з поширенням цього 
документу або будь-якої його частини. 
      Несанкціоноване розробником (ДП 
«Укрпромзовнішекспертиза») розповсюдження 
(включаючи передачу друкованого документа або скан-
копії; пересилку документа в цілому або його частин; 
збереження документа на сервері) є порушенням 
авторського права і може бути предметом судового 
розгляду. 



ВВП на душу населення і щільність населення в деяких країнах у 1991 та 2013 

Джерело: World Bank 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

0 50 100 150 200 

ВВП на душу населення за ПКС у 

поточних цінах, USD 

Щільність населення, чол. / кв. км 



4 

 Багаті джерела природної ренти (наприклад корисні копалини, 

зерно, деревина); 

 Зручне географічне розташування: межування з ЄС, вихід до 

моря, ланка між Європою та Азією; 

 Недорога та кваліфікована робоча сила; 

 Ємний внутрішній ринок; 

 Ряд сприятливих зовнішніх обставин - Угода про зону вільної 

торгівлі між Україною та ЄС; зростання попиту на ринках, що 

розвиваються; тенденція до розміщення нових виробництв 

поза межами Китаю. 
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Згідно результатів нашого дослідження регуляторних умов ведення бізнесу в 

Україні та окремих країнах світу (Польща, Словаччина, Болгарія , Білорусь, 

Туреччина, Китай), встановлені наступні параметри, за якими Україна програє : 

• Оподаткування фонду оплати праці (ставка в Україні - 41,8%, в країнах-конкурентах – 20%-35%) 

• Затримки з відшкодуванням експортного ПДВ  

• Валютне регулювання, обов’язковий продаж 75% валютної виручки експортерів 

• Відсутність дієвих інвестиційних стимулів (компенсації інвестиційних витрат та витрат на створення 

нових робочих місць, доступ до виробничого майданчика з інфраструктурою) 

• … 

Несприятливе регуляторне середовище та відсутність інвестиційних стимулів 

нівелюють конкурентні  переваги України. Отже потрібні зміни до законодавства 

та нормативних актів, які ліквідують ці розриви 
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 розвиток переробної промисловості 

 нові робочі місця та збільшення обсягів 

доданої вартості на території країни 

 розвиток конкурентного середовища 
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 Безмитне ввезення інвестиційного обладнання і вексельна форма 

розрахунку ПДВ 

 Прискорена амортизація (в 1-й рік – 50% ) 

 Звільнення від податку на прибуток на суму, що компенсує до 50% 

кваліфікованих витрат  

 Забезпечення інвестора необхідною інфраструктурою на умовах ДПП. 

Внесок держави/місцевих органів влади в даному партнерстві є 

звільнення інвестора від сплати податку на прибуток та ЄСВ на суму 

інвестицій в облаштування індустріального парку 

 Звільнення інвестора від сплати пайової участі у розвиток 

інфраструктури населеного пункту 
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Джерело: UN Statistics Division 
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