
БИТВА ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ
ЧИ ОДНА СПІЛЬНА СТРАТЕГІЯ? 
Як Україні виграти боротьбу за інвестиції  та стати 
виробничим центром Європи
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За роки незалежності реальний ВВП України

скоротився на 35% - це найгірший показник серед

166 країн світу, що відкривають свою статистику

Джерело: World Bank
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ОСТАННІМ ЧАСОМ ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПЕРЕТВОРИЛОСЯ НА ОБВАЛ



Україна не займається реалізацією розумної
економічної політики та фактично не мала її
складових

ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ



НОВА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА 
Федерація роботодавців України вже
розробила і передала Уряду
пропозиції бізнесу

2015



Нова промислова політика базується на використанні конкурентних

можливостей України

Україна володіє великим потенціалом аби виробляти продукцію для

зростаючих світових товарних ринків

Недорога та кваліфікована
робоча сила

Багаті джерела 
природної ренти

Зручне географічне
розташування

Виробництво продукції з 
високою доданою вартістю

■ Продукти харчування та їх переробка 9-10 %
■ Промислові біотехнології                                                     10-11%
■ Машинобудування                                                                 6-7%
■ Хімічна продукція та хімічні технології                              8-9%
■ Металообробка                                                                       5-6%
■ Легка промисловість 5-6%

Промислові
традиції

Середньорічні темпи 
приросту світового імпорту



ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА 
Федерація роботодавців України вже
розробила та узгоджує з народними
депутатами законопроекти зі стимулювання
інвестиційної діяльності

2015



1. Розмір інвестиції - 500 тис. євро та більше.

2. Створення понад 25 нових робочих місць.

3. Середня зарплата на підприємстві не менш ніж у 2,5 
рази повинна перевищувати розмір мінімальної зарплати.

“Ліземо зі шкури”, щоб допомогти інвестору зайти в Україну



Основні стимули для інвестора

Застосування стимулу у вигляді права місцевої влади зменшити 

ставку за землю.

Звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні нового

устаткування, обладнання та комплектуючих виробів.

Застосування стимулу у вигляді зменшення ставки ЄСВ на 50% до

додаткової чисельності робочих місць.

Застосування податкових векселів з ПДВ під час ввезення нових 

устаткування, обладнання та комплектуючих строком на 3 роки 

(1095днів)

Застосування прискореної амортизації основних засобів шляхом

віднесення на витрати 100% їх вартості в перший рік експлуатації.

Інші стимули для інвестора, які можуть надати місцеві органи

влади.

МАЮ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 

НА 500 000 €



ПОЛІТИКА  ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ
Федерація роботодавців України займається
розробкою законопроектів з
підтримки експорту

2015



Інструменти підтримки експорту

■ Створення Державного експортно-кредитного агентства, 

яке здійснюватиме страхування угод;

■ Прискорення імплементації технічних регламентів та 

стандартів ЄС відповідно до Угоди про асоціацію;

■ Реформування системи валютного регулювання;

■ Безумовне своєчасне відшкодування ПДВ експортерам;

■ Створення офісів Торгового представника в країнах-

торгівельних партнерах України та налагодження дієвих 

контактів представників з національною промисловістю.

СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ВІЛЬНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ

■ Повернення стимулів для розвитку спеціальних (вільних)

економічних зон тим, хто виконав свої інвестиційні

зобов’язання;

■ Створення окремих експортних зон продукція яких може

спрямовуватись на експорт.

ІНШІ СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ



КОНТАКТИ
Заступник Голови Ради 

Федерації роботодавців України

Дмитро ОЛІЙНИК

dmitriy.oleynik@gmail.com

Тел. +38 (044) 251-70-11


