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ЯКІ ФІСКАЛЬНІ 
СТИМУЛИ ПОТРІБНІ 
УКРАІНСЬКОМУ 
БІЗНЕСУ
Опитування ФРУ

Г О Л О С  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Б І З Н Е С У



Федерація роботодавців України 
ініціювала та провела серед своїх членів 
дане секторальне опитування з метою 
ідентифікації найбільш проблемних 
питань у фіскальному та фінансовому 
законодавстві, які перешкоджають 
нормальній діяльності суб’єктів 
господарювання, погіршують бізнес-
середовище в Україні.

У опитуванні взяли участь 117 підприємств — членів ФРУ 
різних галузей:

• Машинобудування;
• Хімічної;
• Легкої;
• Малий та середній бізнес;
• Нафтопереробної;
• Сільське господарство та переробка сільхозпродукції;
• Будівництво;
• Металургійне;
• Автомобільні перевезення тощо
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23

19
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Відсутність стимулів 
для інвестицій в Україну

Високі ставки 
податків

Проблеми з податковим 
адмініструванням 

Проблеми з доступом 
до фінансових ресурсів 

Відсутність підтримки 
з боку держави 

несировинного експорту

Проблеми із митним 
адмініструванням 
та веденням ЗЕД

Проблеми, що 
створюються 

податковою міліцією

ГОЛОВНИМИ ПРОБЛЕМАМИ, З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВА 
У ФІНАНСОВИХ ТА ФІСКАЛЬНИХ СФЕРАХ БУЛИ НАЗВАНІ:

ЯК САМЕ МАЮТЬ ВИРІШУВАТИСЬ ПИТАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ 
КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

На фоні держав-сусідів Україна є єдиною державою, в якій практично повністю відсутні будь-які 
стимули для інвестування. Опитування виявило, що саме цю проблему члени ФРУ вважають го-

ловною для стримування розвитку бізнесу в країні. На питання, як саме мають вирішуватись питання 
стимулювання капітальних інвестицій в Україні, респонденти дали такі відповіді:

%

Шляхом виключення з-під 
оподаткування ПДВ та митом 
обладнання, що імпортується

Шляхом заміни податку 
на прибуток податком 
на виведений капітал

Шляхом звільнення від 
оподаткування певними 
податками на певний час 
нових виробництв

Шляхом впровадження податкових 
стимулів для технопарків, індустріальних 
парків, експортних переробних зон тощо

Шляхом впровадження 
податкових стимулів для 

пріоритетних галузей економіки 

Шляхом впровадження 
інвестиційного податкового 

кредиту з податку 
на прибуток підприємств

23 22

18

15

11

12
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ЯКІ ПРОБЛЕМИ З ПОДАТКОВИМ АДМІНІСТРУВАННЯМ НАЙБІЛЬШИМ 
ЧИНОМ ЗАВАЖАЮТЬ ПІДПРИЄМСТВАМ

Треба зазначити, що часті перевірки та незаконні форми тиску з боку податкових органів визна-
чила проблемними невелика кількість підприємств — лише 9% та 6% відповідно.

Податки на доходи 
фізичних осіб 
та соціальний внесок 

Податки на власність  
(землю, нерухоме майно тощо)

ЯКІ СТАВКИ ПОДАТКІВ ПІДПРИЄМСТВА ВВАЖАЮТЬ ВИСОКИМИ

Цікаво, що підприємства будівельної та машинобудівної галузей особливо невдоволені надве-
ликими розмірами податків на власність.

Податок на додану 
вартість

Рентні платежі

Обтяжливість процедур, пов’язаних 
із веденням податкового обліку, 

поданням звітності тощо

Нестабільність податкового 
законодавства 

Складність із оскарженням рішень 
та/або бездіяльності податкових 
органів, відсутність відповідальності 
працівників податкових органів 
за прийняття незаконних рішень

%

33

39

29

27

5

24
23

%
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З ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ІЗ ДОСТУПОМ ДО БАНКІВСЬКОГО 
ФІНАНСУВАННЯ СТИКАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВА

Очікувано головною проблемою респондентами визначені високі кредитні ставки, які є такими 
через недолугу політику керівництва Національного банку України:

ЯКІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ НЕСИРОВИННОГО ЕКСПОРТУ МОГЛИ 
БИ ЗАЦІКАВИТИ ВАШЕ ПІДПРИЄМСТВО

Проблеми із значною вартістю банківських кредитів далися взнаки і під час відповіді на це пи-
тання. Головнім інструментом підтримки несировинного експорту понад 40% респондентів вва-

жають часткову компенсацію кредитних ставок:

Жодних проблем 

Страхування операцій 
у сфері ЗЕД

Продовження 
термінів розрахунків

Високі кредитні ставки

Відсутність доступу 
до банківського фінансування 
та/або його складність

Недоліки податкового 
законодавства щодо 

банківського фінансування

Недоліки державного 
регулювання у грошово-

кредитній сфері

Відсутність доступу 
до зовнішнього 
банківського фінансування

Валютно-курсові 
ризики при отриманні 

банківського фінансування

%

% Часткова компенсація 
кредитних ставок

Надання гарантій для участі 
у міжнародних тендерах тощо

33

18

15

41

27

13

11

12

10

9

3
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ЯКІ ПРОБЛЕМИ ІЗ МИТНИМ АДМІНІСТРУВАННЯМ ТА ВЕДЕННЯМ 
ЗЕД ЗАВАЖАЮТЬ ВАШОМУ БІЗНЕСУ

Незважаючи на  певні кроки держави в  напрямку спрощення процедур у  зовнішньоекономіч-
ній діяльності («єдине вікно» на митниці, інститут авторизованого економічного оператора, зміни 

у  контролі за  повернення розрахунків у  сфері ЗЕД тощо) саме обтяжливість процедур, пов’язаних із 
оформленням експорту/імпорту залишається головною проблемою для учасників ЗЕД. Показово, що 
друге місце за кількістю відповідей зайняли проблеми, пов’язані із порушенням умов чесної конкуренції) 
«сірий» імпорт тощо) та складність оскарження рішень та/бо бездіяльності митних органів:

З ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ У ВЗАЄМОДІЇ З ПОДАТКОВОЮ МІЛІЦІЄЮ 
СТИКАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВА

5–10 років назад дії податкової міліції були однією з головних проблем бізнесу Показово, 
що на сьогодні майже ¾ респондентів не мають жодних проблем із цим органом:

Висока вартість розмитнення 
товарів, обладнання тощо

Незаконні форми тиску 
з боку податкової міліції

Натомість слід мати на увазі, що проблеми бізнесу, пов’язані із діями правоохоронних органів загалом 
(МВС, СБУ, Прокуратура) нажаль нікуди не ділися. Проте ці питання не були цілями даного опитування.

%

%

Жодних проблем

Безпідставне порушення 
кримінальних проваджень

«Кришування» 
конкурентів тощо 

Обтяжливість процедур, 
пов’язаних із оформленням 
експорту/імпорту

Наявність можливості у конкурентів 
щодо порушення митних правил 
(«сірого» імпорту тощо)

Складність із оскарженням рішень 
та/або бездіяльності митних органів 

Недосконале 
законодавство, що регулює 

валютні розрахунки

23

20

74

16

63

20

16

16



b1ФЕДЕРАЦІЯ 

РОБОТОДАВЦІВ 

УКРАЇНИ



2

М

01030, м. Київ,
вул. Михайла Коцюбинського, 1

Тел.: +38 044 251-70-10(11)
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