
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо стимулювання створення та функціонування 

індустріальних парків)» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

За рейтингом легкості ведення бізнесу (The World Bank Group) Україна 

посідає 137 місце, за рейтингом податкового навантаження 

(PricewaterhouseCoopers) – 165, за рейтингом економічної свободи (Heritage 

Foundation) – 161, за рейтингом глобальної конкурентоздатності (World 

Economic Forum 2013) – 84 зі 148-ми. Сусідами України в загальновизнаному 

табелі World Economic Forum є, наприклад, такі країни як Ботсвана та Гондурас 

(відповідно, 80 і 86 місця). Для порівняння, Азербайджан, Росія та Казахстан 

займають у рейтингу глобальної конкурентоздатності позиції відповідно 39, 64 

та 50, помітно випереджаючи нашу країну. 

Така низька оцінка конкурентоспроможності держави обумовлена низкою 

факторів, серед яких: 

– неефективна структура економіки з домінуванням низьких 

технологічних укладів: сумарна частка відсталих 3-го та 4-го технологічних 

укладів в економіці України перевищує 95 %, з яких 75 % капітальних інвестицій 

спрямовуються у 3-й технологічний уклад; 

– низька енергоефективність економіки: питомі енерговитрати України 

на 1 долар США ВВП перевищують рівень Туреччини – у 3,9 рази, Польщі – у 

2,8 рази, Білорусії – в 1,8 рази, Росії – в 1,3 рази; 

– низька продуктивність праці, яка в Україні у 6,7 разів нижча ніж в 

США, у 4,4 рази – ніж в Японії, у 4,1 рази – ніж в Європейському Союзі, і майже 

вдвічі – ніж в Росії; 

– від’ємний торгівельний баланс та домінування сировинного експорту: 

сальдо торгівельного балансу України є від’ємним вже 7-й рік поспіль і 

вимірюється мільярдами доларів США, а сировинна складова в українському 

товарному експорті перевищує 55 % в той час як машинобудування, в якому 

Україна була традиційно сильною, вже не перевищує 19 % товарного експорту; 

– мала інноваційна складова економіки: частка високотехнологічного 

експорту в Україні знаходиться на рівні Нігеру і складає близько 4 %, в той час 

як, наприклад, у Казахстані цей показник становить 30 %, у Китаї – 26 %, у 

Сінгапурі – 45 %. В абсолютному вимірі високотехнологічний експорт 

Сінгапуру, країни з населенням 5 млн. осіб, сягає 127 млрд. доларів США, тоді 

як в Україні, з населенням в 46 млн. осіб, цей показник є у 80 разів нижчим та 

становить лише 1,9 млрд. дол. США на рік. 

Як наслідок, незважаючи на значні природні та людські ресурси, Україна 

знаходиться на 94-му місці в світі за рівнем ВВП на душу населення, 

поступаючись Анголі в 1,5 рази, Казахстану – майже в 3 рази, Росії – в 3,5 рази. 

Міжнародний досвід свідчить, що модернізація промислового 

виробництва, розвиток науково-дослідної діяльності та прискорення 
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економічного розвитку досягаються через державну підтримку розбудови 

промислово-виробничої інфраструктури та науково-дослідної діяльності.  

Існуючі законодавчі умови, в тому числі податкове законодавство, суттєво 

обмежують привабливість України для розвитку бізнесу, як приклад, в Україні 

не функціонує жодного індустріального парку, який відповідає міжнародним 

стандартам правового забезпечення преференцій для учасників, натомість у 

сусідніх Росії, Туреччині, Болгарії, Румунії, Угорщині, Словаччині та Польщі 

діють, відповідно 128, 148, 14, 48, 206, 38, 67 індустріальних парки. В Україні 

невпинно знижується рівень промислового виробництва. Так, за даними 

Державної служби статистики України, падіння промислового виробництва в 

2012 році порівняно з 2011 роком склало 1,8 %. У 2013 році темпи падіння 

збільшились: у січні-серпні 2013 року у порівнянні з аналогічним періодом 2012 

року промислове виробництво скоротилося на 5,2 %. Таким чином, в 

промисловості України база оподаткування непрямими податками (ПДВ, 

податок на прибуток підприємств) постійно скорочується. Продовжується 

тенденція до зменшення кількості організацій, які виконують наукові та науково-

технічні роботи в Україні: у 2012 р. науково-технічну діяльність здійснювали 

1208 організацій (2011 рік – 1255; 2010 рік – 1303; 2009 рік – 1340). 

Продовжується тенденція до скорочення загальної чисельності працівників 

наукових організацій: у 2012 р. науково-технічну діяльність виконували 129,9 

тис. осіб (2011 рік – 134,7 тис. осіб; 2010 рік – 141,0 тис. осіб; 2009 р. – 146,0 тис. 

осіб). У 2012 р. загальний обсяг фінансування наукової і науково-технічної 

діяльності за рахунок усіх джерел склав 10558,5 млн. грн., що становить 0,75 % 

ВВП. Для порівняння, за підрахунками Battelle у 2013 р. витрати США на 

дослідження і розробки зростуть порівняно з 2012 р. на 1,2 % до 424 млрд. дол. 

США, що становитиме 2,66 % ВВП, витрати Китаю – 220 млрд. дол. США 

(зростання на 11,6 %), Індії – близько 45 млрд. дол. США (зростання на 12 %). 

Наукоємність ВВП України зберігає наднизький рівень (додаток 3). 

Скорочуються надходження прямих іноземних інвестицій. За даними НБУ 

на 1-й квартал 2013 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 

832 млн. дол. США (у І кварталі 2012 року – 1.7 млрд. дол. США). З 2005 року 

зростає від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України. В структурі експорту 

переважає низькотехнологічна продукція: продовольчі товари та сировина для їх 

виробництва (25,6 %), чорні й кольорові метали та вироби з них (27,1 %). 

Україна, традиційно відома високим рівнем технічної освіти і багата 

інженерними талантами, перетворилась, фактично, не лише на сировинний 

придаток провідних країн, а ще й на потужного експортера людських ресурсів. З 

1996 по 2012 роки з України виїхало більше 1600 науковців, з січня 2010 року по 

середину червня 2012 року за кордоном з метою заробітку перебувало 1,2 

мільйона громадян, тобто 5,42 % працездатного населення країни (за 

дослідженням Держстату та Інституту демографії НАН України), майже 

половина людей середнього віку із вищою освітою, серед тих, які шукають 

роботу, сьогодні мають серйозні наміри виїхати за кордон (дослідження 

Headhunter, 2012 рік). 
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Незважаючи на значну еміграцію висококваліфікованих спеціалістів, 

Україна все ще має значний людський капітал і потужні передумови для 

масштабного розвитку сфери промислового виробництва: 

– 79,4 % населення мають вищу освіту (7 місце в світі) 

– 1 місце в Європі за площею 

– 5 місце в Європі за чисельністю населення 

– 8 місце в Європі за чисельністю трудових ресурсів (22,1 млн. за даними 

CIA) 

– 77,1 % наукових досліджень зосереджено в технічній та природничій 

галузях. 

Українським підприємствам доводиться витримувати жорстку міжнародну 

конкуренцію. Існуючий високий рівень обов’язкових відрахувань у соціальні 

фонди та податкове навантаження, на тлі потужних преференцій, 

встановлюваних іншими країнами, суттєво погіршують конкурентоздатність 

українських підприємств на міжнародному ринку.  

Одним з основних показників, які аналітики використовують для оцінки 

привабливості країни як інвестиційної території, є рівень державної підтримки 

галузі та/або спеціальної інвестиційної території у вигляді податкових 

преференцій.  

Наші сусіди Росія (на прикладі Калузької області) та Туреччина завдяки 

своєчасному створенню спеціальних економічних зон розвитку промисловості із 

введенням особливого податкового режиму змогли досягти економічного 

прориву. Завдяки прийняттю пакету преференцій у Туреччині було створено 150 

спеціальних зон технологічного та індустріального розвитку, які стали основним 

магнітом для іноземних інвестицій та місцем розвитку наукомісткого 

виробництва, що яскраво видно з даних про притік прямих іноземних інвестицій, 

як наслідку створення переваг для інвесторів у спеціальних індустріальних 

зонах. Динаміка притоку інвестицій чітко корелює зі зростанням ВВП 

Туреччини (додаток 1). 

Калузька область за рахунок подібних заходів за 6 років залучила 6,23 

млрд. доларів США інвестицій, у регіоні функціонує 12 індустріальних парків, 

область два роки поспіль займає перше місце за рівнем зростання промисловості 

(додаток 2). 
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Майже усі сусідні країни запровадили спеціальні податкові режими для 

спеціальних економічних зон з метою стимулювання наукових досліджень та 

розвитку промислового-виробництва. 

Зокрема Росія (на прикладі Сколково) забезпечує: звільнення від податку 

на прибуток, звільнення від ПДВ, звільнення від ввізного мита та ПДВ для 

профільного імпорту, звільнення від податку на майно, звільнення від 

земельного податку на 3 роки, страхові внески – 14 % (загальний режим – 30 %); 

Білорусь (на прикладі індустріального парку) забезпечує звільнення від 

податку на прибуток, звільнення від ПДВ, звільнення від ввізного мита та ПДВ 

для профільного імпорту, звільнення від податку на нерухомість, звільнення від 

земельного податку на 3 роки, встановлює податок на доходи фізичних осіб – 

9 % замість 12 %, страхові внески (29 %) – з середньої зарплати по країні 

($360/місяць) замість фактичної зарплати в галузі. 

Для багатьох країн податкові преференції стали запорукою розвитку в 

стратегічних напрямах. 

Китай забезпечує 5 % ставку податку на прибуток замість загальної 25 % 

для підприємств високих та нових технологій, звільнення від податку на 

прибуток доходів від трансферу технологій, 150 % вирахування видатків на 

наукові дослідження з бази оподаткування прибутку, акредитовані науково-

дослідні центри з іноземними інвестиціями звільняються від імпортного мита, 

ПДВ та податку на імпорт обладнання, відшкодування ПДВ акредитованим 

науково-дослідним центрам з іноземними інвестиціями та місцевим науково-

дослідним установам при закупівлі вітчизняного обладнання. 

Індія забезпечує 20 % ставку податку на прибуток замість загальної 30 % 

для компаній-резидентів технопарків, звільнення від податку на прибуток на 5 

років та встановлює 15 % ставку замість загальної 30 % на наступні 10 роки для 

науково-дослідних установ, 100-200 % вирахування видатків та капітальних 

витрат на наукові дослідження з бази оподаткування прибутку. 

Для виправлення ситуації, забезпечення прискореної технологічної 

модернізації та економічного розвитку держави з урахуванням пріоритетів 

Програми економічних реформ Президента України «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» потрібно створити 

спеціальні сприятливі умови для розвитку в Україні індустріальних парків, 

передусім як платформи для високотехнологічного бізнесу. 

Індустріальні парки – це реальний та перевірений досвідом успішних країн 

інструмент досягнення таких цілей як залучення масштабних прямих іноземних 

інвестицій, запровадження новітніх технологій та кращого світового досвіду, 

створення нових високопродуктивних робочих місць, випуск продукції з 

високою доданою вартістю, стимулювання експорту, зростання ВРП та ВВП, 

створення нових джерел поповнення бюджетів усіх рівнів, зростання добробуту 

населення та забезпечення соціальної стабільності тощо. 
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Законом України «Про індустріальні парки» встановлені чіткі «правила 

гри» та гарантії для інвесторів, але для залучення національних та іноземних 

інвесторів в індустріальні парки України, інвестиційній спільноті необхідні 

відчутні стимули та прозорі сигнали від держави. Однією з найважливіших умов 

стимулювання розвитку індустріальних парків, окрім державного фінансування 

інфраструктури та покращення загального інституційного середовища, є 

встановлення низки податкових та митних преференцій для учасників 

індустріальних парків, які передбачені законопроектом. При цьому 

першочерговий акцент повинен бути зроблений на підтримці сфери розвитку 

промислового виробництва, наукових досліджень та високих технологій. 

Прийняття закону розширить перелік пріоритетних напрямів державної 

підтримки науки та промисловості, дозволить зменшити відтік за кордон 

кваліфікованих фахівців, сприятиме розбудові промислово-виробничої та 

наукової інфраструктури. 

Вагомі та сфокусовані пільги для високотехнологічного бізнесу – це 

єдиний реальний шлях для переорієнтації економіки з домінуючого в Україні 

відсталого 3-го технологічного укладу, який має обмежений потенціал зростання 

(до 5 % на рік) на 5-й та 6-й технологічні уклади (які можуть зростати більше 

50 % на рік). 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою законопроекту є створення умов для розвитку та діяльності 

індустріальних парків в Україні, залучення масштабних прямих іноземних 

інвестицій, запровадження новітніх технологій та кращого світового досвіду, 

створення нових високопродуктивних робочих місць, випуск продукції з 

високою доданою вартістю, стимулювання високотехнологічного експорту, 

зростання ВВП, створення нових джерел поповнення бюджетів усіх рівнів, 

зростання добробуту населення та забезпечення соціальної стабільності. 

Законопроектом передбачається запровадити особливості оподаткування 

для учасників індустріальних парків, які в залежності від сфери діяльності 

відповідають, окрім базових, наступним спеціальним критеріям: 

1) промислові підприємства-учасники індустріального парку, включеного 

до Реєстру індустріальних парків повинні: 

– здійснює діяльність (згідно з КВЕД 009:2010 –), доходи від якої 

становлять не менше 70 %; 

– створити або придбати необоротні активи на суму більше 50 000 тис. 

гривень для здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку; 

– забезпечувати рівень середньої заробітної плати працівників, що не 

менш як у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати. 

– за підсумками перших двох років з дня укладання договору з керуючою 

компанією створити та зберегти в подальшому не менше 50 нових робочих місць 

для працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні  промислового 
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виробництва, наукових досліджень та розробок, діяльності у сфері інжинірингу, 

технічних випробувань та досліджень (згідно КВЕД 009:2010 –); 

Згідно з законопроектом прибуток підприємств учасників індустріальних 

парків від господарської діяльності в межах індустріальних парків буде 

оподатковуватись за ставкою 0 відсотків протягом перших п’яти років з дати 

набуття статусу учасника індустріального парку та 8 відсотків – протягом 

наступних п’яти років. 

Запропонованими змінами звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному 

режимі імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім 

підакцизних товарів), що не виробляються в Україні або виробляються, але 

поступаються іноземним аналогам за техніко-економічними показниками, і 

імпортуються промисловими підприємствами учасниками індустріальних 

парків. 

Може застосовуватися метод прискореного зменшення залишкової 

вартості промисловими підприємствами-учасниками індустріальних парків при 

нарахуванні амортизації до розташованих в межах індустріальних парків об'єктів 

основних засобів, що входять до груп 2 (капітальні витрати на поліпшення 

земель, не пов'язані з будівництвом), 3 (будівлі, споруди, передавальні пристрої), 

4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби). 

Як видно, вимога щодо наявності статусу учасника індустріального парку, 

включеного до державного реєстру індустріальних парків, та чіткі додаткові 

критерії, встановлені законопроектом, зокрема, зазначення видів діяльності 

згідно з КВЕД 009:2010, дадуть змогу чітко обмежити коло платників, які можуть 

використовувати особливості оподаткування, виключивши можливість 

зловживань.  

Проект закону містить додаткові забезпечувальні норми, які 

унеможливлять зловживання можливостями, які надаються законопроектом, та 

нанесення шкоди інтересам держави та бюджету України. Зокрема, у разі 

невиконання умов, передбачених проектом Закону, право на використання 

особливостей оподаткування підприємством учасником індустріального парку 

втрачається без права поновлення, а податкові зобов’язання такого підприємства 

за відповідні звітні роки здійснення ним господарської діяльності у межах 

індустріального парку, в яких відбулося невиконання вищезазначених умов, 

підлягають перерахуванню на загальних підставах зі сплатою штрафних санкцій, 

передбачених Главою 11 Податкового Кодексу України. 

До того ж, законопроект спрямований на стимулювання саме нових 

інвестицій, оскільки Закон України «Про індустріальні парки» виключає 

можливість маскування під індустріальні парки існуючих підприємств. 

Також, згідно із запропонованими змінами платники податку повинні 

вести окремий облік доходів та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно 
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до Закону України “Про індустріальні парки” (5018-VI), що створить належні 

умови для контролю з боку держави. 

3. Правові аспекти 

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття та реалізація закону не потребує виділення додаткових коштів 

з Державного бюджету України. 

Прийняття або неприйняття закону мають суттєво різні наслідки для 

обсягу можливих бюджетних надходжень. 

Слід врахувати наявний негативний досвід скасування Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2005 рік» спеціального інвестиційного 

режиму Закарпатської області, спеціального режиму оподаткування СЕЗ 

«Закарпаття», та режиму спеціальної митної зони СЕЗ «Закарпаття». Внаслідок 

цього, за даними Закарпатської ОДА, було втрачено наступні інвестиційні 

можливості: 

– 240 попередніх домовленостей про інвестиційні наміри (TOYOTA, 

Peugeot, Leoni, DELPHI, Sumitomo, Jebil, Flextronics, Philips, BOSCH, Samsung, 

Siemens, Tesco та ін.); 

– 1,2 млрд. доларів США задекларованих намірів інвестування; 

– 155 млн. гривень недофінансовано проектів у 2005 році; 

– 6 000 робочих місць втрачено у 2005 році. 

Аналіз подальшої інвестиційної активності зазначених вище іноземних 

компаній свідчить, що майже всі виробництва, які планувалося розмістити в 

Закарпатській області, були натомість створені в Румунії, Польщі, Угорщині та 

Словаччині. 

Цей досвід разом з даними щодо скорочення обсягів промислового 

виробництва в Україні дозволяє зробити висновок, що без комплексних заходів, 

спрямованих на стимулювання інвестицій в розбудову індустріальних парків, не 

буде і самих індустріальних парків, оскільки необхідною умовою їх створення є 

залучення інвестицій. В свою чергу, це означає, що додаткова база 

оподаткування, яка б дозволила сподіватися на додаткові надходження в бюджет 

від створення нових промислових виробництв, не виникне. 

Базу оподаткування, щодо якої пропонується запровадження пільг, буде 

створено як результат запровадження пільг. 

Оцінка скорочення бази оподаткування у разі неприйняття закону 

внаслідок збереження існуючих тенденцій до скорочення промислового 

виробництва та відповідної ліквідації робочих місць не проводилась. 

При оцінці позитивних наслідків для державного бюджету у разі 

прийняття закону основна складність полягає у нестачі вихідних даних у зв’язку 
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з відсутністю належним чином розроблених техніко-економічних обґрунтувань 

та/або бізнес-планів створення індустріальних парків. Це пояснюється тим, що 

процес створення умов для залучення інвесторів, одним із заходів якого є 

прийняття закону, передує власне етапу залучення інвесторів і, відповідно, 

розробки документів. У той же час, наявні концепції індустріальних парків та 

аналіз регіональної активності щодо надання попередніх заявок на реєстрацію 

індустріальних парків дозволяють виконати орієнтовні розрахунки для оцінки 

нижньої границі додаткових надходжень до державного бюджету та 

позабюджетних фондів внаслідок прийняття закону. 

Розрахунки були проведені для податку на додану вартість, відрахувань 

єдиного соціального внеску як найбільш значущих видів платежів, податку на 

доходи фізичних осіб та податку на прибуток з підприємств. Очікуване 

збільшення надходжень податку на прибуток з підприємств оцінювалось 

виходячи з припущення щодо прибутковості промислових підприємств 

учасників індустріальних парків на рівні, досягнутому в промисловості України 

в 2012 році. 

Слід зазначити, що, за даними Державної служби занятості, станом на 1 

вересня 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 435,4 тис. 

осіб. З огляду на цю обставину, було зроблено припущення, що створення нових 

робочих місць в індустріальних парках не призведе до скорочення існуючих 

робочих місць на інших підприємствах та, відповідно, не відбудеться скорочення 

існуючої бази оподаткування. 

Оцінювались нижній рівень очікуваних бюджетних та позабюджетних 

надходжень у 2018 році. При цьому ґрунтувалися на міркуваннях, що строк в 4 

роки є достатнім для прийняття рішення про створення індустріального парку, 

вирішення організаційних питань і розроблення проектної документації (2014-

2015 роки), а також для будівництва інфраструктури, запуску виробництва і 

виходу на проектну потужність (2016-2017 роки). 

Слід також зауважити, що законопроект є складовою комплексу заходів, 

що передбачаються для організації державної підтримки індустріальних парків. 

Іншою складовою є проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо стимулювання створення та функціонування 

індустріальних парків». Відповідно, прогноз наслідків виконувався на випадок 

прийняття обох законопроектів. 

Результати розрахунків наведені в таблиці нижче. 

Таблиця 1. Зведений фінансово-економічний розрахунок 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 
Примітка 

Кількість індустріальних парків у 2018 

році 
одиниць 50 Експертна оцінка 

Середній розмір земельної ділянки га 50 
Мінімальна 

оцінка 
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Середня площа одного робочого місця в 

новоствореному високотехнологічному 

виробництві 

кв. м 200 Експертна оцінка 

Загальна кількість нових робочих місць тисяч 125  

Мінімальна заробітна плата грн./місяць 1 218  

Мінімальна середня заробітна плата в 

індустріальних парках (2,5 мінімальних 

зарплат) 

грн./місяць 3 045 

Умова 

користування 

пільгами 

Мінімальний фонд заробітної плати по 

усім індустріальним паркам 
млн. грн./рік 4 568  

База нарахування ЄСВ (з розрахунку 2-х 

мінімальних зарплат на одного 

працюючого) 

млн. грн./рік 3 654  

Діюча середня ставка ЄСВ відсоток 37,6 34% + 3,6% 

Додаткові надходження ЄСВ (при 

діючій ставці ЄСВ) 
млн. грн./рік 1 374 

Починаючи з 

2018 року 

Мінімальна ставка ПДФО % 15 

При рівні 

місячної 

заробітної плати 

< 1218*10 

грн./міс. 

Додаткові надходження ПДФО (при 

діючій мінімальній ставці ПДФО) 

млн. грн. 

/рік 
660,5 

Починаючи з 

2018 року 

Валова додана вартість промисловості 

України в 2012 році, у тому числі 
млн. грн. 321 628 

 

в добувній промисловості млн. грн. 90 467 За даними 

Державної 

служби 

статистики 

у переробній промисловості млн. грн. 180 086 

у виробництві та розподілі 

електроенергії, газу та води 
млн. грн. 51 075 

Середньооблікова кількість штатних 

працівників в промисловості в 2012 році 
млн. осіб 2,8 

За даними 

Державної 

служби 

зайнятості 

Вартість доданого продукту в 

промисловості на одного працюючого 

(продуктивність праці) в 2012 році 

тис. грн. /рік 114,9  

Загальний обсяг доданого продукту по 

індустріальним паркам (при 

продуктивності праці на рівні 2012 

року) 

млн. грн. 

/рік 
14 363 

Збільшення 

продуктивності 

на новостворених 

виробництвах не 

враховувалось 

Додаткові надходження платежів з 

ПДВ до державного бюджету (за 

ставкою 17 %) 

млн. грн. 

/рік 
2 442 

Починаючи з 

2018 року 

Чистий прибуток промислових 

підприємств України в 2012 році 

млн. грн. 

/рік 
65 313,3 

За даними 

Державної 

служби 

статистики 
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Ставка податку на прибуток 

підприємств 
% 21 В 2012 році 

Фінансові результати від звичайної 

діяльності до оподаткування в 

промисловості 

млн. грн. 

/рік 
82 675,1  

Фінансові результати від звичайної 

діяльності до оподаткування податком 

на прибуток на одного працюючого в 

промисловості 

грн./рік 29 526,8  

Орієнтовні фінансові результати від 

звичайної діяльності до оподаткування 

податком на прибуток в індустріальних 

парках 

млн. грн./рік 3 690,9  

Ставка податку на прибуток в 

індустріальних парках 
% 8 

Починаючи з 

2020 року 

Додаткові надходження платежів з 

податку на прибуток підприємств 

млн. грн. 

/рік 
295 

Починаючи з 

2020 року 

 

5. Регіональний аспект 

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 

6. Запобігання корупції  

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. 

7. Прогноз результатів 

Прийняття законопроекту збільшить інвестиційну привабливість України, 

підвищить її глобальну конкурентоспроможність та стимулюватиме 

технологічну модернізацію й економічне зростання країни через створення 

сприятливих умов для учасників індустріальних парків. Буде створено постійне 

додаткове джерело надходжень до бюджетів всіх рівнів від підприємств-

учасників індустріальних парків. 

Основні прогнозовані наслідки від прийняття законопроекту: 

– залучення приватних та прямих іноземних інвестицій у створення 

нових об’єктів промислового виробництва на території України; 

– створення до 2018 року від 50 індустріальних парків; 

– створення до 2018 року щонайменше 125 тисяч нових робочих місць; 

– збільшення щорічних надходжень від сплати єдиного соціального 

внеску щонайменше на 1,37 млрд. гривень (починаючи з 2018 року); 

– збільшення щорічних надходжень від сплати податку на доходи 

фізичних осіб щонайменше на 0,66 млрд. гривень (починаючи з 2018 року); 

– збільшення щорічних надходжень від сплати податку на додану 

вартість щонайменше на 2,44 млрд. гривень (починаючи з 2018 року); 
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– збільшення щорічних надходжень від сплати податку на прибуток 

щонайменше на 0,29 млрд. гривень (починаючи з 2020 року). 

 

 

Народні депутати України    
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Додаток 1 

 

Економічний прорив Туреччини 
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Додаток 2 

Економічний прорив Калузької області 
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Додаток 3 

Динаміка наукоємності ВВП, % 

 


