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I. НАШЕ БАЧЕННЯ
Володимир Гройсман,  
Прем’єр-міністр України 
Минув уже рік з того моменту, як мій уряд створив Офіс із залучення 
та підтримки інвестицій UkraineInvest. Метою Офісу стало сприяння 
інвестиціям в Україну та розвінчування негативних переконань багатьох 
іноземців щодо інвестування в нашу країну. UkraineInvest було створено 
як важливий інструмент у здійсненні стратегічних планів уряду до 
2020 року, які визначають досягнення щорічного зростання економіки 
на рівні 5-7%. Офіс уповноважено допомогти урядові у перетворенні 
України на справжній Євразійський торговельний та виробничий хаб, 
завоювавши довіру та повагу в інвесторів. Для цього UkraineInvest 
має сприяти покращенню ділового середовища, вирішенню проблем 
існуючих інвесторів та переконувати нових інвесторів у тому, що Україна 
є безпечним та надійним місцем для здійснення інвестицій. 
Я вважаю, що у другій половині 2017 року нам вдалося почати змінювати 
негативне бачення України. У липні я мав за честь брати участь у 
міжнародній конференції у Лондоні, присвяченій реформам в Україні, 
яку люб’язно організував уряд Сполученого Королівства та вів Міністр 
закордонних справ Борис Джонсон. Там, перед представниками різних 
країн та міжнародних фінансових установ, я пообіцяв, що у 2017 році 
уряд розробить та ухвалить п’ять ключових структурних реформ, 
спрямованих на перетворення країни в галузі охорони здоров’я, 
пенсійного забезпечення, освіти, приватизації, та реформу ринку землі. 
І ми виконали обіцяне: чотири з цих ініціатив уже є законами, тоді як 
п’ята - проект закону про реформування ринку земель - знаходиться на 
розгляді усіма зацікавленими сторонами, з огляду на значний суспільний 
інтерес та його життєво важливе значення для української економіки. 
Під час участі в основних інвестиційних конференціях у Лондоні та 
Торонто протягом останніх шести місяців, я чув від багатьох інвесторів, 
що ці зусилля мали вирішальне значення для успіху урядового випуску 
єврооблігацій восени 2017 року. Він став головним ринковим показником 
довіри до дружніх для інвестора реформ, що їх здійснив уряд. Це також 
було відображено в опитуванні, проведеному журналом Institutional 
Investor у другій половині 2017 р., в якому Україна була оцінена першою 
серед країн EMEA для здійснення потенційних інвестицій. З таким же 
успіхом, Україна покращила свою позицію в рейтингу “Doing business” 
Світового банку на 76 пунктів за останні 5 років.
Ми не зупиняємося на цьому. Ми безупинно намагаємося покращувати 
інвестиційний та діловий клімат в Україні шляхом співпраці з бізнесом: 
від прискорення поточної дерегуляції та антикорупційних ініціатив, до 
приборкання зловживань правоохоронними органами, що проводять 
розслідування справ, та зниження портових зборів на 20%. 
Світова спільнота помітила наші зусилля. UkraineInvest було доручено 
змінити представлення інвесторів про Україну за допомогою клієнто- 
та результатоорієнтованого підходу до взаємовідносин з існуючими 
та потенційними інвесторами, а також надавати індивідуальні рішення 
під ключ за принципом єдиного вікна, що відповідають особливим 
вимогам інвесторів. Виконуючи поставлені завдання, UkraineInvest 
співпрацював з Урядовим уповноваженим з питань інвестицій та Радою 
бізнес-омбудсмена для успішного вирішення багатьох проблем існуючих 
інвесторів, таким чином вивільнивши кілька сотень мільйонів доларів 
нових інвестицій у 2017 році. Відштовхуючись від досягнутих успіхів, 
ми зосередили нашу увагу на залученні провідних світових брендів на 
український ринок, що формують додатковий портфель потенційних 
інвестицій в кілька мільярдів доларів.
Доносячи інформацію про найцінніші активи України - ї ї “талановиті 
люди та родючі землі” - і представляючи Україну як місце інновацій 
та можливостей, я сподіваюся, що UkraineInvest продовжуватиме 
допомагати країні збирати багатий урожай нових інвестицій у 2018 році!
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Оксана Маркарова,  
Урядовий уповноважений з питань інвестицій,  
Перший заступник Міністра фінансів України
Моє призначення як Урядового уповноваженого з питань інвестицій 
Урядом України та започаткування UkraineInvest у 2016 році засвідчило 
глибоке перетворення у підході та ставленні до бізнесу в Україні. Уряд 
визнав, що йому потрібно прислухатись та вчитися у бізнес-спільноти 
для створення сприятливого ділового середовища. Іноземні інвестиції, в 
свою чергу, робитимуть те, що вони роблять найкраще - створюватимуть 
робочі місця, впроваджуватимуть нові технології та найкращі практики, 
а також сприятимуть інноваціям та економічному зростанню.
Наша з UkraineInvest програма, що полягає у допомозі існуючим 
інвесторам вирішувати проблемні питання з державними органами, 
почала давати плоди у третьому та четвертому кварталах 2017 року, 
оскільки вирішення багатьох проблем заохочувало існуючих інвесторів 
розширювати свої інвестиції в Україні. Незважаючи на всі складнощі, 
завдяки співпраці з UkraineInvest, Радою бізнес-омбудсмена та самими 
інвесторами, ми успішно вивільнили цього року більше 700 мільйонів 
доларів нових інвестицій, що створили близько 30 тисяч нових робочих 
місць.
Крім того, у 3-му та 4-му кварталах 2017 року я та директор UkraineInvest 
Данило Білак часто сприяли зустрічам ключових зацікавлених сторін з 
Прем’єр-Міністром Володимиром Гройсманом та іншими посадовими 
особами стосовно системних перепон бізнесу в сфері інфраструктури 
та прав власності. Результатом цих зустрічей стало значне полегшення 
діяльності інвесторів, а також підготовка відповідного проекту закону з 
метою усунення переслідувань бізнесу у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності (законопроект на розгляді у Парламенті). Ми також ведемо 
головну законодавчу ініціативу з Європейським банком реконструкції 
та розвитку щодо захисту прав кредиторів.
Ми продовжуємо активну роботу. Уряд створив міжвідомчу робочу 
групу високого рівня, яку я очолюю, що буде ще одним інструментом 
для більш ефективного вирішення системних перепон для інвестицій, а 
також для вирішення конкретних скарг інвесторів. Підсумовуючи поточні 
труднощі інвесторів, діяльність групи буде спрямована на: підвищення 
ефективності митного оформлення; огляд процедури підключень 
обленерго; розв’язання проблем з портами; а також вирішення питань 
землевідведення та ліцензування видобутку природних ресурсів. 
Відповідні рекомендації будуть донесені на розгляд Кабінету Міністрів.
Я задоволена нашими спільними зусиллями і з нетерпінням чекаю на 
продовження співпраці з усіма нашими партнерами, щоб гарантувати, що 
іноземні інвестори відчуватимуть себе захищеними та процвітатимуть 
у 2018 році в Україні.
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Данило Білак,  
Директор Офісу із залучення  
та підтримки інвестицій UkraineInvest,  
Головний інвестиційний радник Прем’єр-міністра України
Рік тому, коли Кабінет Міністрів України призначив мене директором 
UkraineInvest, я сказав міністрам, що прямі іноземні інвестиції потраплять 
до країни лише тоді, коли державні установи приймуть філософію - до 
міжнародних інвесторів необхідно ставитися так, як до гостей у нашому 
домі. Цим принципом і керувалась діяльність UkraineInvest  протягом 
минулого року. Наша стратегія почалася з іноземних компаній, які вже є 
у нашому домі. Ми знали, що для залучення нових інвесторів ми повинні 
спочатку допомогти існуючому іноземному бізнесу вирішити його 
проблеми з державними органами, тим самим, заохочуючи їх розглядати 
подальші інвестиції та розширювати мережу історій успіху, які можуть 
бути представлені потенційним інвесторам.
Обставини довели нашу правоту. Хоча складнощі залишаються, ми 
успішно співпрацювали з багатьма існуючими інвесторами та вивільнили 
понад 700 мільйонів доларів нових інвестицій. Це стало можливим завдяки 
тісній співпраці з Радою бізнес-омбудсмена, Урядовим уповноваженим з 

питань з інвестицій та при повній підтримці Прем’єр-міністра. В той же час позитивну підтримку у інвесторів 
знаходить меседж UkraineInvest - те, що глобальні ланцюги доданої вартості можуть отримати вигоду від 
інновацій та можливостей, що пропонуються українськими “талановитими людьми та родючими землями” 
(особливо в швидкозростаючих областях України). Багато таких інвесторів є враженими від блискавичного 
росту українського ІТ-сектора, який за п’ять років спалахнув від малопомітної економічної діяльності до 
третьої за величиною експорту галузі країни. Подібні настрої помітні і після того, як вони відкривають для 
себе величезний, не використаний потенціал агропродовольчого комплексу в Україні; привабливість зеленого 
тарифу України для проектів з відновлюваної енергетики; зростання європейських виробничо-збутових 
кластерів в областях, особливо автомобільного кластеру у Західній Україні; і можливості, що існують у 
перебудові портів, доріг та залізничної інфраструктури радянської епохи.
І справді, у третьому кварталі ми спостерігали зацікавленість потенційних інвесторів з усього світу. Уряд 
прагне інвестицій, які приносять інновації та високу додану вартість, щоб забезпечити розвиток України 
та підготувати ї ї до викликів світової економіки ХХІ століття. Саме тому UkraineInvest уже працює з понад 
20 світовими брендами, що представляють портфель потенційних інвестицій розміром понад 4 мільярди 
доларів. До них належать два проекти на загальну суму понад 1,5 мільярда доларів, які мають бути здійснені 
в першому кварталі 2018 року: перший - угода щодо модернізації 200 дизельних локомотивів між General 
Electric та Укрзалізницею; другий - велика вітроелектростанція у Східній Україні потужністю 500-600 МВт, що 
фінансуватиметься OPIC та стане першим масштабним проектом з альтернативної енергетики в Україні, що 
фінансуватиметься борговим капіталом.
Продовжуючи, ми будемо й надалі змінювати представлення про Україну, сповіщаючи про інвестиційні 
можливості через наш веб-сайт, квартальні звіти та презентації на українських та міжнародних форумах. Ми 
також беремо на озброєння інноваційні маркетингові стратегії, такі як наша комунікаційна кампанія з Qatar 
Airways у 4 кварталі, яка охоплювала 3,5 мільйони пасажирів на місяць; нове промо-відео  “Час України!” та нові 
медіа-форуми, включаючи відео-інтерв’ю з Wall Street Journal.
Як завжди, ми вдячні Фонду США Western NIS Enterprise Fund, Проекту EDGE, що реалізується Урядом Канади та 
Міжнародній фінансовій корпорації за їх фінансову та технічну підтримку. Особлива подяка Прем’єр-міністру 
Володимиру Гройсману за його керівництво та підтримку та Урядовому уповноваженому з питань інвестицій 
Оксані Маркаровій за ефективну та плідну співпрацю. І, нарешті, величезна подяка моїй динамічній команді за їх 
відданість, наполегливість та професіоналізм у складній та бентежній початковій стадії діяльності UkraineInvest.
Вони знають, що в 2018 році легше не стане. Україна залишається викликом для бізнесу, проте, і винагороджує 
його гідно. Саме це і робить ї ї останнім великим європейським ринком, що зароджується, – останнім блискучим 
інвестиційним потенціалом регіону.
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    МІСІЯ: ЗБІЛЬШИТИ РОЛЬ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
     ЗАВДЯКИ СТІЙКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ

    МЕТА: ВИВІЛЬНИТИ ІНВЕСТИЦІЇ ІСНУЮЧИХ ТА НОВИХ ІНВЕСТОРІВ

 ОРГАНІЗАЦІЯ: 20 ЧЛЕНІВ КОМАНДИ, 1 ЦЕНТРАЛЬНИЙ І 2 РЕГІОНАЛЬНІ ОФІСИ

   ПРИНЦИПИ: ЗАЛУЧЕННЯ, СПІВПРАЦЯ, КОМУНІКАЦІЯ

ПРО UKRAINEINVEST
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ГАЛУЗЕВА СТРАТЕГІЯ 4+1

UkraineInvest продовжує роботу над залученням нових інвесторів та донесенням інформації про переваги 
найцінніших активів України, ї ї “талановитих людей та родючих земель”. Вони відображають надзвичайний
людський капітал, технологічні досягнення, комерційно стратегічне розташування та велику кількість багатих
і родючих сільськогосподарських земель в областях України. Цей меседж підтримується інвесторами, які 
вражені потенціалом українських регіонів та все більш комфортним рівнем безпеки їхніх інвестицій.

Ми продовжуємо працювати над нашою кампанією із залучення інвестицій завдяки реалізації галузевої 
стратегії “4+1”, яка просуває ті галузі економіки, що виступають драйверами сталого економічного зростання 
і пропонують інвесторам відчутну порівняльну перевагу: Агробізнес, Енергетика / Енергозбереження, 
Виробництво та Інфраструктура. Стрімке зростання галузей інноваційних технологій в Україні створює додану 
вартість для кожного із секторів, відкриваючи можливості для нових інвестицій та інтеграції України вглобальні 
ланцюги створення вартості.

ТАЛАНОВИТІ 
      ЛЮДИ  ТА 
    РОДЮЧІ ЗЕМЛІ

#1 за 
кількістю 

ІТ фахівців 
у ЦСЄ

#3  
експортер 

зерна у світі 
(у 2016)

Інноваційні
технології

створюють додану
вартість в усіх

чотирьох 
секторах

Виробництво
Автомобільна галузь,
Аерокосмічна галузь

Легка промисловість –
фармацевтична,  

текстильна
Дослідження і розробки

Інфраструктура
Транспорт - порти, залізниця, 
аеропорти, дороги
Логістика і дистрибуція

Агропромислове
виробництво
С/г виробництво
Харчова промисловість
С/г техніка
Агро-фінанси

Енергетика 
Сонячна, вітрова, біоенергетика

Енергоефективність
Модернізація та переоснащення
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II. ПІДТРИМКА ІСНУЮЧИХ ІНВЕСТОРІВ 

Діяльність із супроводу існуючих інвесторів:

39.0

$ млрд.
60

50

40

30

20

10

0

45.4 48.2 51.7 53.7

40.7
36.2 37.5 39.7

1 СІЧ
2010

1 СІЧ
2011

1 СІЧ
2012

1 СІЧ
2013

1 СІЧ
2014

1 СІЧ
2015

1 JСІЧ
2016

1 СІЧ
2017

1 СІЧ
2018

3.617.5

Існуючі інвестори представляють собою 
майже $ 40 млрд. прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) в економіці України. 
Кожен долар постійно працює на нашу 
економіку, підтримуючи її стабільність 
та зростання, а також забезпечуючи 
робочі місця. 

У 2014-2015 роках з економіки було 
виведено $ 17,5 млрд ПІІ. Тому, протягом 
останніх років, значні зусилля уряду 
були спрямовані на покращення умов 
діяльності інвесторів:

Послуги, які надаються UkraineInvest, включають у себе співпрацю з державними органами влади всіх рівнів 
від імені існуючих інвесторів і тісну роботу з Радою бізнес-омбудсмена та Урядовим уповноваженим з питань 
інвестицій над вирішенням питань, що стосуються інвесторів. Як результат, у 2017 році ми вивільнили $700 
млн інвестицій, що будуть здійснені цього та наступного року:

вступні 
зустрічі

стосовно 
адміністративних 
перепон

 зустрічей

стосовно 
вивільнення 
інвестицій

інші питання

ІНВЕСТИЦІЙ ВИВІЛЬНЕНО – $700 млн  

45+

50+
210+

75+

40+

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний 
капітал) в економіці україни
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ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПОРТФЕЛІ  – $350 млн
Ми продовжуємо підтримувати існуючих інвесторів і почали 2018 рік із готовим портфелем потенційних 
інвестицій на суму $350 млн, що включають:    

Інші існуючі інвестори, з якими ми співпрацюємо, включають:
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ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ,  
ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ У 1 КВАРТАЛІ 2018 РОКУ: 

III. ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ ІНВЕСТОРІВ
Заручившись успіхом, який UkraineInvest досягнув від підтримки існуючих інвесторів, ми заохочували вийти на 
ринок і нових інвесторів. В результаті, переходячи у 2018 рік, ми ведемо переговори з близько 20 компаніями 
зі світовим ім’ям, які представляють портфель потенційних інвестицій розміром понад $4 мільярди доларів на 
наступні 2 роки. До них відносяться:

$500 млн $140 млнTransportation

Діяльність із супроводу нових інвесторів:

вступних 
зустрічей

зустрічей

подальших 
обговорень

150+

320+

170+
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ІV. РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

Головний офіс в Києві

Регіональний офіс  
в Івано-Франківську

Регіональний офіс 
у Вінниці

Офіс у Східній  
та Південній  
Україні 
планується  
до відкриття  
у 2018 році

Представництво UkraineInvest у Західній Україні відкрито  
у червні 2017 року у м. Івано-Франківськ. Офіс покриває 7 областей.

Представництво UkraineInvest у Східній та Південній Україні 
заплановано до відкриття у 1 кварталі 2018 року.

Представництво UkraineInvest у Центральній Україні 
відкрито у листопаді 2017 року у м. Вінниця.  

Офіс покриває 5 областей:

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
3 роки тому економіка України була на межі колапсу, проте, завдяки динамічним областям, що швидко 
розвиваються та стали рушійною силою економічного зростання, відбулося відродження країни з подальшим 
більш ніж 2%-им ростом у 2017 році. Регіони України забезпечували якісний та конкурентоспроможний робочий 
капітал та сприяли подальшій інтеграції України в європейські виробничо-збутові ланцюги та глобальні ринки. 
Розширюючи нашу клієнтоорієнтовану роботу з існуючими інвесторами та з метою кращого обслуговування 
нових інвесторів, UkraineInvest відкрив два регіональні офіси в Західній та Центральній Україні та планує 
відкриття нового офісу на сході України у першому кварталі 2018 року.  

Регіональні офіси UkraineInvest:
•	 Забезпечення якісного обслуговування існуючих та нових інвесторів на місцях
•	 Підвищення спроможності обласних державних адміністрацій для роботи з інвесторами

Вінницька Черкаська

Кіровоградська Хмельницька

Одеська
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РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА – ЦЕНТРАЛЬНА ТА ПІВДЕННА УКРАЇНА
Ключовим елементом нашої комунікаційної діяльності є бажання висвітлювати особливості регіонів країни 
шляхом організації заходів під час візитів Прем’єр-міністра до окремих областей та участі у них. Цей підхід 
доповнює нашу регіональну стратегію, що має на меті співпрацю з прогресивними обласними адміністраціями 
з метою посилення їх спроможності залучати прямі іноземні інвестиції. Використовуючи нагоду, під час своїх 
візитів у 3-му кварталі Прем’єр-міністр Володимир Гройсман здійснив перевірку важливих інфраструктурних 
проектів в цих областях.

Перевірка інфраструктурних проектів, 15-17 серпня 2017 року

ДНІПРО
МИКОЛАЇВ

ВІННИЦЯ
ХЕРСОН

ДНІПРО

ДНІПРО
МИКОЛАЇВ

ВІННИЦЯ

ВІННИЦЯ

ВІННИЦЯ
ХЕРСОНДНІПРО

МИКОЛАЇВ

ВІННИЦЯ
ХЕРСОН

ДНІПРО

ДНІПРО
МИКОЛАЇВ

ВІННИЦЯ

ХЕРСОН

ХЕРСОН

ХЕРСОН
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V. ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ВИСТУПИ НА МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ЗАХОДАХ
UkraineInvest має широку комунікаційну стратегію, яка підтримує зусилля уряду щодо позиціонування України 
як країни інновацій та можливостей. У зв’язку з цим, UkraineInvest шукає можливості для вищих державних 
посадовців змінювати сприйняття про Україну - від країни, де панує криза та занепад, до країни як привабливого 
місця для здійснення інвестицій. Визначальним у цій стратегії є необхідність ефективно поширювати 
інформацію про безпрецедентну масштабність та глибину структурних реформ, здійснених урядом України 
протягом останніх трьох років. Переваги, отримані від останніх реформ у галузі охорони здоров’я, пенсій, освіти, 
приватизації та триваючих зусиль з реформування ринку землі, є частиною нової розповіді UkraineInvest та 
уряду в рамках просування України як привабливого місця для здійснення інвестицій. У 3-му та 4-му кварталах, 
Офіс із залучення та підтримки інвестицій підтримував Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у поширенні 
цього меседжа під час офіційних візитів до Великої Британії та Канади, де Прем’єр-міністр звертався до 
міжнародної спільноти та провідних світових інвесторів.

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ РЕФОРМ В УКРАЇНІ, ЛОНДОН, 6 ЛИПНЯ 2017 РОКУ
Організована урядами України та Великої Британії з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом уролі 
головного спікера.

ЛОНДОН, ІНВЕСТИЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИСВЯЧЕНА 
УКРАЇНІ, 7 ЛИПНЯ 2017 РОКУ
Головна інвестиційна конференція, присвячена Україні, 
організована спільно UkraineInvest та Dragon Capital. 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся 
до відібраної аудиторії із близько 100 інвесторів з 
Великобританії та 50 гостей з основною промовою щодо 
макроекономіки та структурних реформ в Україні. 

Ключовий висновок із конференції: Міжвідомчий протокол з одинадцяти пунктів, який визнає та аплодує 
зусиллям України на сьогодні та підтверджує підтримку програми реформ уряду міжнародною спільнотою.
Посилання: 
https://www.gov.uk/government/publications/ukraine-reform-conference-communique/ukraine-reform-conference-communique

Пітер Ботучаров
Віце Президент, T. Rowe Price Group, Inc.

Вітаємо з чудовою конференцією — 
високим рівнем представництва, цікавими 
та своєчасними темами, в результаті чого 
практично вся лондонська інвестиційна 
спільнота була присутня, вітаємо!
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ОФІЦІЙНИЙ ВІЗИТ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ 
ДО КАНАДИ, ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

UkraineInvest підтримував Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у Канаді, допомагаючи донести меседж 
про нову Україну - країну інновацій та можливостей та привабливого місця для здійснення інвестицій.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступив на Глобальному форумі Toronto Global Forum, головній 
міжнародній інвестиційній платформі, на якій розглядаються важливі події, проблеми та можливості на 
світовому ринку. Там він звернувся до аудиторії з понад 100 представників канадського та світового бізнесу, 
зацікавлених у встановленні торговельних відносин з Україною, а також у ї ї інвестиційному потенціалі.   

https://www.youtube.com/watch?v=spFoUn11Mog                  

Ukraineinvest є завзятим та постійним партнером Японської організації 
зовнішньої торгівлі (JETRO). У 2017 році ми відзначали рік Японії в Україні 
та 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Японією та 
Україною. Японія залишається стратегічних інвестором для України в 
2018 році.

Урядовий уповноважений з питань інвестицій Оксана Маркарова наголосила на поліпшенні бізнес-клімату в 
Україні під час бізнес-семінару Франція-Україна, організованому французькою бізнес-спільнотою у Парижі 
14 грудня 2017 року.

КОНФЕРЕНЦІЯ JETRO, ЛОНДОН, 22 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

БІЗНЕС-СЕМІНАР ФРАНЦІЯ- УКРАЇНА

https://www.youtube.com/watch?v=spFoUn11Mog
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МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ З НАГОДИ 25-ОЇ РІЧНИЦІ 
ПАРТНЕРСТВА ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ З УКРАЇНОЮ

ВІЗИТ ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄРА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ КИТАЙСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ МА КАЯ

Міжнародний інвестиційний форум «Україна СЬОГОДНІ: ІННОВАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ», організований спільно 
Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією та UkraineInvest, за участю Президента Світового 
банку Джима Кіма, продемонстрував важливість інноваційних технологій як рушійної сили ключових галузей 
української економіки (15 листопада 2017 року)

Директор UkraineInvest Данило Білак, як представник України з питань інвестицій, брав участь у слуханнях, 
результатом яких стало підписання плану дій України та Китаю щодо спільного будівництва проекту 
“Один пояс – один шлях”. Ця угода призведе до розширення маршрутів стародавнього Шовкового шляху, 
поглиблення всебічної співпраці у сфері інвестицій та зміцнення двостороннього стратегічного партнерства 
(5 грудня 2017 року)

Однією з провідних особливостей комунікаційної стратегії Ukraineinvest є підтримка постійної та послідовної 
інформаційної лінії. З початку 2017 року UkraineІnvest співпрацював з посадовцями найвищого рівня для 
донесення сталого посилу про Україну, сфокусованого на успіху програми реформ, що почалася після 2014 
року, підкреслюючи ключові галузі економіки України, просуваючи Україну як країну інновацій та можливостей 
та висвітлюючи конкурентні переваги України як ідеального місця  для здійснення інвестицій.
Послідовність та незмінність цього підходу почали приносити плоди в третьому і четвертому кварталах. 
Міжнародна спільнота почала все більше усвідомлювати успіхи України у здійсненні глибоких структурних 
реформ та визнала значний вплив, що вони мали на покращення ділового середовища. Загалом, усе це було 
відображено у двох подіях високого рівня, які відбулись у Києві у четвертому кварталі.
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ВИСТУПИ НА МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ЗАХОДАХ
У 3-му і 4-му кварталах “UkraineInvest” поширював новий меседж про Україну у багатьох містах по всьому світі

ЛОНДОН

ДУБЛІН КОПЕНГАГЕН

TОРОНТО

ДУБАЙ

OТТАВА

ПАРИЖ
БЕЙРУТ

ЛОНДОН

КОПЕНГАГЕН
TОРОНТО

ДУБАЙ

OТТАВА

ФРАНКФУРТ

БЕЙРУТ

ЛОНДОН

ДУБЛІН

ФРАНКФУРТ

TОРОНТО

OТТАВА
ПАРИЖ

БЕЙРУТ

ФРАНКФУРТ

Конференція 
з питань 
реформ 
в Україні, 
Лондон

Бізнес семінар 
Україна - 

JETRO, Лондон

Future of 
Agriculture, 

London

Глобальний 
форум “Toronto 
Global Forum”, 

Торонто

Міжнародна 
інвестиційна 
конференція 

“WAIPA”, Дубай

Інвестиційна 
конференція 
присвячена 

Україні, 
Лондон

Інвестиційна 
конференція ЄБРР 
“Погляд на Україну”, 

Лондон

Український 
бізнес форум у 
Бейруті, Ліван

Фестиваль 
“Kilkenomics” 
2017, Дублін 

Бізнес форум 
“Франція – 

Україна”, Париж

Бізнес дебати 
“Wall Street 

Journal”,  
Лондон

6 липня 
2017 року

9 жовтня 
2017 року

7 липня 
2017 року

 10 жовтня 
2017 року

24 жовтня 
2017 року

29 жовтня 
2017 року

27 листопада 
2017 року

13 грудня  
2017 року

19 грудня 
2017 року

9 листопада  
2017 року
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22 вересня 
2017 року

МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ЗАХОДИ
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ВИСТУПИ НА ДІЛОВИХ ПОДІЯХ В УКРАЇНІ

Комунікаційна діяльність UkraineInvest в третьому та четвертому кварталах також зосереджувалася 
на продовженні співпраці з широким колом українських та закордонних зацікавлених сторін в Україні. 
Представники UkraineInvest поширювали інформацію про нові інвестиційні можливості України все ширшому 
колу осіб, виступаючи на великих подіях з нагоди прийому делегацій інвесторів, форумах бізнес-асоціацій та 
дипломатичних заходах. Такі можливості виступів стали частішими, оскільки UkraineInvest закріпив за собою 
репутацію державної установи, до якої необхідно звертатися для отримання інформації про інвестиційні 
можливості в цілому, конкретної інформації про області України, а також останніх новин щодо покращення 
ділового середовища у країні.

Українські події

Міжнародні події в Україні

ВИСТУПИ НА ДІЛОВИХ ПОДІЯХ В УКРАЇНІ МОВОЮ ФАКТІВ

5 липня 2017 року Дипломатична академія України, Київ

21 липня 2017 року Зустріч бізнесу з Прем’єр-міністром України та Європейською 
Бізнес Асоціацією з питань інфраструктури, Київ

25 серпня 2017 року Економічний форум UWC, CUCC та ACC, Київ
1 вересня 2017 року Інноваційний бізнес-форум, Київ
8 вересня  2017 року Вінницький інвестиційний форум, Вінниця
14 вересня 2017 року Зустріч бізнесу з Прем’єр-міністром України, Київ
16 вересня 2017 року Форум регіональних державних службовців, Київ
21 вересня 2017 року Державна підтримка інвестицій та Нова бізнес-панель, Київ
22 вересня 2017 року Харківський інвестиційний форум, Харків 
29 вересня 2017 року Судовий форум Асоціації правників України, Київ

6 жовтня 2017 року Всеукраїнський форум фахівців у сфері урядових 
комунікацій «Єдиний голос», Київ

12 жовтня 2017 року Венчурні інвестиції в Україні, Київ
19 жовтня 2017 року Міжнародний форум «Креативна Україна», Київ
26 жовтня 2017 року Щорічний інвестиційний форум Horizon Capital, Київ
31 жовтня 2017 року Український автомобільний форум, Львів
16-17 листопада 2017 року Економічний форум Дніпро, Дніпро
1 грудня 2017 року Зустріч бізнесу з Президентом та Прем’єр-міністром України, Київ
4 грудня 2017 року Всеукраїнський форум об’єднаних громад, Київ
14-15 грудня 2017 року Практичні аспекти залучення інвестицій, Вінниця

31 липня 2017 року Китайська бізнес делегація, Київ
25 серпня 2017 року Японська делегація, Київ
1 вересня 2017 року Світовий Конгрес України, Київ
14 вересня 2017 року Ялтинська щорічна зустріч, Київ
18 вересня 2017 року Польська бізнес-конференція, Київ
26 вересня 2017 року Київський інвестиційний форум, Київ
5-6 жовтня 2017 року Київський міжнародний економічний форум, Київ
12 жовтня 2017 року Канадський бізнес-сніданок з Прем’єр-міністром України, Київ
8 листопада 2017 року  Бізнес-семінар посольства США в Україні, Київ

15 листопада 2017 року Міжнародний інвестиційний форум Світового Банку “Україна сьогодні:  
інновації та можливості”

15 листопада 2017 року Ізраїльсько-Український День Інновацій, Київ
16 листопала 2017 року Щорічні Загальні Збори Європейської Бізнес Асоціації, Київ
4 грудня 2017 року Всеукраїнський форум об’єднаних громад, Київ
4 грудня 2017 року Польський бізнес-форум, Київ
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ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ  
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ МОВОЮ ФАКТІВ 
Наша інформаційна стратегія охоплює поєднання різноманітної та творчої діяльності - від традиційного 
веб-сайту та використання соціальних мереж до виступів на українських та міжнародних ділових заходах, 
організації заходів із залучення інвестицій, унікальних комунікаційних кампаній, виробництва відео-шедеврів 
та публікації статей з ключовими меседжами в міжнародних медіа. 

Працюючи з інвесторами

Медіа та онлайн комунікації

зустрічей 
з новими 
інвесторами

«Greenfields» «Brownfields»

зустрічей  
з існуючими 
інвесторами

Друкованих  
та онлайн інтерв’ю

Компаній з якими 
зустрілися представники 
UkraineInvest та 
представили інвестиційні 
можливості України

Підготовано 
базу даних  
для інвесторів:

Унікальних 
користувачів

Підписників

Постів про інвестиційні 
можливості в Україні

320+
459 317

210+

16

150+

9000+

2455+

450+

Відвідувань  
WEB сторінки

15000+

Інтерв’ю  
в телестудії

10

Надаючи послуги 
інвесторам –  
ми провели більш  
ніж 1250 зустрічей  
з тими, хто 
впливає на бізнес 
клімат в країні 

Зміцнення національного бренду України є одним з найважливіших пріоритетів 
для UkraineInvest, оскільки він безпосередньо впливає на зростання ПІІ. 

Протягом останніх двох років бренд України зріс у вартості з $44 млрд до $68 
млрд, що становить близько 25% середньорічного зростання*

* Відповідно до річного звіту про найцінніші бренди націй, згідно з “Brand-Finance”:  
http://brandfinance.com/images/upload/bf_nation_brands_2017.pdf

$68 млрд 
–вартість 
бренду у 2017

$44 млрд 
- вартість 
бренду у 2015

+25%

35
Бізнес спільнота

292
Інші

56
Консультанти

67
Міжнародні фінансові 
організації

51
Преса

111
Бізнес асоціації

452
Представникиорганів  

деражвної влади

39
Технічна допомога

148
Посольства

ЗУСТРІЧІ  
ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ 

POST

ПРАЦЮЮЧИ З ІНШИМИ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
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МАРКЕТИНГОВІ КАМПАНІЇ ТА ПРОДУКТИ

КВАРТАЛЬНІ ЗВІТИ 
Q1, Q2 і Q3-4 опубліковані

Кампанія з Qatar Airways
Опубліковані 3 статті про 

інвестиційні можливості в Україні 
в бортовому журналі Oryx

CNN 
Двотижнева трансляція 
скороченої версії відео  
“Час України” по всьому світу

Бізнес тиждень 
Онлайн-видання, що містить 
щотижневий огляд важливих 
ділових новини в Україні, 
опубліковане у співпраці з UBJ

Wall Street Journal / Handelsblatt 
Відео інтерв’ю та 12-місячна міжнародна 

інвестиційна рекламна кампанія, яка 
буде опублікована на 

веб-сайті WSJ у 2018 році

ВІДЕО-КЛІПИ: Інновації та можливості 

Англійська версія оприлюднена
Українська версія оприлюднена
Німецька версія в роботі

QUARTERLYREPORT
to March 31, 2017

Contact us
UkraineInvest Cabinet of Ministers of Ukraine12/2 Hrushevskoho St., Office 148Kyiv, 01008, Ukraine Website: www.ukraineinvest.comFacebook: UkraineInvest

SPONSOR:

Copyright, 2017.

12 February 2018
Week 5

The Business Week
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Confidence rising

The Business Week is written and produced by James Brooke, Editor in Chief of the Ukraine Business Journal for and on behalf of UkraineInvest

Ukranian Business Journal

Ukraine has adopted about 400 EU 
agricultural regulations since the free 
trade agreement provisionally went into 
effect three years ago. MykolaTochytskyi, 
Ukraine’s representative to the EU, tells 
Ukrinform that a major task for coming 
years is to continue to align Ukraine’s 
sanitary and phytosanitary standards with 
those of the EU. During the first 1l months 
of 2017, Ukraine’s exports of agricultural 
products to the EU jumped by 38%, to $5.2 
billion.

Ukraine’s food exports to the EU grew by 
37% last year, more than twice as fast as 
the 16.3% global growth of Ukraine’s food 
exports, Olga Trofimtseva, Deputy Minister 
of Agrarian Policy and Food for European 
Integration, tells the UBJ. Food sales to 
the EU amounted to $5.8 billion last year. 
In addition to big ticket staples -- cereals 
- $ 1.7 billion, cooking oil - $ 1.4 billion 
– processed exports experienced high 
growth. Poultry doubled to $134 million. 
Confectionery products almost doubled 
to $38 million. Flour products rose by one 
third to $96 million. Juices rose by one 
third to $71 million. And honey rose by 
one quarter to $99 million.

Ukraine should expect a record apple 
harvest of over half a million tons, 
Andrew Yarmak, economist for the UN’s 
Food and Agriculture Organization, posts 
on Facebook. With the 2018-2019 apple 
harvest expected to grow by 11%, Ukraine 
will have 130,000 tons available for export. 
With Russia’s market largely closed, major 

An informal poll of 400 attendees of 
an American Chamber of Commerce in 
Ukraine meeting Thursday night found 
that 83% said they plan to expand their 
company operations in Ukraine this year. 
Voting electronically and anonymously, 
15% said their operations would remain 
the same, and 2.5% predicted cuts. Asked 
about last year, 64% of respondents said 
their company grew, 28% said it stayed the 
same, and 9% said operations declined.Agriculture 

Boosted by wheat crops in Canada 
and Russia, world grain production will 
set a new record, predicts the UN Food 
and Agriculture Organization. In this 
agricultural year, July 2017-June 2018, 
world production will be 2.64 billion tons, 
1.3% more than in 2016. At the same time, 
grain consumption is to grow by 1.4%. 
Softening prices, the ratio of stocks to 
consumption will be 28%, the highest level 
in 16 years.

With corn export prices half of their 
2011 peak, a recent bump in prices is not 
motivating some of Ukraine’s biggest corn 
growers to expand production, Bloomberg 
reports. Facing strong competition from 
Brazil, Ukrainian farmers also are hurt by 
a 14% harvest drop, caused by poor rains. 
For the next season, Mriya and Nibulon 
plan to reduce plantings by at least 17%. 
For this season, Ukraine’s corn exports 
are down 16%.
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VI.  ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
КЛІМАТУ ТА УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТОРІВ
Відповідно до свого мандату, UkraineInvest продовжує аналізувати проблеми інвесторів. Ми працюємо разом з 
Урядовим уповноваженим з питань інвестицій та Радою бізнес-омбудсмена для виявлення системних проблем, 
які впливають на ділову спільноту в Україні, та надаємо рекомендації Прем’єр-міністру щодо покращення 
інвестиційного середовища.

СТАТУС СКАРГ ІНВЕСТОРІВ:

СКАРГИ В РОЗРІЗІ КАТЕГОРІЙ:

Справ передано 
до Ради бізнес-

омбудсмена

Справ вирішено 
Радою бізнес-
омбудсмена

Справ  
перебувають  

у процесі розгляду 
відповідними 

органами  
та установами

Проблемних 
питань 

вирішено
Інше

63
21

7

1712

120 
 запитів отриманих

від існуючих інвесторів
з проханням про

допомогу у вирішенні
проблем бізнесу

Зловживання та/або  
бездіяльність
правоохоронних органів

Податкові питання  

Зловживання та/або  
бездіяльність
інших державних органів

Дозволи та ліцензії

Судові питання

Зловживання та/або 
бездіяльність місцевих 
органів влади

35
58

7

7

120

27

18

13 Інше 

Митні питання

Всього

ЗАХИСТ
ІНТЕРЕСІВ
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ВИРІШЕННЯ СИСТЕМНИХ ПРОБЛЕМ  
ТА ФАКТОРІВ СТРИМУВАННЯ БІЗНЕСУ
 
UkraineInvest спільно з Радою бізнес-омбудсмена консультували Прем’єр-міністра щодо його ініціативи із 
запобігання зловживань правоохоронними органами у розслідуванні економічних злочинів. Як наслідок, 
Верховна Рада України прийняла закон «Маски-шоу стоп» у листопаді 2017 року.
Починаючи з 1 січня 2018 року уряд погодився знизити портові збори на 20%. Це стало результатом зустрічі 
між бізнес-асоціаціями та Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, яка була організована Офісом із 
залучення та підтримки інвестицій UkrineInvest у липні 2017 року.
Третя ініціатива, над якою працювали Рада бізнес-омбудсмена та UkraineInvest, передбачає внесення змін до 
Закону про Зовнішньоекономічну діяльність, який зараз зареєстрований у Верховній Раді. Зміни передбачають 
лібералізацію валютного контролю та зменшення обмежень зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РГ з системних питань
інвесторів

Вирішення системних 
питань інвесторів

РГ по захисту 
прав кредиторів

Захист прав 
кредиторів

РГ по змінам до КПК
Захист прав бізнесу,
сприяння прийняттю 

закону №2213-VIII
«маски-шоу стоп!»

РГ по лібералізації ЗЕД
Сприяння міжнародній 
економічній активності

Ukraine
Invest

 

Інфраструктура
Сприяння зниженню 
портових зборів на 

20%

Чуємо бізнес
Сприяння зустрічі ПМ з 

бізнесом під егідою 
Президента

Зелена енергетика
Підтримка у розробці 

нового примірного 
договору купівлі 
електроенергії

Легкість ведення бізнесу
Просування змін до законодавства 
щодо спрощення ведення бізнесу

Допомога міжнародному 
бізнесу в Україні
Участь у вирішенні 
проблемних питань 
іноземного бізнесу Поточні реформи

Сприяння прийняттю 
та просування

земельної реформи

Конкурсна комісія
Участь в конкурсних 

комісіях щодо відбору 
директорів державних 

підприємств

Міські інвестиційні 
проекти

Надано коментарі щодо 
проекту інвестиційних 
пропозицій одного із 

районів Києва

Авто виробництво
Сприяння лібералізації імпорту 
комплектуючих для українських 

автовиробників

Фонд Стартапів
Підтримка проекту

ПМ – урядового 
фонду підтримки 

інновацій
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЦИТАТИ ІНВЕСТОРІВ 
Ukraineinvest із задоволенням відзначає високу оцінку інвесторів, яким ми допомогли вирішити різні адміністративні 
перепони, пов’язані з державними органами, протягом третього та четвертого кварталів

Шановна пані Маркарова, Шановний пане Білак, 10 липня 2017 року 
Від імені Sanofi international я щиро дякую вам за робочу зустріч, що 
відбулася 10 липня, і вашу увагу щодо випадку шахрайського нападу 
на бізнес Sanofi в Україні, який, на жаль, триває. Дійсно, швидкі дії усіх 
компетентних державних органів були вирішальними для запобігання 
незаконній передачі фінансових активів Sanofi на рахунки невідомої 
шахрайської групи.  

З повагою, Гієм Граньє 

SANOFI Україна щодо: 
Неправомірного 
захоплення активів

Шановний Данило, 20 липня 2017 року 
Від імені групи LDC я хочу сказати, що ми дійсно раді співпрацювати з 
усіма Вами. Ми щиро віримо, що завдяки таким людям, як Ви, в Україні 
все ще можливі позитивні зміни. Наша компанія  безсумнівно організує 
вечірку, присвячену «знесенню блакитної будівлі», і в майбутньому ми 
сподіваємося відсвяткувати офіційне відкриття терміналу LDC в Одесі. 
Ми будемо раді вітати Вас як наших особливих гостей на цій події! 

З повагою, Лазос Лампракіс
Регіональний менеджер Louis Dreyfus Україна

Louis Dreyfus Company щодо: 
Проекту із розширення 
Одеського порту

Шановний Данило, 25 липня 2017 року 
Перш за все хочеться подякувати Вам за величезні зусилля, які ви 
доклали задля проведення цієї зустрічі. Ви та Ваша команда зробили 
дійсно гарну роботу, об’єднавши всіх нас разом і підготувавши порядок 
денний для нашої конвенції. Ми мали можливість підняти кілька 
важливих питань, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо 
вирішити хоча б деякі з них. 

З найкращими побажаннями, Анна Деревянко
Виконавчий Директор

Європейська бізнес 
асоціація щодо: Зустрічі 
з Прем’єр-міністром 
Володимиром Гройсманом 
з питань інфраструктури 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 10 серпня 2017 року
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» висловлює свою повагу та щиру подяку 
Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, Міністру оборони 
України Степану Полтораку та Голові Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації Валентину Резніченку за допомогу у вирішенні 
проблем з отриманням дозволу на виділення земельної ділянки, 
необхідної для розширення нашого проекту із землевпрорядкування. 
Рішення забезпечить ефективне функціонування та подальший 
стабільний розвиток ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, що є найбільшою 
гірничо-металургійною компанією в країні та вносить значний вклад 
в економічне зростання України. Ми також дякуємо Урядовому 
уповноваженому з питань інвестицій Оксані Маркаровій та Офісу із 
залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest під керівництвом Данила 
Білака за супровід процесу аж до його успішного вирішення. 

Arcelor Mittal щодо: 
Надважливого виділення 
земельних ділянок для 
розширення виробництва

Данило, 15 вересня 2017 року 
Я впевнений, що ви знаєте, що команди  General Electric та Укрзалізниці 
досягли справжнього прогресу стосовно питання 30 дизельних 
локомотивів.  Як і Ви, ми сподіваємося, що угода може бути завершена 
в найкоротші терміни. Ми щиро Вам вдячні за постійну підтримку та 
супровід.

Денні О’Браєн 
Керуючий, Global Government Affairs & Policy GE Transportation

GE Transportation щодо: 
Проекту закупівлі та 
виробництва локомотивів 
із Укрзалізницею
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Включає (ПІI за 9м2017):

Переробка харчових 
продуктів (↑$310 млн)
Видобуток вугілля
(↑$290 млн)

Металургія (↑$175 млн)

Торгівля (↑$170 млн)

Енергетика (↑$155 млн)

Фінанси (↑$350 млн)
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ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 

Визнаючи надзвичайну важливість постійного надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку, уряд 
протягом останніх трьох років зосередився на покращенні бізнес клімату в Україні. З моменту свого створення 
у листопаді 2016 року UkraineInvest безупинно підтримував ці зусилля, допомагаючи залучати прямі іноземні 
інвестиції від існуючих та нових інвесторів.

З 2012 року Україна зросла на 76 позицій у рейтингу Світового банку “Doing Business” (2018 рік)

За 9 місяців 2017 притік прямих іноземних інвестицій досяг 2,216 мільярдів доларів, що на 47% вище, ніж 
протягом усього 2016 року, що свідчить про структурне відновлення інвестиційної активності:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

76

152

Рейтинг є авторитетним та 
визнається міжнародними 
інвесторами 

За оцінками Світового банку, 
збільшення у рейтингу на 
одну позицію приносить 
додаткових $500-600 млн. 
нових інвестицій

Джерело: Світовий банк, 2006-2018

Джерело: https://index.okfn.org/place/

Джерело: Державна служба статистики України

Global Open Data Індекс
За останні кілька років Україна зросла у рейтингу на 23 позиції, з 54 у 2015 до 31 у 2017 році

Найкращі результати здобуто у:

Державний  
бюджет

100% 

Реєстрація 
компанії

100% 

Національне 
законодавство

100% 

Законодавство  
в розробці

100% 

Закупівлі

85% 
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VII. ЦІЛІ НА 2018 РІК
Бачення:  Україна – Євразійський хаб

Ціль: Економічне зростання  на рівні 5-7% з 2020 року

Стратегічний фокус UkraineInvest

Кампанія підтримки 
інновацій

Публічні інвестиції

Залучення глобальних брендів  
та інвесторів з пріоритетних країн

Україна сьогодні: 
інновації  
та можливості

•	 Порти

•	 Залізниця

•	 Дороги

•	 Річка Дніпро

•	 Енергетика

Ключові галузі: 
•	 Агропромислове виробництво

•	 Енергетика

•	 Виробництво

•	 Інфраструктура

•	 Інноваційні технології – 
забезпечують додану вартість 
для усіх чотирьох галузей

Пріоритетні країни:
Китай, Японія, Катар, Німеччина, 
Франція, Велика Британія
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VIII. НАШІ ПАРТНЕРИ 

Аналізуючи проблеми пов’язані з інвесторами, UkraineInvest продовжує виконувати свої зобов’язання та 
працювати над виявленням системних питань, які впливають на ділову спільноту в Україні. Ми працюємо з 
усіма рівнями влади та, зокрема, спільно з Урядовим уповноваженим з питань інвестицій та Радою бізнес-
омбудсмена для сприяння покращення легкості ведення бізнесу та надання рекомендацій щодо покращення 
інвестиційного середовища Урядові України

СПОНСОРИ

ПРИХИЛЬНИКИ

Подяка

Western NIS Enterprise Fund
“Ми, як фонд з досвідом інвестиційної діяльності в Україні понад 20 років, 
визнаємо, наскільки важливо і для державних органів, і для інвесторів 
говорити однією мовою. Ось чому ми підтримуємо урядові ініціативи, що 
спрямовані на підтримку інвесторів, щоб вони почувалися комфортніше в 
Україні». (Ярослава Джонсон, Президент та Головний виконавчий директор 
фонду Western NIS Enterprise Fund, з прес-релізу про початок роботи Офісу 
із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest).

Додаткову інформацію можна знайти за посиланням: www.wnisef.org

Проект “Експертна підтримка врядування та економічного розвитку” 
(EDGE), який надає технічну допомогу у формі експертних консультацій 
стосовно розвитку комунікаційної стратегії та майбутніх ініціатив в 
регіонах

http://edge.in.ua/

Міжнародній фінансовій корпорації за їх підтримку та 
доступ до професіоналів у царині залучення інвестицій 
www.ifc.org

Проекту Європейського Союзу  
“Підтримка політики регіонального
розвитку в Україні” за доступ до експертної допомоги.

http://www.ifc.org/
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ОБ’ЄДНАНИЙ
КВАРТАЛЬНИЙ
ЗВІТ
за період з 1 липня до 31 грудня 2017 року


