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• Актуальність . Що проект принесе моїй країні? 
 
Тільки сильна економіка, центристська економічна політика здатні витягнути Україну з 

прірви, в якій вона стрімко опускається вниз. Ми не маємо часу. «Війна заважає розвивати 
економіку» – це тільки відмовка нинішніх чиновників, які не дивляться на ситуацію 
стратегічно, використовують старі методи і очікують нових результатів.  Українській економіці 
потрібно заробляти багато, щоб вистачило і на достойні  зарплати українцям, щоб вони не 
виїжджали закордон, і на завершення війни із агресором.   
У нас є лише два варіанти подій: або розбагатіти, стрімко відновивши економіку або 

зникнути з політичної карти світу. Всі правлячі еліти без винятку, які були при владі 26 років 
незалежності України відповідальні за економічні крахи України та її залежність від зовнішніх 
кредитів. 
Раніше і зараз, економічний курс України - це прямий і швидкий шлях до колонії, з якої по 

максимуму висмоктують її ресурси, спустошуючи їх. Населення колонії -  з високою 
смертністю і вкрай бідне. Країни-колонії спеціалізуються на невигідній для себе торгівлі: 
експортують сировину, а імпортують продукти з високою додатковою вартістю. Тобто країна, 
яка практично нічого не виробляє. Згадаймо якими обсягами з України зараз вивозяться 
чорноземи, бурштин, ліс, пісок. Як масово Україна втрачає  робочу силу і інтелектуальний 
потенціал. 
ДЛЯ УКРАЇНИ, ЩОБ ВЖЕ ЗРОБИТИ СТРІМКИЙ СТРИБОК ІЗ ТРЕТЬОГО СВІТУ В 

РОЗВИНУТИЙ, НЕОБХІДНО РЕАЛІЗУВАТИ ДВІ ГЛОБАЛЬНІ ДІЇ: 
1. Стимулювати іноземні  інвестиції в основний капітал підприємств на території 

України (*основний капітал – це засоби праці, які беруть участь у виробництві БАГАТОРАЗОВО, при цьому 
фізично і морально зношуються, поступово переносячи свою вартість на вартість виробленої продукції).  
Зараз у нас відбувається зворотний процес: частка інвестицій в основний капітал знизилася 
до 15-16%, що призводить до неминучої деіндустріалізації України. Ми втрачаємо 
виробництво, не можемо дати людям робочі місця, ми втрачаємо інфраструктуру.  Якщо ми 
хочемо побачити економічне зростання, то рівень інвестицій в основний капітал повинен 
бути не менше 40%, як в багатьох розвинутих країнах Азії.  
2. Нам потрібно зосередитися на стимулюванні створення  українських компаній-

експортерів, котрі створюють та продають на експорт продукцію із високою доданою 
вартістю. Державі потрібно стимулювати їх створення та підтримувати  експорт цих 
продуктів. В експорті такої продукції, із врахуванням того, які  інноваційні розробки 
створюють наші українські фахівці, вже зацікавлені країни Азії. Ми володіємо унікальними 
виробничими знаннями. За цим масово полюють та  купують у нас китайці. Простого 
залучення іноземних інвестицій недостатньо, щоб зберегти економіку країни. А традиційна 
нехитра «підтримка вітчизняного виробника» – це просто розкрадання грошей чиновниками 
та допомога «своїм» або «олігархічним» підприємствам.  
Чи можливо все це в нашій країні? Так! Я не буду говорити вчергове «сумнозвісну» 

сентенції : «головне, щоб була політична воля». Ні! Головне, щоб  був запит громадянського 
суспільства та бізнесу. На рівні неурядових ініціатив можна потужно продемонструвати 
Уряду та владі в цілому як мають виглядати та працювати методи залучення необхідних 
інвестицій в українську економіку і як залучати інвесторів для розвитку українського бізнесу. 
Головне , ці проекти реалізувати не для грантів, не для того, щоб отримати якісь «відкати» 
від чиновників тощо. А з повним розумінням реалій варіанту розвитку подій. Або ми 



реанімуємо економіку, вертаємо людей в країну, даємо їм роботу, створюємо вітчизняні 
товари із високою доданою вартістю і продаємо їх закордон. Або перетворюємося остаточно 
на ресурсну колонію, залежну від кредитів, які будемо брати, щоб віддати вже взяті раніше 
кредити. 

Мета  
 

Створення  та запуск масштабного неурядового проекту «inUkraine Investment Assotiation» 
глобальною метою  якого стане сприяння українському бізнесу з національними, 
інноваційними товарами та брендами відкрито та на рівних умовах отримувати перспективи 
виходу на іноземні ринки. І навпаки -запровадити масштабні кампанії в іноземних країнах 
для збільшення інвестування в основні капітали українських компаній. Перш за все ракурс 
буде наведений не на традиційні  США чи країни ЄС, а  країни ,які є потенційно ємними 
інвесторами, зацікавлені в Україні і з якими Україна та вітчизняний бізнес  не достатньо 
вміють працювати. Мова йде про азіатські країни:  Китай,ОАЕ,Саудівська Аравія, Іран, 
Туреччина, Індонезія, Тайвань,Південна Корея, Казахстан, Азербайджан тощо. 

Завдання та практичні кроки реалізації: 
 

-‐ Реєстрація Міжнародної неурядової громадської організації «InUkraine» Investment 
association зі штаб-квартирою у Києві 

-‐ Відкриття офіційних представництв  у столицях ключових держав, в яких зацікавлена 
економіка України (Китай, Південна Корея, ОАЕ,Саудівська Аравія, Іран, Туреччина, 
Індонезія, Казахстан, Азербайджан тощо).  Підписання офіційних договорів про співпрацю із 
представниками бізнес-спільнот вищезазначених країн та існуючими там державними 
інвестиційними бюро та торговими палатами. 

-‐ Формування Координаційної неурядової інвестиційної Ради. До її складу увійдуть 
найбільші провідні та активні українські підприємці, економісти, промисловці, інноваційні 
підприємці 

-‐ Розробка Проекту  Новітньої інвестиційної стратегії України із масштабним 
залученням представників громадського сектору, бізнесу та державних органів влади 

-‐ Розробка інформаційної  стратегії, мета якої – представити в іноземних ЗМІ країн 
вищезазначеного регіону привабливість та можливості інвестування в український бізнес та 
виробництво 

-‐ налагодження двосторонньої співпраці із торгівельними  та дипломатичними 
українськими місіями у вищезазначених державах 

-‐ відкриття спільних із азіатськими країнами торгівельних палат. Наразі є домовленості 
із Китаєм та Саудівською Аравією.  

-‐ Проведення глобального  інвестиційного роуд-шоу по країнам Азії   
-‐ Розробка програми  івент-активність в Україні для українського бізнесу 

Дата створення та нинішній стан Проекту: 
• Наразі групою міжнародних юристів на завершальній стадії готуються  документи для 

реєстрації міжнародної неурядової організації 
• Проведені перемовини та отриманні схвальні відповіді на відкриття представницьких 

офісів в Китаї, Саудівській Аравії. 



• Розроблено концепт створення спільної Україно-Китайської інвестиційної палати, для 
більш глибокої співпраці наших країн. Вона стане одним із підрозділів «inUkraine Investment 
Assotiation». Наразі пройшли успішні перемовини із  китайськими партнерами. Тривають 
реєстраційні процедури 
• Йде активний набір до команди Проекту (для забезпечення організаційної, 

законотворчої, аналітичної, інформаційної роботи). Більшість із кандидатів – волонтери, які 
мають досвід роботи у відповідних напрямках, або досвід роботи в неурядових організаціях. 

 
Основний запуск проект стартує у вересні 2018 року. 
 
Фінансування проекту 
 
Ми розраховуємо на залучення фінансування двома шляхами: 
 
1. Краундфандингові платформи (вітчизняні та закордонні)  
2. Організаційні  внески членів «inUkraine Investment Assotiation», якими можуть бути всі 
зацікавлені юридичні особи української та іноземної реєстрації, які підтримують наші 
цінності та зацікавлені у розвитку інвестиційної співпраці між Україною та іншими 
країнами. 

Мій успішний досвід втілення суспільно важливих проектів 
Я закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, за плечима 10 років 

юридичної практики. Моя спеціалізація наразі - інвестиційне право. У2015 році я заснував 
власну Юридичну компанію «Патріот», серед основних спеціалізацій якої - інвестиційне та 
корпоративне право, супроводження виходу українського бізнесу на іноземні  ринки і 
супроводження іноземних інвестицій на території України. Я маю практичний досвід 
представництва українського бізнесу на території ЄС (Чехія). Всі ці роки практичної роботи 
дали мені  можливість осмислити з якими проблема стикається український бізнес при 
пошуках інвесторів, і наскільки важко вийти іноземним інвесторам на ринок України через 
чиновницькі та корупційні перепони, недолугість більшості державних програм, які навіть 
недостатньо проводять інформаційні кампанії  або надають підтримки псевдо інвесторам 
(коли  компанія продає свій товар своєму ж офшору) .  

Я зрозумів, що номінальних неурядових і державних агенцій\організацій\бюро в сфері 
залучення інвестицій – достатньо в Україні. Але вони всі погрузли в нерозумінні новітніх 
підходів до іноземних ринків, не мають чітких стратегій, або взагалі створені для отримання 
грантів чи дотацій із держбюджету. Все це є чиновницькою фікцією та баластом.  

Зараз потрібна сміливий, новий, незаангажований проект, який здатний буде 
налагодити справжню бізнес-дипломатію, розповісти про шалений потенціал 
українського бізнесу і залучити інвестиції з нетрадиційних для України азіатських 
ринків.  

І трохи – особистої мотивації. 



Я із родини, де мати, маючи кілька вищих освіт – вимушена бути  заробітчанкою довгі 
роки. Мій батько помер, і я пробивав собі шлях в житті самостійно. Я знаю, що таке тяжка 
праця на результат  і якою може бути важкою трудова міграція.  

Я мрію, що моя Україна стане іншою. Я вірю, що моя маленька донечка буде жити в 
багатій Україні, яка створить власне «економічне диво». Для цього у нас є все: інтелект, 
робочі руки, які треба повернути з закордону, родючі землі, території , транзитний потенціал.  
Для цього не вистачає бажання тих, хто може змінити ситуацію. І якщо влада нинішніх цього 
не хоче, то недержавний сектор має взяти ситуацію у власні руки. 

Дякую за підтримку!  

Денис Бондар , Київ, 2018. 


