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Як завжди, читачів нового номера 
журналу вітає український юрист

У пошУках 
ліпшого

«Людина живе на планеті, а не в одній державі». 
Так само бізнес уже давно не обмежується держав-
ними кордонами, провідні корпорації розміщують і 
переміщують свої управлінські центри та виробни-
чі майданчики залежно від динамічно змінюваних 
умов ведення бізнесу в тій чи іншій юрисдикції.

Уже декілька років як релокація бізнесу стала по-
мітним «вихідним» трендом і в Україні, актуальним 
не лише для великих виробництв. Відповідно, багато 
бізнесменів задумалися, а деякі вже зробили прак-
тичні кроки для того, щоб підібрати собі нову юрис-
дикцію і перемістити виробництво в країни, де вар-
тість робочої сили не надто відрізняється від України, 
а умови ведення бізнесу — більш сприятливі.

Сьогодні безліч цікавих можливостей надає 
українському бізнесу ЄС, а точніше — держави 
Центральної та Східної Європи. Окрім очевидних 
переваг фізичної присутності на ринку (включаючи 
так званий ментальний протекціонізм — товари, ви-
роблені в Європі, ліпше продаються, а європейські, 
за розташуванням, компанії отримують досить від-
чутні пільги), це передовсім доступ до фінансових 
ресурсів, які незрівнянно дешевші, ніж пропозиції 

українських банків. Більше того, деякі європейські 
держави продовжують підтримувати підприємців, 
які створюють нові робочі місця. Не останнє зна-
чення має і якість життя в Європі, особиста безпека 
бізнесмена та його сім’ї. Ніхто з тих, хто зважився на 
європейську релокацію, не пошкодував.

Проте варто пам’ятати одну просту річ — рело-
кація неможлива без всебічної правової підтримки. 
Нашому адвокатському об’єднанню доводилося ви-
правляти важкі ситуації, в які потрапляли бізнесме-
ни, що розпочинали ці процеси без належного опра-
цьовування та без кваліфікованої правової допомоги, 
причому як з боку українських, так і європейських 
юристів. При релокації бізнесу обов’язково має бути 
враховано нормативно-правове регулювання обох 
держав, адже те, що є нормальним і коректним в од-
ній юрисдикції, з точки зору іншого законодавства 
може бути абсолютно неприйнятним.




