
Розділ 1 з 18 

Економічний паспорт країни 

 
 emb_jp@mfa.gov.ua  
Країна: Японія 
Сфера відповідальності ЗДУ ПУ в Японії 

Розділ 2 з 18 

Основні економічні показники Японії 
Коротка характеристика поточної економічної ситуації в Японії (основні важливі 
аспекти, тенденції, фактори впливу)* 

Японія – це третя економіка світу за рівнем номінального ВВП та обсягами 
експорту. Це світовий лідер по експорту автомобілів, розробкам робототехніки, кількості 
АЕС. Три основні галузі промисловості – автомобілебудування, загальне та 
енергетичне машинобудування, суднобудування та електроніка. Баланс торгівлі – 
традиційно позитивний для Японії, хоча країна імпортує всі необхідні енергоресурси, до 
70% продуктів харчування, сировину для металургії. Водночас, державний зовнішній 
борг близько 238% ВВП – чи не найбільший у світі. Японська економіка знаходиться в 
стані дефляції. 

Починаючи з 2020 року, основні зусилля японського уряду були спрямовані на 
відновлення економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусної інфекції через 
світове скорочення споживання автомобільної продукції, вимушене призупинення 
підприємств важкої промисловості, порушення логістичних ланцюжків і скорочення 
постачання сировини з КНР та інших країн. 

За повідомленням Центрального банку Японії, економіка Японії у 2021 р. 
демонструє тенденцію до зростання на основі відновлення росту промислового 
виробництво та експорту. Корпоративні прибутки та настрої бізнесу в цілому 
демонструють покращення, що сприяє поступовому збільшенню інвестицій у бізнес, 
хоча у деяких сферах, таких як харчова промисловість, туризм, сфера обслуговування 
ще спостерігається спад. Ситуація із зайнятістю та сімейними доходами також 
залишається складною через вплив COVID-19. 
ВВП за останній рік у дол. США* - 5,4 трлн. 
ВВП на душу населення за останній рік у дол.США* - 40 185 
Державний борг Японії (у дол.США та % до ВВП) 11,54 трл. (238%) 
Провідні сектори економіки: автомобілебудування, суднобудування, електроніка  
Валютні резерви - 1,39 трлн. дол. США 
зміна ВВП до попереднього року (%)* -  -4,8 
кількість населення (млн.осіб)* - 125 
рівень безробіття* - 2,9% 
валюта країни* - Єна 
мінімальний та максимальний курс національної валюти до долара США за 
попередній рік: мінім. -103,78 у грудні 2020 р., макс. - 109,91 у лютому 2020 р. 

мінімальний та максимальний курс національної валюти до євро за попередній 
рік* мінім. - 117,07 у травні 2020 р., макс. - 126,23 у грудні 2020 р. 

індекс інфляції в Японії* 101,8 

Розділ 3 з 18 
Корисні копалини Японії 

Японія - бідна на корисні копалини країна, яка до кінця 20-го сторіччя практично 

вичерпала власні мінеральні ресурси. Родовищ промислового значення дуже мало. 

Потреби промисловості країни і енергетики покриваються переважно за рахунок імпорту 

(наприклад, залізної руди на понад 95%, кам'яного вугілля – до 90%, міді на 77%, 
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свинцю і цинку більш ніж на 60%). Водночас в Японії розвідані промислові запаси таких 

корисних копалин, як вапняк, доломіт, кварцовий пісок, пірит.  

Практичне значення має видобування сірки (щорічно - до 3,5 млн т). Японія займає 

одне з провідних місць в світі за запасами йоду (5 млн т) і видобутку йоду (щорічно – до 

9,5 тис. т). В надрах країни є невеликі запаси кам'яного вугілля (8 млрд. т.), родовища 

якого розташовані на острові Хоккайдо (найбільший вугільний басейн – Ішікарі). Друге 

місце за економічним значенням мають вугільні басейни на півночі острова Кюшю 

(Чикухі, Фукуока, Мііке, Сакіт-Мацушіма, Такашіма, Сасебо). 

Крім цього Японія в невеликих кількостях на північному заході острова Хонсю і 

акваторії Японського моря видобуває нафту. Найбільші родовища  - басейни Агі-Окі і 

Кубики, запаси яких досягають 10 млн т вуглеводнів. 

Небагата Японія і на металеві руди - є тільки незначні поклади залізної руди (200 

млрд т). Запаси залізних руд, що мають промислове значення, зосереджені на острові 

Хонсю: родовища Камаіші (префектура Івате) і Акатані (префектура Ніїгата). Більш 

дрібні родовища місцевого значення - Куттян на острові Хоккайдо та Гумма і Уракава 

(префектура Гумма) на острові Хонсю.  

В Японії використовують також мінеральні ресурси Світового океану (наприклад, 

видобуток марганцевих конкрецій із дна океану, урану - з морської води). У префектурі 

Окаяма на острові Хонсю у 1955 р. виявлено ряд невеликих уранових родовищ. В районі 

Тоно розвідано 4 родовища з запасами урану 5 тис т. Район Нінгьо-Того в префектурі 

Тотторі включає 5 родовищ із запасами 2,1 тисячі т.  

Дрібні родовища марганцевих руд розміщуються на островах Хоккайдо, Хонсю і 

Сікоку. Основне промислове значення мають родовища на Хоккайдо (Інакураісі, Якумо, 

Oxe, Дзекоку). Запаси мідних руд також дуже обмежені. Промислове значення мають 

родовища на південному заході острова Сікоку (родовище: Бессі в префектурі Ехіме, 

запаси 279 тис т) і на Хонсю (родовище Хитачі в префектурі Ібаракі, 10 млн т).  

У 2018 р. біля берегів Японії було розвідане родовище руд рідкоземельних металів 

з орієнтовними запасами 16 млн т. Родовище знаходиться біля острова Мінамі Торішіма, 

приблизно в 1850 км на південний схід від Токіо у виключній економічній зоні Японії. 

Враховуючи обмежену кількість та низьку потужність родовищ промислового 

значення в Японії, залучення іноземних компаній до розробки японських надр не 

практикується, як не застосовується і практика угод про розподіл продукції. 

Розділ 4 з 18 

Зовнішньоекономічна діяльність країни 

опис основних моментів та посилання на законодавство у разі доцільності 

Основні характеристики ЗЕД країни 
Загальний товарообіг у млрд. дол. США – 1 362 
Експорт у млрд. дол.США - 684 
Структура експорту (у %) 

транспортні засоби, частини та комплектуючі 21 
машини, механічні прилади, ядерні реактори, котли і їх 
частини 19,2 

електричні машини та обладнання та їх частини 18,7 

інше обладнання 13,8 

продукти хімчної промисловості 12,5 

промислові товари 11 

продукти харчування 1,2 

інше 2,6 



 
Структура імпорту (у %) 

мінеральне паливо  (нафта, газ, вугілля) 16,6 

електротехнічне обладнання 16,7 

промислові товари 9,7 
машини, механічні прилади, ядерні реактори, котли та їх 
частини 10,4 

оптичні, фотографічні, кінематографічні, вимірювальні 14,7 

продукція хімічної промисловості 11,5 

продукти харчування 9,8 

сировина 6,8 
транспортне обладнання  3,8 

 
Імпорт у млрд. дол. США* - 678  
Сальдо у млрд. дол. США (у разі негативного сальдо поставити мінус) 6 
Опишіть нетарифні бар"єри та обмежувальні заходи (якщо є) – у рамках СОТ 
існують технічні, санітарно-епідеміологічні, фітосанітарні тощо 
 
ТОП-10 товарів легкої промисловості, які імпортує країна* 

1. Вироби з текстилю та пряжа. 
2. Покриття для підлоги. 
3. Нитки для синтетичних тканин. 
4. Вироби з синтетичної тканини. 
5. Вироби з бавовни. 
6. Вироби з бавовни, включаючи шовк (із вмістом більше 10%). 
7. Пряжа та нитки з бавовни. 
8. Вироби з шерсті. 
9. Вироби з шерсті, включаючи шовк (із вмістом більше 10%). 
10. Трикотажні та готові вироби. 

 
ТОП-10 товарів важкої промисловості, які імпортує країна 

1. Комп’ютери та комп’ютерна техніка(комп’ютери, оптичні зчитувачі тощо). 
2. Турбореактивні літаки. 
3. Устаткування для виготовлення напівпровідників. 
4. Друкарська техніка. 
5. Кондиціонери. 
6. Повітряні або вакуумні насоси. 
7. Комп’ютерні комплектуючі. 
8. Мітчики, клапани тощо. 
9. Різне обладнання. 
10. Насоси, центрифуги, фільтри очищувачі. 

 
ТОП-10 продуктів харчування, які імпортує країна* 

1. Кукурудза. 
2. Пшениця. 
3. Молокопродукти з коров’ячого молока. 
4. Соєві боби. 
5. Риба (солена, сушена, копчена). 
6. Ячмінь. 
7. Овочі. 
8. Свинина. 
9. Картопля. 
10. Олія та масло рослинного походження. 
 



Топ-10 торговельних партнерів країни (із зазначенням сальдо) 

1. Китай (-24,11 млрд.) 
2. США (51,75 млрд.) 
3. Республіка Корея (19,26 млрд.) 
4. Тайвань (18,8 млрд.) 
5. Таїланд (1,83 млрд.) 
6. Австралія (-25,25 млрд.) 
7. В’єтнам (-5,27 млрд.) 
8. Німеччина (-3,9 млрд.) 
9. Гонконг (33,29 млрд.) 
10. Малайзія (-3,57 млрд.) 

 
ТОП-10 продуктів, які країна експортує 

1. Автотранспортні засоби (утому числі автомобілі, автобуси та вантажівки). 
2. Напівпровідники (у тому числі мікросхеми). 
3. Запчастини до автотранспортних засобів. 
4. Вироби з металу та заліза. 
5. Обладнання для виробництва напівпровідників. 
6. Вироби з пластику. 
7. Устаткування для генерації енергії. 
8. Наукове та оптичне обладнання. 
9. Електроапаратура. 
10. Електронне вимірювальне устаткування. 

 
Чи є країна членом СОТ* - є 
 
Чи підписала країна Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування? * 
На сьогодні чинна «Конвенція між урядом Японії та урядом СРСР про уникнення 
подвійного оподаткування щодо податків на прибуток» укладена у 1986 році.  
Проте, у січні 2021 р. українська сторона ініціювала перемовини щодо укладення нової 
міжурядової українсько-японської «Конвенції про уникнення подвійного оподаткування 
та запобігання податковим ухиленням і уникненням стосовно податків на доходи», 
проект якої наразі знаходиться на узгодженні японської сторони. Перший раунд 
переговорів відбувся 22-24 березня 2021 р. у дружній та конструктивній атмосфері 
взаємного розуміння. 
 
Чи є країна членом регіональних торговельних угод (якщо так - назва угоди 
англійською та українською мовами) - Угоди про вільну торгівлю (FTA) та Угоди 
про економічне партнерство (EPA) Японії 

Станом на 5 травня 2021 р., Японія уклала угоди про економічне партнерство і 

вільну торгівлю з 20 країнами і регіональними об’єднаннями: ЄС, США, 

Великобританією, Сінгапуром, Мексикою, Малайзією, Чилі, Таїландом, Індонезією, 

Брунеєм, Філіппінами, Швейцарією, В'єтнамом, Індією, Перу, Австралією, Монголією, 

Асоціацією держав Південно-Східної Азії АСЕАН, TPP11 (відоме також, як CPTPP - 

багатостороння торговельна угода за участю Австралії, Брунею, Канади, Чилі, Японії, 

Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Перу, Сінгапуру і В'єтнаму) та RCEP (Всебічне 

регіональне економічне партнерство 15 країн АТР, англ. Regional Comprehensive 

Economic Partnership - угода, що охоплює держави-члени АСЕАН, а також Австралію, 

КНР, Нову Зеландію, Республіку Корея і Японію) - знаходиться на стадії ратифікації 

сторін. 

Тривають переговори щодо укладання угод ЕРА/FTA з Туреччиною, Колумбією, а 

також щодо створення поглибленої, порівняно з RCEP, ЗВТ у форматі «Японія-Китай-

Республіка Корея». 



Чи перебуває країна під санкціями, якщо так надайте опис та посилання – Не 

перебуває 
Заборонені для експорту товари 

Товари групи 2501, 2502, 2503 відповідно до вимог Митної служби, які розміщені за 
посиланням: https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/customsanswer_e.htm#kinsei  
Заборонені для імпорту товари 
Товари групи 2001, 2002, 2003, 2004 відповідно до вимог Митної служби, які розміщені 
за посиланням: https://www.customs.go.jp/english/c-
answer_e/customsanswer_e.htm#kinsei  
 

Розділ 5 з 18 Вкажіть вимоги до імпорту товарів у країну з переліку ТОП 20 позицій 

імпорту (окремо по групам товарів) 

 

Для сертифікації за міжнародними стандартами * 

До продукції сільського господарства і тваринництва, в тому числі курячого м'яса і 

яєць, що ввозяться на територію Японії, встановлені жорсткі технічні і санітарні вимоги 

до пакування та маркування товарів. Основна увага звертається на якісні 

характеристики продукції, зокрема, екологічну чистоту, дозування компонентів, вміст 

поживних речовин. Загальною вимогою при ввезенні продукції сільського господарства 

є завчасне повідомлення карантинної влади про її ввезенні, проходження перевірки і 

отримання відповідного карантинного імпортного сертифіката. 

Імпортована продукція має відповідати японським сільськогосподарським 

стандартам JAS (https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/index.html) в галузі 

сільського господарства, лісового господарства, рибальства та харчової промисловості. 

JAS охоплює: продукти, суб'єкти господарювання, оцінку ефективності та умови, що 

стосуються сільського, лісового господарства, рибальства та продуктів харчування. На 

продуктах та послугах, що відповідають стандартам, може бути прикріплений логотип 

JAS. 

Інформація щодо системи сертифікації на сайті Міністерства сільського і лісового 

господарства та рибальства Японії 

https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/system.html  

 

Які документи потрібно отримати для імпорту в країну та яка процедура їх 
отримання? * 

Розуміння вимог щодо імпорту та документації дуже важливо під час ведення бізнесу 
в Японії. Наявність місцевого представника в Японії та / або співпраця з експедитором 
або спеціалістом з митних питань може бути надзвичайно корисною у цьому питанні. 

Будь-яка особа, яка бажає імпортувати товари, повинна заявити про них 
Генеральному директору митниці та отримати дозвіл на ввезення після необхідної 
перевірки відповідних товарів. Формальність починається з подання імпортної 
декларації і закінчується видачею дозволу на імпорт після необхідної перевірки та 
сплати митного збору та акцизного податку.  

Для отримання додаткової інформації: 

https://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm 

 

https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/customsanswer_e.htm#kinsei
https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/customsanswer_e.htm#kinsei
https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/customsanswer_e.htm#kinsei
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/index.html
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/system.html


Документи, що подаються (стаття 68 митного законодавства) 

Форма декларації про ввезення (сплата митного збору) (митна форма C-5020) повинна 
бути підготовлена у трьох примірниках та подана до митниці з наступними 

документами: 

Рахунок-фактура 

Коносамент або повітряна накладна 

Сертифікат походження (де застосовується ставка СОТ) 

Узагальнена система преференцій, сертифікати походження (форма А) (де 

застосовується пільгова ставка) 

Пакувальні списки, фрахтові рахунки, страхові свідоцтва тощо (де це буде визнано 
необхідним); 

Ліцензії, сертифікати тощо, що вимагаються законами та нормативними актами, крім 
Митного законодавства (коли ввезення певних товарів обмежене такими законами та 

правилами); 

Детальна заява про зменшення або звільнення від мита та акцизного податку (коли 
таке зниження чи звільнення застосовується до товарів); 

Квитанції про сплату митного збору (коли товари є митними). 

 

Розділ 6 з 18 

Інформація про ключові компанії країни 
 
Компанії-імпортери промислової групи товарів.* 
Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni, Toyota Tsusho, Sumitomo Group, Sojitz 
 
Місцеві виробники промислової групи товарів.* 

Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi Corp., Ishikawajima Heavy 

Industries (IHI), Toyota Motors, Toshiba Corp., Honda Motors, Nissan Motors, Fuji Heavy 
Industries, Nippon Steel, Kobe Steel 
 
Компанії-імпортери продуктової групи товарів.* 

Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni, Toyota Tsusho, Sumitomo Group, Sojitz, Asahi Group 
Holdings 
 
Місцеві виробники продуктових товарів.* 

Suntory, Asahi Group Holdings, Kirin Hildings, Otsuka Holdings, Meiji, Yamazaki Baking, 
Maruha Nichiro, Coca-Cola Bottlers Japan, Megmilk Snow Brand, Zensho. 
 
Місцеві компанії у сфері R&D та ІТ* 

Fujitsu, Rakuten, Denso, DoCoMo, Sony, Takeda Pharmaceutical, Panasonic, Hitachi, 
Canon, Daiichi Sankyo. 

  
Компанії, що займаються проєктуванням.* 
Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi Corp., Ishikawajima Heavy 
Industries (IHI), Toyota, Honda, Nissan,, Tokyu, Sumitomo Reality & Development Co., JGC, 
Takenaka, Seibu Holdings. 
 
Компанії, що займаються будівництвом.* 



Daiwa House Industry Co., Sekisui House, Kajima, Daito Trust Construction Co., Shimizu, 
Tokyu, Sumitomo Reality & Development Co., JGC, Takenaka, Seibu Holdings. 

 
Найбільші мережеві супермаркети 

Ito Yokado, AEON, Tokyu Store, Lawson, Seven&Eleven 
 

Розділ 7 з 18 

Система оподаткування 

у відповідях надайте опис основних положень та посилання на законодавство у 

разі доцільності 

коротка характеристика системи оподаткування в країні* 
В Японії функціонують державні податки і податки місцеві. При цьому більше 64% 

всіх податкових надходжень утворюється за рахунок державних податків, а решта - за 
рахунок місцевих податків. Значна частина податкових коштів перерозподіляється 
через державний бюджет Японії шляхом відрахувань від державних податків до 
місцевих бюджетів.  

У країні 47 префектур об'єднують 3045 міст, селищ, районів, кожен з яких має свій 
самостійний бюджет.  

Необхідно відзначити, що дохідна частина бюджету Японії і бюджетів префектур 
будується не тільки на податках. В Японії в порівнянні з рядом інших країн досить висока 
частка неподаткових надходжень. Так, в державному бюджеті податки складають 84% 
і неподаткові кошти - 16%, місцеві органи управління мають до чверті неподаткових 
надходжень. Сюди входять орендна плата, продаж земельних ділянок та іншої 
муніципальної нерухомості, пені, штрафи, продаж облігацій, доходи від лотерей, позики 
та ін. В неподаткові статті доходу включається також залишок попереднього року. 

 
Податкова система Японії, як в США і Європі, характеризується множинністю 

податків. Їх має право стягувати кожен орган територіального управління. Але всі 
податки країни зафіксовані в законодавчих актах. Кожен вид державного податку 
регулюється законом. Закон про місцеві податки визначає їхні види і граничні ставки. 
Всього в країні 25 державних і 30 місцевих податків. Їх можна класифікувати за трьома 
великим групам: 

 Перша - це прямі прибуткові податки на юридичних і фізичних осіб. 

 Друга - прямі податки на майно. 

 Третя - прямі і непрямі споживчі податки. 
 

Податкова політика Японії передбачає зміцнення фінансів місцевих органів влади: 
префектур, міст, районів, селищ. В Японії платять три види місцевих податків, що 
стягуються муніципалітетами. Це підприємницький, корпоративний муніципальний і 
зрівняльний податки. 

 Підприємницький податок нараховується на оподатковуваний податками 
прибуток і стягується за трьома ставками, величина кожної з яких може незначно 
коливатися в залежності від префектури. Так, для Токіо він встановлений в межах 
від 6 до 12,6% прибутку в залежності від статутного капіталу компанії і величини 
самого прибутку. 

 Корпоративний муніципальний податок являє собою сукупність двох податків: 
префектурного і міського або (як у випадку для Токіо) відповідно міського та 
районного. Податкові ставки можуть відрізнятися в залежності від місця, але 
гранична ставка для префектурного (для Токіо - міського) податку - 6%, міського 
(районного) - 4,7% (розраховується від суми загальнонаціонального податку). 

 Зрівняльний податок – це фіксована сума, розмір якої (від 50 тис. до 3750 тис. єн) 
визначається по відповідній таблиці, залежить від розміру капіталу юридичної 



особи і числа працюючих на ньому і розподіляється між містом і префектурою в 
співвідношенні 4: 1. 

Види податків 

Податки в Японії сплачуються з доходів, майна та споживання на національному, 
префектурному та муніципальному рівнях. Нижче наведено короткий опис деяких 
найбільш актуальних видів податків, які сплачують фізичні особи: 

 
Податок на прибуток 
Щорічно виплачується особами на національному, префектурному та 

муніципальному рівнях. Також відомий як "податок з резидентів" на префектурному та 
муніципальному рівнях. Сума розраховується виходячи з чистого доходу окремої особи. 

Податок на підприємство 
Префектурний податок щорічно сплачують самозайняті особи, які займаються 

підприємницькою діяльністю. Сума розраховується виходячи з чистого доходу людини 
та виду бізнесу. 

Податок на власність 
Муніципальний податок, щорічно сплачується фізичними особами, які володіють 

землею, житлом та іншими видами амортизуються активів. 
Податок на споживання 
Сплачується споживачами, коли вони купують товари та послуги. Ставка, як 

правило, становить 10%. Для їжі та напоїв (крім алкоголю та вечері у закладі 
харчування) та передплати газет ставка становить 8%. 

Податки на транспортні засоби 
Префектурний автомобільний податок щороку сплачують особи, які мають 

автомобіль, вантажівку чи автобус. Для легкових автомобілів сума обчислюється 
виходячи з робочого обсягу двигуна. Муніципальний податок на легкі транспортні 
засоби щорічно сплачують особи, які володіють мотоциклами або іншими 
моторизованими легкими транспортними засобами. Національний податок на місткість 
транспортних засобів сплачується власниками транспортних засобів під час 
проведення обов’язкових перевірок. Податок на придбання автомобілів у префектурах 
сплачують особи, коли вони купують автомобіль. 

Податки на алкогольні напої, тютюн та бензин 
Національні податки на алкогольні напої, тютюн та бензин включені у ціну і 

сплачуються покупцями під час придбання товару. 
 
Детальна інформація на сайті Національного Податкового Агентства: 
https://www.nta.go.jp/english/ 

 
Митні збори* 

 
Товари, що ввозяться в Японію, оподатковуються митом та податком на 

споживання. Крім того, до оподатковуваних імпортних товарів також застосовуються 
деякі інші внутрішні податки (податок на алкогольні напої, податок на тютюн тощо). 

 
1. Система тарифів (Duty Rates) на комерційні товари 
Гармонізований графік класифікації, доданий до Закону про митний тариф, 

визначає як класифікацію, так і відповідну ставку митного збору (General Rate) для 
певних товарів. 

Однак, фактично застосовувана ставка не є обов'язково цією загальною ставкою. 
Закон про тимчасові тарифні заходи встановлює тимчасову ставку на певні товари, яка 
в цих випадках переважає загальну ставку. Крім того, коли ставка митного збору згідно 
СОТ (WTO Rate) або ставка, що встановлена Угодою про економічне партнерство (EPA 
Rate) нижча від загальної ставки (або тимчасової ставки, якщо застосовується 
Тemporary Rate), застосовуються ставка СОТ або ставка EPA. 

https://www.nta.go.jp/english/


Для визначених країн, що розвиваються, Закон про митний тариф та Закон про 
тимчасові тарифи також передбачають пільгову ставку (GSP), яка застосовується до 
певних товарів і є нижчою за будь-яку з вищезазначених ставок. 

Більшість митних зборів обкладаються за адвалорними ставками (ad valorem rates), 
які застосовуються до митної вартості імпортованих товарів. Однак деякі товари, 
включаючи певні алкогольні напої та крупи, підлягають сплаті за фіксованою ставкою, 
а інші - за складною ставкою, як поєднання адвалорних та фіксованих ставок. 

У 2020 році середня застосована ставка на всі товари становила 1,8%. Зокрема, 
10,1% для сільськогосподарської продукції, 4,6% для риби та рибних продуктів та 1,7% 
для деревини, целюлози, паперу та меблів. 

 
Повна інформація про тарифи доступна сайті Митниці Японії за посиланням: 
https://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm 
 
2. Спрощена система тарифів та зборів для особистих речей та невеликих 

пересилань. 
Для полегшення оформлення таких товарів доступні спрощені та комбіновані 

тарифи для особистих речей та невеликих пересилань. 
З переліком можна ознайомитись на сайті Митниці Японії у розділі "Митний посібник 

для відвідувачів Японії" (Customs Guide for Visitors to Japan) 
http://www.customs.go.jp/english/zeikan/brochure/index_e.htm 

 
3. Система попередньої класифікації 
Японська митниця видає Постанови про попередню класифікацію на запит 

імпортерів. 
Постанова про попередню класифікацію дозволяє імпортерам отримувати 

інформацію щодо застосовуваного тарифу до певного товару перед подачею 
декларацій про імпорт. 

Ця система робить процедури митного оформлення набагато більш оперативними 
та безпроблемними, тим самим корисним для імпортерів при складанні кошторисів 
витрат та планів збуту. 

 
Митні правила Японії.  
Безмитне ввезення товарів, валюти, дорожніх чеків, цінних паперів. 

 
На ввезення валюти, дорожніх чеків, цінних паперів кількісних обмежень немає. 

Однак якщо їх сума перевищує 1 млн єн або їх еквівалент в іноземній валюті, потрібно 
письмове декларування.  

Дозволено вільний ввіз: 
речей особистого користування (не повинні бути призначені для продажу: одяг, 

взуття, засоби особистої гігієни, портативне професійне обладнання); 
тютюнових виробів, алкогольних напоїв в межах наступних норм: 
3 пляшки алкоголю (будь-якої міцності) ємністю 0,75 л; 
400 сигарет, 100 сигар, або 500г інших тютюнових виробів (при ввезенні кількох 

тютюнових виробів їх загальна вага не повинна перевищувати 500г);  
100 кг рису (максимально допустима кількість рису, яку можна ввезти в Японію 

протягом одного року.) 
речей вартістю не більше 200 тис єн (товар вартістю менше 10 000 єн можна ввезти 

без мита, при цьому його вартість не включається в загальну вартість товарів, що 
ввозяться.) 

 
Заборонені та обмежені до ввезення товари. 

В Японії забороняється ввозити: 
опіум і інші наркотичні речовини; 

https://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm
http://www.customs.go.jp/english/zeikan/brochure/index_e.htm


оснащення для куріння опіуму; 
стимулятори, вдихувані всередину; 
психотропні речовини; 
вогнепальна зброя і амуніція до нього; 
книги, картини непристойного змісту (в тому числі порнографію); 
підробки монет, купюр, цінних паперів. 
 
Обмежені до ввезення: 
тварини і рослини; 
ліки (до ввезення дозволено кількості, необхідної для використання протягом 2-х 

місяців); 
косметичні засоби (дозволено ввезення в кількості, розрахованому на 24 рази 

застосування); 
мисливські рушниці, мечі (необхідний спеціальний дозвіл). 
 
Розміри мит за ввезення алкоголю і цигарок. 
При ввезенні алкогольних напоїв і цигарок, що перевищують встановлені для 

вільного ввезення норми, потрібно заплатити мито: (мито стягується за кожну пляшку і 
цигарку, що перевищують норму.) 

150 єн за пляшку (0,75) вина; 
375 єн за пляшку бренді, віскі місткістю 0,75 л; 
300 єн за пляшку горілки; 
225 єн за пляшку лікеру; 
150 єн за пляшку пива; 
15% від вартості інших алкогольних напоїв; 
6,5 єни за цигарку 
 
Ставка ПДВ (або його еквівалент) 
Податок з продажів в Японії є фіксованим і в 2021 році становить 10% на промислові 

товари та 8% на продовольчі товари.  
 
Портові збори* 

 
Портовий збір для іноземних торгових суден (на чисту тонну або їх частину) складає 

36 японських єн. 
У разі коли іноземне торгове судно заходило в той самий закритий порт чотири або 

більше разів з 1 січня по 31 грудня того ж року, судно може подати заяву про звільнення 
від сплати зборів за четвертий та подальші заходи. 

Джерело: https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm 
 
Порт Токіо звільняє від плати за захід у порт судна, що працюють на СПГ і водні, 

щоб стимулювати більш широке використання цих альтернативних видів палива в 
морському секторі. Дане рішення набуло чинності 1 квітня 2021 і діятиме до 31 березня 
2026 року. 

Джерело: https://www.maritime-executive.com/article/japan-waives-port-fees-for-lng-
and-hydrogen-ships-to-reduce-emissions 

 
Акциз* 

Акцизи в Японії відносяться до непрямих податків та поширюються на алкоголь, 
тютюнові вироби, нафту, газ, бензин, які сплачуються споживачами при купівлі товару. 
До цієї ж групи відносяться також мита. 

https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1702_e.htm 
 
Податок на землю* 

https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm
https://www.maritime-executive.com/article/japan-waives-port-fees-for-lng-and-hydrogen-ships-to-reduce-emissions
https://www.maritime-executive.com/article/japan-waives-port-fees-for-lng-and-hydrogen-ships-to-reduce-emissions
https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1702_e.htm


Податок на землю в Японії відноситься до муніципальних податків. 
Податкова ставка на нерухоме майно, а також на земельні ділянки в Японії 

становить 1,4% від їх загальної вартості. 
 
Податок на нерухомість* 

Це муніципальний податок на майно фізичних і юридичних осіб, справляється за 
єдиною ставкою 1,4% від вартості оподатковуваного майна, котре переоцінюють кожні 
3 роки. 

 
Податок на дивіденди* 
Дивіденди, отримані в Японії резидентами та нерезидентами обкладаються 

прибутковим податком.  
Громадяни Японії, а також постійні резиденти (громадяни, що проживали на 

території держави щонайменше 5 років і мають намір постійного проживання) 
сплачують прибутковий податок на всі доходи отримані як в Японії, так і 
закордоном. Нерезиденти сплачують податки лише з частини доходів, отриманих на 
території Японії. 
 
Індивідуальні ставки податку на прибуток 

База оподаткування 
(єна) 

Ставка податку 

1 – 1 950 000 5% 

1 950 001-3 300 000 10% 

3 300 001 – 6 950 000 20% від базової перевищує 3300000 

6 950 001-9 000 000 23% від базового перевищує 6950000 

9 000 001 – 18 
000 000 

33% від базового перевищує 9000000 

18 000 001 і більше 
40% від базового перевищує 
18000000 

 
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/incometax_2020/01.pdf 
 
Податкові ставки для юридичних осіб* 
Ставка корпоративного податку в Японії з кожним роком знижується протягом останніх 
30 років. Базова ставка корпоративного податку в Японії становить 23,4% станом з 1 
квітня 2019 року.  
Для малих та середніх підприємств знижена ставка податку становить 19% для доходів 
до 8 млн єн на рік.  
 
система оподаткування іноземних фізичних осіб - резидентів* 

Усі особи, незалежно від національності, що класифікуються як резиденти, так і 
нерезиденти сплачують податок на доходи фізичних осіб з доходу фізичної особи 
протягом календарного року. 
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/a-4.pdf 
https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/section3/page7.html 
 
Вкажіть особливості подання податкової звітності іноземними юридичними та 
фізичними особами - резидентами* 

Податкова звітність подається в кінці японського фінансового року  
У фінансовому 2020 році період подання декларації був відкритий у період з 16 лютого 
по 15 березня 2021 року. 
Особливості подання викладені в інструкції за посиланням (англійською) 
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/incometax_2020/01.pdf 
 

https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/incometax_2020/01.pdf
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/a-4.pdf
https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/section3/page7.html
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/incometax_2020/01.pdf


Платник сплачує податки самостійно, виходячи із суми декларації до дати настання 
строку. 
Для платників податків доступні такі способи сплати:  
1. Прямий платіж. Через Інтернет за допомогою системи "Прямого платежу" шляхом 
прямого відрахування з банківського рахунку. 
2. Через Інтернет за допомогою Інтернет-банкінгу. 
3. Кредитною карткою через персональний комп’ютер або мобільний телефон. 
4. Сплатити податкову квитанцію на касах фінансових установ (банків, поштових 
відділень, тощо) та у районному податковому управлінні. 
5. За допомогою автоматичного переказу рахунку з депозитного / ощадного рахунку 
платника податків у день сплати платежу.  
Джерело: https://www.nta.go.jp/english/tax_payment/pdf/001.pdf 
 
Чи існує обов’язкова аудиторська перевірка під час звітності про діяльність 
компанії?* 

Фінансова звітність перевіряється незалежним дипломованим спеціалістом з фінансів 
(Certified Public Accountants (CPA) відповідно до загальноприйнятих стандартів аудиту 
(Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) в Японії.  Незалежність аудиторів, разом 
із вимогами до звіту незалежного аудитора, встановлюються згідно з Постановою 
Кабінету міністрів під назвою "Постанова про аудиторську сертифікацію фінансової 
звітності" ("Ordinance Concerning Audit Certification of Financial Statements."). 
https://www.hp.jicpa.or.jp/english/about/publications/pdf/PUBLICATION-
Auditing2009_4th.pdf 
 

Розділ 8 з 18 

Умови ведення бізнесу 

у відповідях надайте опис основних положень та посилання на законодавство 

умови реєстрації бізнесу резидентами* 
Для реєстрації бізнесу в Японії необхідно: 
1. Визначити адресу та основні положення компанії, підготувати необхідні 
документи, назначити представника-резидента-директора або, в деяких випадках, 
третьої сторони, яка надасть банківський рахунок для внесення статутного капіталу. 

2. Підготувати Статут 定款 (Тейкан) 

Статути є важливим документом, що визначають спосіб управління компанією. Вони 
повинні бути детально розроблені для кожного випадку, з урахуванням потреб 
акціонерів / інвесторів та їхніх стосунків з директорами. 
3. Нотаріально засвідчити Статут 

Нотаріальне засвідчення статуту здійснюється в нотаріальній конторі 公証人役場 

(Кошонін якуба)  
* Нотаріальне засвідчення статуту стосується тільки «Товариств з обмеженою 

відповідальністю» 株式会社 Kabushiki Kaisha (KK). КК - це тип корпорації, визначений 

згідно з корпоративним законодавством Японії, найважливішим аспектом KK є 
обмежена відповідальність. 

* Нотаріальне засвідчення статуту не вимагається для 合同会社 Годо Кайша (GK).  GK - 

це нова форма організації, введена в 2006 році за зразком LLC в США. Подібно до КК, 
ГК - це юридична форма компанії, яка забезпечує обмежену відповідальність своїм 
власникам. GK, як правило, використовуються як суб'єкт управління особистими 
активами або як суб'єкт господарювання для приватних власників, які виконують 
позаштатну роботу. 
 
Вартість нотаріального засвідчення:  50 000 єн, орієнтовно 500 дол. США   

https://www.nta.go.jp/english/tax_payment/pdf/001.pdf
https://www.hp.jicpa.or.jp/english/about/publications/pdf/PUBLICATION-Auditing2009_4th.pdf
https://www.hp.jicpa.or.jp/english/about/publications/pdf/PUBLICATION-Auditing2009_4th.pdf


 
4. Здійснити вклад при формуванні початкового статутного капіталу.  
Оскільки банківський рахунок компанії неможливо відкрити до завершення процедури 
реєстрації, для внесення початкового капіталу необхідно використовувати особистий 
банківський рахунок інвестора в Японії. У випадку з дочірньою компанією іноземної 
компанії можна використовувати особистий банківський рахунок представника. 
 
5. Підготувати документи для реєстрації компанії 
Окрім заявки про реєстрацію, необхідно підготувати повідомлення про печатку компанії 

印鑑 (інкан), яка також повинна бути зареєстрована, лист про згоду від директорів, які 

вступають на свою посаду. 
 
6. Подати заявку на реєстрацію компанії 

Заявка подається до Бюро з юридичних питань 法 務 局  (Хомукьоку)  

http://houmukyoku.moj.go.jp/ 
 
Реєстраційний збір складає: мінімум 150 тис єн (орієнтовно 1500 дол. США) за КK, 60 
тис єн (орієнтовно 600 дол. США) за GK. 
 
7. Завершення реєстрації, запис в реєстрі. 
Після того, як компанія зареєстрована, можна отримати витяг з реєстру та сертифікат 
печатки компанії, які необхідні в різних ділових ситуаціях, таких як відкриття 
корпоративного банківського рахунку або підписання ділових або трудових договорів на 
ім'я компанії. 
 
8. Процедури, пов’язані з податковим та соціальним страхуванням тощо. 
Відкриття банківського рахунку від імені компанії, отримання візи та статусу місця 
проживання для директорів та службовців, що не є японськими резидентами, 
отримання ліцензій для здійснення підприємницької діяльності. 
 
Процедура реєстрації займає загалом від 2 до 4 тижнів, хоча це може зайняти більше 
часу, якщо частина інвесторів живе за кордоном. 
 
умови реєстрації бізнесу іноземними компаніями (у т.ч. дозволені види 
діяльності, отримання ліцензій, вимоги до статутного капіталу тощо)* 
 
Для реєстрації компанії в Японії необхідно зібрати наступні документи та визначити 
наступні основні положення статуту. 
 
Необхідні документи для іноземної фізичної особи: 

1. Сертифікат печатки кожного інвестора та директора印鑑証明書 (інкан шомейшо) 

(видається протягом 3 місяців). Якщо інвестор також стає директором, потрібні дві 
засвідчені копії. Отримати сертифікат печатки (інкан шомейшо) можна в місцевій мерії, 
якщо ви зареєструвались як резидент Японії. Сертифікат печатки може бути замінений 
підписом, засвідченим посольством або консульством країни в Японії або нотаріусом 
країни, якщо особа проживає за кордоном. 
2. Підпис (або печатка) кожного інвестора та директора вимагається на Статуті та 
інших необхідних документах. 

3. Один з особистих банківських рахунків інвесторів та його банківська книжка 通帳 

(цучо) / виписка з банку для вкладу капіталу (можна відкрити новий рахунок або 

використати існуючий рахунок. Приймаються також Поштовий ощадний рахунок, 

Інтернет-банки, такі як Shinsei, Citibank, Japan Net bank, E-bank, тощо). 



4. Печатка компанії, яку потрібно зареєструвати в Бюро з юридичних питань 法務局 

(Хомукьоку). 

 
Необхідні документи для іноземної компанії. 

1. Свідоцтво реєстрації материнської компанії, видане протягом 3 місяців (оригінал 
або нотаріально завірена копія, якщо оригінал неможливо надіслати). 
2. Нотаріально засвідчений підпис представника материнської компанії. Якщо 
представник материнської компанії також стане директором японської дочірньої 
компанії, потрібні 2 нотаріально завірені копії. 

3. Сертифікат печатки кожного директора (і приватного інвестора, якщо такий є 印

鑑証明書(інкан шомейшо) (видається протягом 3 місяців)). Якщо приватний інвестор 

також стає директором, потрібні дві засвідчені копії. Отримати засвідчення печатки в 
мерії можна, якщо зареєструватися як резидент Японії. Сертифікат печатки може бути 
замінений підписом, засвідченим посольством або консульством країни в Японії або 
нотаріусом країни, якщо особа проживає за кордоном. 
4. Підпис (або печатка) Представника материнської компанії та кожного директора 
вимагається в Статуті та інших необхідних документах (оригінали потрібно надсилати 
до Японії). 

5. Особистий банківський рахунок представника директора та його банківська 

книжка 通帳  (цучо) / виписка з банку, які будуть використовуватися для депозиту 

капіталу (можна відкрити новий або використати існуючий рахунок. Приймаються також 

Поштовий ощадний рахунок, Інтернет-банки, такі як Shinsei, Citibank, Japan Net bank, E-
bank, тощо). 

6. Печатка компанії, яку потрібно зареєструвати в Бюро з юридичних питань法務局 

(Хомукьоку). 

 
Інформація, яку необхідно прописати в статуті: 
1. Назва компанії. Назва компанії може бути написана, англійськими буквами, 
цифрами, ієрогліфами кандзі, японською абеткою хірагана чи катакана (або їх 
поєднанням). Адреса компанії. 
2. Адреса компанії буде вказана у сертифікаті реєстру (який може отримати кожен), 
тому деякі компанії прагнуть вибрати адресу у престижному районі для хорошого іміджу 
(наприклад, Гінза, Аояма, Акасака тощо). Це також може бути одна з домашніх адрес 
інвесторів / директорів або адреса віртуального офісу, щоб уникнути витрат, хоча, якщо 
ви бажаєте отримати візу "Інвестор / Менеджер бізнесу", потрібен фізичний офіс. 
3. Діяльність компанії. Можна перерахувати будь які види діяльності, включаючи ті, 
які не будуть виконуватися негайно. Виконання всіх перелічених видів діяльності не є 
обов’язковим, крім того, перелік видів діяльності можна додати або змінити пізніше.  
4. Адміністрація. Компанія повинна призначити принаймні одного директора. 
Інвестор чи акціонер може одночасно стати директором. Директор-представник 
повинен бути обраний серед директорів (якщо директор є лише одним, ця особа 
автоматично стає директором-представником). Також можливо мати декількох 
представників директорів. 
5. Корпоративний капітал. Навіть якщо технічно можливо створити компанію з 1 
єною, розумно встановити капітал, який би дозволив оплатити початкові витрати або 
отримати довіру відповідно до характеру вашого бізнесу. Для отримання візи "Інвестор 
/ Менеджер бізнесу" потрібно мати 5 мільйонів єн орієнтовно 50 тис дол. США 
(іноземного джерела). 
6. Фінансовий рік. Компанія може визначати свій фінансовий рік, який повинен бути 
встановлений Статутом. У Японії багато компаній вибирають фінансовий рік, який 
закінчується 30 березня, але також можна визначити фінансовий рік, який закінчується 
в сезон, коли компанія або її бухгалтер не зайняті. 



 
Компанія може вирішити спосіб управління, який відрізняється від того, що спочатку 
передбачений законом, включивши відповідні статті: 
Термін функціонування директорів, який згідно із законом повинен складати 2 роки, 
може бути продовжений до 10 років. 
Передача акцій (яка за замовчуванням може здійснюватися вільно) може вимагати 
згоди зборів акціонерів. 
Можна випускати різні типи акцій (ставка дивідендів, права голосу, вето ...) 
Опублікування звіту про прибутки та збитки (що є обов’язковим і повинно бути зроблено 

за замовчуванням в Офіційному бюлетені 官報 (Kanpo) може бути здійснено шляхом 

публікації в авторитетній газеті або на веб-сайті компанії. 
Існуючі компанії також можуть змінити свій статут, щоб скористатися вищезазначеними 
положеннями. 
 
Основні етапи процедури реєстрації іноземною компанією юридичної особи 
 

 
Перерахуйте види комерційних підприємств, що можуть бути відкриті іноземними 
компаніями (юридичний статус підприємства)* 
 
Іноземні компанії, які бажають вести бізнес в Японії, можуть обрати один з трьох видів 
комерційних підприємств - представництво, філія чи дочірня компанія. 
 

Представництво 代理店 (дайрітен) 

Представництво - це простий факт наявності фізичного офісного приміщення, 
розташованого в Японії, і немає жодних необхідних процедур для його офіційної 
реєстрації. Він не повинен займатися комерційною діяльністю або отримувати прибуток 
на місцевому рівні.  
 
Діяльність представництва обмежена такими сферами: надання інформації 
материнській компанії за кордоном, реклама, дослідження та вивчення ринку, 
Придбання та зберігання активів материнської компанії. 
 
Оскільки представництво не здійснює комерційної діяльності, представництво не має 
капіталу, і тому воно не підлягає сплаті корпоративного податку в Японії. 
 
Коли працівник, що не є японцем, направляється на роботу до Японії, необхідно 
отримати візу / статус проживання для цього працівника. Також можливо найняти 
місцевий персонал. 
 
Неможливо відкрити банківський рахунок під назвою материнської компанії. Відкрити 
можна лише особистий рахунок під іменем представника, але за іменем власника 
рахунку може йти назва компанії. 
 
 

Філія支店 (шітен) 

Філія є розширеним офісом материнської компанії в Японії і може займатися 
комерційною діяльністю на основі капіталу материнської компанії. Витрати оплачує 
материнська компанія, але вона також збирає прибуток, отриманий філією, який 
потрібно інтегрувати в річний облік компанії. 
 
Філія повинна декларувати та сплачувати корпоративні податки в Японії. Сума податку 
базується на прибутку, отриманому філією в Японії. 



 
Через складність зведення бухгалтерії з головним офісом, єдиною перевагою 
реєстрації філії є те, що коли японська філія буде виключно центром витрат, не 
приносячи жодного прибутку в майбутньому, але повинна мати офіційно зареєстровану 
організацію в Японія (щоб мати банківський рахунок у Японії або надати свідоцтво про 
реєстрацію, видане, наприклад, японськими органами влади).  

Філію потрібно зареєструвати в Бюро з юридичних питань 法務局 (Хомукьоку), щоб мати 

змогу це зробити, необхідно мати офіційну адресу японського офісу та призначити 
представника, який є резидентом Японії (незалежно від громадянства). 
 
Необхідні документи та процедури створення філії в Японії. 

1. Письмове свідоцтво Affidavit宣誓供述書(сенсей кьо ждюцу шьо) про реєстрацію 

філії, що містить такі дані: назва материнської компанії, адреса головного офісу, 
діяльність компанії, розмір капіталу, імена директорів, дата створення філії в Японії, 
адреса філії, а також ім'я та адреса представника в Японії. Свідоцтво засвідчується 
посольством / консульством країни в Японії або державним нотаріусом країни, де 
зареєстрована іноземна компанія. Особа, яка бажає здійснити нотаріальне засвідчення, 
готує зміст самостійно і передає документ нотаріусу або консульству.  
Для того, щоб підготувати такий документ, необхідно мати:  
Свідоцтво реєстрації материнської компанії за кордоном 
Статут материнської компанії 
Японський переклад вищезазначених документів 

2. Сертифікат печатки 印鑑証明書(інкан шомейшо) або нотаріально завірений підпис 

представника в Японії (видається протягом 3 місяців) 

3. Офіційна печатка філії зареєстрована в Бюро з юридичних питань 法務局 

(Хомукьоку)  
 
Представник в Японії 
Особа будь-якої національності може стати Представником в Японії, хоча принаймні 
один з них повинен бути резидентом Японії (маючи реєстрацію резидента в Японії за 
діючою довгостроковою візою). 
 
Якщо ви хочете відкрити філію, але у вас ще немає співробітника, який ще має 
довгострокову японську візу, необхідно знайти того, хто вже проживає в Японії, щоб 
стати представником. 
 

Потрібно отримати засвідчення печатки 印鑑証明書 (інкан шомейшо) у мерії, де 

Представник зареєстрований як резидент, або нотаріально засвідчений підпис виданим 
Посольством / Консульством країни громадянства особи в Японії . 
 

Дочірня компанія 子会社 (когайша) 

Дочірня компанія - це незалежна компанія, створена відповідно до японського 
законодавства. Іноземна компанія може бути єдиним акціонером японської дочірньої 
компанії, хоча також можливо мати інших акціонерів, незалежно від того, це компанія чи 
фізична особа, японська чи іноземна. 
 
Згідно з Комерційним кодексом Японії іноземна компанія, що відкриває в Японії свою 

дочірню компанію, зобов'язана заснувати її у вигляді акціонерної компанії 株式会社 

(кабушікі гайшя) (К.К.)) або компанії з обмеженою відповідальністю 有限会社 (Юген-

Кайшя (Ю.К. )). Акціонерне товариство 合名会社 (Гомей-Кайшя) і товариство з 



обмеженою відповідальністю 合資会社 (Госі-Кайшя) також мають статус юридичної 

особи, однак Комерційний кодекс забороняє участь іноземних компаній у їхньому 
акціонерному / пайову капіталі. Для установи будь-якого типу дочірньої компанії 
необхідно дотриматися встановлених чинним законодавством процедур і отримати 
реєстраційне свідоцтво. Дочірня компанія і іноземна компанія є двома окремими 
юридичними особами, тому в даному випадку іноземна компанія несе відповідальність 
за боргові зобов'язання дочірньої компанії тільки в межах своєї частки в її капіталі. Крім 
установи дочірньої компанії, іноземна компанія, яка бажає займатися господарською 
діяльністю в Японії, може створити спільне підприємство з японською компанією або 
заснувати інвестиційну компанію, яка буде виступати в якості партнера або 
співвласника японської компанії. 
 
Можна призначити директорів-нерезидентів, якщо є представник-директор, який є 
резидентом Японії (незалежно від національності). 
 
Також прийнято призначати двох представників-директорів, одного резидента та іншого 
нерезидента, що часто передбачається президентом або одним з директорів 
материнської компанії. 
 
Коли персонал, що не є японцем, направляється на роботу до Японії, необхідно 
отримати візу / статус проживання. 
 
Необхідно отримати ліцензію для здійснення підприємницької діяльності або дозвіл 
японських органів влади, коли ваша діяльність підпадає під одну з тих, що вимагають 
їх. 
 
Опишіть умови для отримання ліцензії для здійснення підприємницької 
діяльності в країні (за основними видами діяльності)* 

 
Відкриття компанії в Японії передбачає кілька кроків. Зокрема, підготовка документів 
про реєстрацію компанії та подання їх до Торгового реєстру, гарантуватиме реєстрацію 
бізнесу та перший крок до створення діючого підприємства. 
  
Процедура реєстрації компанії передбачає отримання певних ліцензій та дозволів з 
японськими органами влади.  
1. Першим і найважливішим дозволом на відкриття бізнесу в Японії для іноземця є 
дозвіл на проживання та роботу. Такий дозвіл надає іноземному інвестору право стати 
директором японської компанії. 
2. Віза для інвестора або керівника бізнесу. Важливою вимогою до власників 
компаній є отримання візи для інвестора або керівника бізнесу. Вимога не стосується 
тих, хто є подружжям японського громадянина, тих, хто має статус постійного місця 
проживання.  
3. Ліцензія для здійснення підприємницької діяльності  - це перший дозвіл, виданий 
компанії, яка пройшла реєстрацію в Японії. Ця ліцензія видається після завершення 
реєстрації в Торговому реєстрі, податкових органах та органах соціального захисту. Для 
певних компаній, ліцензія для здійснення підприємницької діяльності є єдиним 
дозволом, необхідним для початку діяльності на японському ринку. 
4. Основні дозволи та ліцензії в Японії (за основними видами діяльності) 
 
Ресторанний бізнес: дозвіл видається громадським медичним центром або 
губернатором префектури; 
 
Імпорт та продаж алкоголю: ліцензію видає керівник податкової служби або місцевої 
податкової служби; 



 
Перукарня: дозвіл видається громадським центром охорони здоров’я в районі, де буде 
розміщений бізнес; 
 
Кондитерські вироби: дозвіл видається місцевим громадським центром охорони 
здоров’я; 
 
Туристичний бізнес: потребує реєстрації, подається міністру транспорту, 
транспортному бюро; 
 
Продаж антикваріату або торгових марок: дозвіл, виданий комісією громадської безпеки 
/ місцевим відділенням міліції; 
 
Оптова торгівля або імпорт медичних товарів та / або косметики: ліцензія, видана 
губернатором префектури / фармацевтичною адміністрацією; 
 
Нерухомість, будівництво: ліцензія, видана губернатором префектури / префектурами;  
 

HR: щоб діяти в ролі агента HR, потрібен дозвіл, який видається Міністром охорони 

здоров’я, праці та соціального забезпечення / місцевими службами безпеки праці. 
  

Вищезазначений перелік не є вичерпним, і містить основні ліцензії та дозволи для 

ведення бізнесу. Для отримання кожної з цих ліцензій заявник повинен відповідати ряду 
умов, а також надати необхідні документи японською мовою (документи встановлені 
кожним органом ліцензування). 

 
Чи діє в країні вимога обов’язкового національного партнера (долі ) у складі 

комерційної компанії, відкритої нерезидентом? Якщо так, на яких умовах?* 
Немає 
 
Вкажіть вимоги до статутного капіталу комерційних компаній, які відкривають 
нерезидентами* 
 
Статутний капітал 
Навіть якщо технічно можливо створити компанію з 1 єною, розумно встановити капітал, 
який би дозволив оплатити початкові витрати або отримати довіру відповідно до 
характеру вашого бізнесу. Для отримання візи "Інвестор / Менеджер бізнесу" потрібно 
мати 5 мільйонів єн орієнтовно 50 тис дол. США (іноземного джерела). 
 
Опишіть з яких етапів складається процедура відкриття комерційної компанії 
нерезидентами* 
 
Основні етапи процедури реєстрації  
1. Визначити адресу філії та представника в Японії. 
2. Підготувати Письмове свідоцтво на підставі свідоцтва про реєстрацію та статуту 
материнської компанії, а також засвідчення печатки представника в Японії. 
3. Нотаріально засвідчити Письмове свідоцтво або посольством/консульством в 
Японії. 
4. Замовити офіційну печатку (штамп) філії. 
5. Подати заявку на реєстрацію філії. 
6. Сплатити реєстраційний внесок 90 000 єн, орієнтовно 900 дол.США. 
7. Коли реєстрацію завершено, можна отримати свідоцтво про реєстрацію та 
печатку філії, які будуть потрібні для відкриття банківського рахунку та продовження 
процедур, пов’язаних з податковим та соціальним забезпеченням. 



 
Реєстрація, з моменту подачі, заявки займає близько тижня. Враховуючи час, 
необхідний для збору всіх документів, загалом це займає близько 2-3 тижнів 
 
Чи є у країні можливості для відкриття віртуального офісу нерезидентами (e-
residence) та які вимоги для відкриття віртуального офісу нерезидентами* 
Ні. Тільки резидентами. 
 
Які вимоги діють для відкриття виробничих підприємств та складських 
приміщень 
Опишіть вимоги та особливості сертифікації виробництв (міжнародні та 
національні вимоги)* 
 

Детально про умови ведення бізнесу викладено на сайті Японської організації 

зовнішньої торгівлі Jetro за посиланням 

 https://www.jetro.go.jp/en/invest/qa/setting_up/pdf/settingup_201210.pdf  
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Вартість оренди та придбання нерухомості (в столиці та регіональних хабах) 
 
Середньомісячна орендна плата за одну кімнату (20-40 кв.м.), не враховуючи плати за 
комунальні послуги, становить від 50 000 до 70 000 єн (500-700 дол. США). Оренда 
квартир подібних розмірів у центральному Токіо та популярних районах поблизу 

починається від приблизно 100 000 єн (1 000 дол. США). 
 
Простий будинок із дерев'яними каркасами коштує в середньому 200 000 єн / кв.м, а 
базові залізобетонні будинки можуть коштувати від 450 000 єн / кв.м. Ціни зростатимуть 
залежно від дизайну та обробки, деякі розкішні замовні конструкції коштуватимуть до 1 
000 000 єн / кв.м. 
 
Основні положення земельного законодавства (опис та посилання)* 

 
Згідно із законодавством Японії, право власності на землю та будівлі вказується окремо. 
Власник має право користуватися, отримувати прибуток та розпоряджатися нерухомим 
майном.  
 
В Японії, на відміну від інших країн, немає обмежень для іноземців, залежно від того, чи 
мають вони статус постійного резидента, японського громадянства чи залежно від типу 
візи. Це означає, що іноземцям дозволено володіти землею та будівлями в Японії як 
нерухомістю. 
 
У разі придбання сільськогосподарських земель, потрібно отримати дозвіл комітету з 

питань сільського господарства 農業 委員会 (Nougyou iinkai), навіть якщо покупцем є 

громадянин Японії. Без цього дозволу 農地法の許可書 (Nouchi hou no kyokasho), навіть 

оплативши купівельну ціну, неможливо отримати право власності на нерухомість та 
зареєструвати своє ім’я та адресу в реєстрі нерухомості. Свідоцтво про дозвіл 
необхідно для реєстрації передачі прав власності. 
 
Міністерство земельних ресурсів, інфраструктури, транспорту та туризму Японії 
https://www.mlit.go.jp/en/index.html 
 

https://www.jetro.go.jp/en/invest/qa/setting_up/pdf/settingup_201210.pdf
https://www.mlit.go.jp/en/index.html


Основний закон про землю 
https://www.mlit.go.jp/en/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001399601.pdf 
 
Основна земельна політика 
https://www.mlit.go.jp/en/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001399602.pdf 
 
Податкова системи для Бюро земельного господарства, будівництва та 
машинобудування 
https://www.mlit.go.jp/en/totikensangyo/totikensangyo_fr5_000025.html 
 
Закон про сільськогосподарські землі 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229 
 
 
Вартість комерційної нерухомості (за м2)* 
Ціна землі в самому престижному торговому кварталі столиці Японії Токіо – Гінза – сягає 
майже 457 тис. доларів (50,5 мільйонів єн) за кв.м. 
Вартість земельних ділянок (кв.м, га)* 
Японія на сьогоднішній день має найдорожчі сільськогосподарські угіддя в середньому 
101 тис дол. США за акр. (або майже 25о тис дол. США за 1 га.) 

Розділ 10 з 18 

Вкажіть середні тарифи на комунальні послуги для юридичних осіб 
Середня вартість комунальних послуг на одну людину становить трохи менше 10 000 
єн (100 дол. США) 
 
На електроенергію* 
Близько 4000 єн (40 дол. США) 
На холодне та гаряче водопостачання* 
Близько 2000 єн (20 дол. США) 
На газ* 
Близько 3000 єн (30 дол. США) 
На опалення* 
В Японії не має системи централізованого опалення 
 
Вкажіть середню вартість бензину та дизелю в країні.* 
Вартість 95 бензину 1, 35 дол. США за літр (станом на 3 травня 2021) 
Вартість дизелю 1,15 дол. США за літр (станом на 3 травня 2021) 

Розділ 11 з 18 

Основні умови трудового законодавства 

Опис і посилання на законодавство 

Сфера застосування трудового законодавства Японії визначена Цивільним кодексом 

Японії. Стаття 622 визначає трудові договори, стаття 632 визначає контракт на роботу. 

Цивільний кодекс японською та англійською за посиланням: 

http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf 

В Японії є державне агентство з працевлаштування, офіси та представництва цієї 
організації є по всій країні. Агентство абсолютно безкоштовно допомагає людям, які 
шукають роботу, і компаніям, які шукають працівників. 
 
Також послуги з працевлаштування на безоплатній основі пропонують і деякі 
регіональні державні організації та навчальні заклади. В країні існує також кілька 
приватних агентств з працевлаштування різних типів. Причому платити більшості 

https://www.mlit.go.jp/en/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001399601.pdf
https://www.mlit.go.jp/en/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001399602.pdf
https://www.mlit.go.jp/en/totikensangyo/totikensangyo_fr5_000025.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229
http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf


потрібно, тільки в разі успішного працевлаштування. І, нарешті, роботу в Японії можна 
знайти через численні газети, журнали та Інтернет-сайти. 
 
На процес найму робочої сили поширюється принцип вільних договірних відносин: 
роботодавець має право сам вирішувати, скільки і яких працівників він хоче найняти.  
 
Загальні умови найму працівників (вимоги, обмеження тощо)* 
 
Наймаючи працівників, компанії укладають з ними трудові договори. При цьому 
роботодавець зобов'язаний письмово повідомити працівника про такі умови найму: 
1) Термін дії трудового договору (або за відсутності положень, що регламентують 
термін дії договору, вказівка на цей факт). 
2) Опис робочого місця та обов'язків, які повинен виконувати працівник. 
3) Час початку і кінця робочого дня, понаднормові роботи, перерви, вихідні та відпустки. 
4) Метод визначення, розрахунку та виплати заробітної плати; період, за який 
нараховується заробітна плата, і терміни її виплати. 
5) Порядок звільнення з роботи (включаючи опис всіх підстав для звільнення). 
 
Як правило, в трудових договорах не вказується термін їх дії. Якщо термін дії все ж 
вказується, то за винятком ряду особливих випадків він не повинен перевищувати трьох 
років. При цьому працівник має право звільнитися, за умови, що з дати початку дії 
трудового договору минув рік.  
 

Випробувальний термін. 
Перш ніж найняти працівника на постійній основі, роботодавець має право встановити 
обмежений випробувальний термін. Як правило, випробувальний термін триває три 
місяці. При цьому, якщо після випробувального терміну роботодавець не хоче наймати 
працівника на постійній основі, таке рішення кваліфікується як звільнення. А для того 
щоб звільнення мало законну силу, необхідно, щоб в ході випробувального терміну 
виникли вагомі причини для відмови в прийомі на роботу. 
 
Виплата зарплатні. 
Роботодавці зобов'язані виплачувати працівникові заробітну плату не рідше одного 
разу на місяць в заздалегідь узгоджену дату. При цьому роботодавець може за згодою 
працівника перераховувати заробітну плату на вказаний ним банківський рахунок з 
урахуванням податкових відрахувань. 
 
Місячна зарплата включає в себе мінімальний оклад і допомогу, наприклад, допомога 
на оплату житла, допомога на утримання сім'ї і допомога на оплату транспортних 
витрат. Зазвичай працівникам в Японії також виплачуються літні і зимові премії. 
 
Слід зазначити, що все більше компаній вводять системи оплати праці, в яких розмір 
зарплати залежить від здібностей працівника. Як наслідок цього все більшого 
поширення набуває практика виплати зарплати за результатами року. 
 
Роботодавці зобов'язані інформувати працівників щодо встановлених на підприємстві 
правил внутрішнього розпорядку та будь-яких колективних угод між керівництвом і 
працівниками підприємства. 
 
Роботодавці зобов'язані забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки та 
виробничої гігієни. До того, як працівник буде прийнятий на роботу в штат, він 
зобов'язаний на вимогу роботодавця пройти медичний огляд. Всі постійні працівники 
зобов'язані на вимогу роботодавця проходити медичний огляд один раз на рік. 
 



Процедура найму працівників-резидентів країни* 

 

Пошук роботи (就職 活動, шюшьоку кацудо або 就 活 шюкацу) 

Зазвичай студенти університетів в Японії починають шукати роботу на третьому курсі 
(всього японський бакалаврат триває чотири роки). Представники компаній приходять 
в університети, проводять набір бажаючих, які потім здають іспит, проходять співбесіду 
тощо.  
Така багатоступенева система відбору дозволяє компаніям відібрати кращих 
претендентів, а студентам надає досить широкий вибір місць роботи в залежності від їх 
здібностей.  
 

Прийом на роботу випускників (新卒採用, шінсоцу сайо) 

На відміну від західних компаній, які зазвичай приймають співробітників на роботу 
протягом всього року, японські фірми набирають студентів, які закінчують університет в 
кінці березня і відправляють їх на стажування в компанію, щоб вони могли виконувати 
свої обов'язки.  
 

Прийом на роботу тих, хто має досвід роботи (中途 採用, чуто сайо) 

Компанії розміщують оголошення про вакансії на своїх веб-сторінках або 
спеціалізованих сайтах. Одним з таких сайтів є ресурс популярної в Японії пошукової 
системи Yahoo! Japan. 
 
Особливості процедури найму працівників-нерезидентів країни* 
Іноземці, якщо тільки вони не живуть в Японії з дитячих років, не зможуть влаштуватися 

на роботу за системою 新卒採用, шінсоцу сайо, описаною вище, і їм доводиться шукати 

роботу іншим чином. 
 
Іноземці, що проживають в Японії можуть скористатися послугами Центрів служби 
зайнятості для іноземців (англійською мовою) при Міністерстві охорони здоров'я, праці 
і добробуту Японії в містах Токіо, Нагоя та Осака. 
Посилання: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12638.html 
 
Перед прийомом нових співробітників їм влаштовують іспит, який містить питання з 
японської мови, математики, логіки, а також питання, що стосуються самооцінки і 
особистої думки по відношенню до різних ситуацій.  
Тестових питань багато, відповідати потрібно швидко, що може виявитися непросто для 
іноземців. У багатьох компаніях, особливо великих, результати цього тесту є одним з 
найважливіших критеріїв при виборі співробітника, тому в Японії публікують безліч книг 
про те, як краще здавати такий іспит. Тести проводяться в компанії, або ж онлайн - але 
увійти в систему можна тільки один раз і тільки на обмежений час. 
 
Соціальне страхування працівників* 

В Японії діє система загального страхування, в рамках якої всі особи, які проживають в 
країні, зобов'язані брати участь у системі державного медичного страхування і в системі 
пенсійного забезпечення. 
 
В Японії діє чотири різних типи систем страхування, участь в яких є обов'язковою для 
всіх компаній: 
 
1) Страхування від нещасних випадків на виробництві. Покриває професійні 
захворювання і нещасні випадки, які відбуваються на робочому місці або на шляху до 
роботи або з роботи. 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12638.html


 
2) Страхування робочих місць. Дозволяє виплачувати допомогу по безробіттю і 
забезпечувати стабільність працевлаштування шляхом надання фінансової допомоги і 
виплати різних субсидій. 
 
3) Медичне страхування та страхування витрат з медичного догляду. Покриває 
працівникам медичні витрати і витрати з медичного догляду. 
 
4) Пенсійне страхування. Забезпечує виплату працівникам пенсії по старості, а також 
допомоги на випадок втрати годувальника або працездатності. 
 
Сплата страхових премій здійснюється компанією шляхом утримання відповідних сум 
із заробітної плати, що виплачується працівникам, і перерахування цих сум на рахунки 
відповідних державних органів разом із внесками, що підлягають сплаті самою 
компанією. 
 
Нормування праці в залежності від сфери зайнятості* 

Тривалість робочого часу в Японії за законодавством не повинна перевищувати 40 
годин на тиждень або вісім годин на день без урахування перерв. Але деяким 
підприємствам дозволено встановлювати робочий тиждень тривалістю до 44 годин. До 
таких сфер належать підприємства роздрібної торгівлі, салони краси, кінотеатри, 
театри, заклади охорони здоров'я та гігієни, а також ресторани і розважальні заклади. 
 
Якщо тривалість робочого дня становить шість годин, роботодавець зобов'язаний 
давати працівникові перерву не менше 45 хвилин. Якщо людина працює вісім годин, то 
перерва повинна бути не менше години. 
 
 
Нормування вихідних і відпусток* 
Роботодавець зобов'язаний надавати працівникам один вихідний день на тиждень або 
чотири вихідних дні на місяць.  
 
Роботодавець зобов'язаний надавати 10-денну оплачувану відпустку працівникові, який 
пропрацював не менше шести місяців поспіль з моменту працевлаштування і 
відпрацював не менше 80% планових робочих днів. Оплачувана відпустка може 
використовуватися цілком або частинами. Тривалість відпустки збільшується в міру 
накопичення трудового стажу. 
 
Право на щорічну оплачувану відпустку діє протягом двох років. Іншими словами, 
невикористаний оплачувана відпустка може переноситися тільки на наступний рік. 
 
В ряді випадків (весілля, смерть близьких родичів, народження дитини) більшість 
японських компаній надають своїм працівникам кілька додаткових днів оплачуваної 
відпустки. 
 
Відпустка у зв'язку з вагітністю та по догляду за дитиною. 
Якщо вагітна жінка просить надати їй відпустку за шість тижнів до передбачуваної дати 
народження дитини, роботодавець зобов'язаний це зробити. Після народження дитини 
жінка може не працювати вісім тижнів, перебуваючи у відпустці у зв'язку з вагітністю. 
 
Роботодавець має право відмовити в наданні відпустки по догляду за дитиною (1 рік) 
працівниці, яка пропрацювала на підприємстві менше одного року або має чоловіка, 
здатного забезпечувати постійний догляд за дитиною. 
 



Якщо працівник, член сім'ї якого потребує постійного догляду, просить надати йому 
відпустку по догляду за таким членом сім'ї, роботодавець зобов'язаний задовольнити 
це прохання. Максимальна тривалість такої відпустки становить три місяці поспіль. 
Однак роботодавець має право відмовити працівникові, який пропрацював на 
підприємстві менше одного року або термін дії трудового договору якого закінчується в 
найближчі три місяці. 
 
Оплата понаднормової праці* 
Будь-який роботодавець, який потребує, щоб його працівники працювали більше час 
ніж установлено законом або в державні вихідні дні, зобов'язаний повідомити про це в 
місцеву Трудову інспекцію та надати згоду працівника на такі умови. 
 
Тим, хто працює понаднормово або вночі заробітна плата нараховується із 
застосуванням відповідних підвищувальних коефіцієнтів. 
 
Звільнення працівників і забезпечення їх подальшої зайнятості* 
Якщо працівник, який працює за трудовим договором без зазначення строку дії, 
висловлює намір звільнитися, він має право зробити це, надіславши відповідне 
повідомлення за два тижні. 
 
Звільнити працівника можна тільки при наявності об'єктивних підстав. Скорочення 
штатів в зв'язку з реструктуризацією підприємства може вважатися обґрунтованим 
лише в тому випадку, якщо воно відповідає наступним чотирьом критеріям: 
 
1) Виробнича необхідність. Підприємство має довести, що з урахуванням обставин, що 
склалися, скорочення штату є неминучим і необхідним. 
2) Підприємство має довести, що його керівництво вжило всіх можливих заходів до 
запобігання скорочення штату, такі як перерозподіл робочої сили і пропозиції про 
звільнення на добровільній основі. 
3) Підприємство має довести, що відбір працівників, які підпадають під скорочення 
штату, здійснювався з використанням обґрунтованих критеріїв і з урахуванням 
принципу справедливості. 
4) Підприємство має довести, що його керівництво провело всі необхідні консультації з 
працівниками та професійними спілками. 
 
Роботодавець не має права звільнити працівника, якщо: 
1) У момент перебування працівника у відпустці, яка була надана йому в результаті 
професійного захворювання або професійної травми, а також протягом 30 днів після 
виходу працівника з такої відпустки. 
 
2) В момент перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю, а саме - протягом шести 
тижнів до народження дитини і протягом восьми тижнів після народження дитини, а 
також протягом 30 днів після виходу працівниці з такої відпустки. 
 
Якщо роботодавець бажає звільнити працівника, він зобов'язаний направити на його 
адресу відповідне повідомлення по за 30 днів до передбачуваної дати звільнення. Якщо 
роботодавець бажає звільнити працівника в прискореному порядку, він зобов'язаний в 
момент звільнення виплатити працівникові 30-денну зарплату. 
 
В деяких випадках роботодавець має право звільнити працівника без подання 
відповідного повідомлення і без виплати допомоги: 
 
1) Підприємство не в змозі продовжувати свою господарську діяльність в результаті 
стихійного лиха та в інших обставин непереборної сили. 



 
2) Звільнення працівника стає неминучим з вини працівника: 
 
- працівник, перебуваючи на робочому місці, здійснює діяння, яке відповідно до 
Кримінального кодексу кваліфікується як злочин, включаючи крадіжку, розтрату або 
нанесення тілесних ушкоджень; 
 
- працівник порушує правила або загальноприйняті стандарти поведінки на робочому 
місці або негативно впливає на інших працівників; 
 
- працівник надає про себе інформацію, яка не відповідає дійсності, і яка могла б 
вплинути на рішення про його працевлаштування; 
 
- працівник без дозволу і без поважної причини не виходить на роботу від двох тижнів; 
 
- працівник постійно спізнюється на роботу, йде з роботи раніше встановленого часу, 
відлучається з робочого місця без дозволу і без поважної причини. 
 
Мінімальна щомісячна заробітна плата в країні (якщо встановлена) 
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється в кожному регіоні і в кожній галузі 
окремо.  
 
Середньомісячна заробітна плата в країні у приватному та державному секторах 
Зазвичай людина, яка працює в Японії, заробляє близько 515 тис єн на місяць (5 тис 
дол США). Зарплата коливається від 130 тис єн (1300 дол США)(найнижча середня) до 
2,3 млн. єн (23 тис дол США) (найвища середня, фактична максимальна зарплата 
вища).  
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Фінансові інструменти 
 
Кредитування бізнесу* 

Японська фінансова корпорація (Japan Finance Corporation), яка є державною 
установою надає кредити різного типу для малого бізнесу, нових стартапів тощо (розмір 
кредитування – до 7 млн. єн (близько 70 тис. дол. США), малих та середніх підприємств 
(розмір кредитування до 100 млн. єн (близько 1 млн. дол. США) та компаній задіяних у 
сфері сільського господарства, лісництва та риболовства. Більш детальна інформація 
за посиланням  
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html. 
 
Чи передбачено законодавством обслуговування акредитивів*обслуговуєтсья 
Вкажіть інші інструменти та можливості для бізнесу, що діють у країні.* 
 
Вкажіть середню ставку кредитування для бізнесу.* 2,06%-2,55%/рік 
Чи передбачена законодавством відстрочка платежу* так, в залежності від форми 
та виду кредиту. 
Чи існує можливість застосування Сapital Adequacy Directive* Директива 
достатності капіталу -  директива Європейського Союзу, яка встановлює стандартні 
вимоги до рівня власного капіталу банків і небанківських інвестиційних установ. В Японії 
не застосовується 
Перерахуйте інші способи здійснення міжнародних платежів* усі, передбачені 
міжнародними фінансовими угодами і правилами.  
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Японія використовує механізм спеціальних економічних зон як один із засобів 
поліпшення показників окремих регіонів і формування вигідного ділового клімату для 
підприємств з іноземним капіталом. Регулювання діяльності СЕЗ в Японії здійснюється 
на підставі цілого ряду законодавчих актів: «Про регулювання валютних операцій і 
зовнішньої торгівлі», «Про надзвичайні заходи по сприянню імпорту і залучення прямих 
іноземних інвестицій в Японію», «Про спеціальні зони, пов'язані зі структурними 
реформами» і ін. 

Серед територій з особливим статусом в Японії виділяють: 
1. Національні стратегічні спеціальні зони; 
2. Спеціальні зони міжнародного значення і особливі зони регіонального 

значення; 
3. Інноваційні промислові кластери (технопарки). 
Урядом Японії здійснюється створення національних стратегічних спеціальних 

зон (National Strategic Special Zones) з метою поліпшення умов ведення бізнесу, 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки і збільшення її 
інвестиційної привабливості. Відповідний закон був внесений спеціальним урядовий 
комітетом на чолі з прем'єр-міністром Японії С. Абе на розгляд парламенту 7 грудня 
2013 року і набув чинності 25 лютого 2014 р. 

На даний час в Японії функціонують такі національні стратегічні спеціальні зони: 
- Зона Токіо (столичний регіон Токіо, м. Наріта преф. Канагава, преф. Чіба) - 

міжнародна база бізнес-інновацій; 
- Зона Кансай (м. Кіото і м. Осака, а також преф. Хего) - центр впровадження 

інновацій в галузі медицини; 
- Зона Окінава (преф. Окінава) - центр міжнародного туризму; 
- Зона Ніїгата (м. Ніїгата преф. Ніїгата) - центр проведення масштабних реформ 

в галузі сільського господарства; 
- Зона Хього (м. Ябу преф. Хього) - центр проведення реформ сільського 

господарства в гірській місцевості; 
- Зона Фукуока (м. Фукуока преф. Фукуока) - центр проведення реформ в області 

трудового найму; 
- Зона Акіта (м Сенбоку преф. Акіта) - центр проведення реформ в галузі 

медичного туризму, а також землеробства та лісівництва; 
- Зона Міягі (м. Сендай преф. Міягі) - центр проведення соціальних реформ і 

підвищення зайнятості жінок; 
- Зона Аічі (преф. Аічі) - центр проведення реформ в галузі підготовки та 

працевлаштування кадрів для індустріального сектора країни; 
- Зона Хірошіма і Ехіме (преф. Хірошіма і м. Імабарі преф. Ехіме) - центр 

туризму, освіти, а також міжнародних обмінів. 
Створення в Японії особливих зон міжнародного значення (Comprehensive 

Special Zones for International Competitiveness) і особливих зон регіонального значення 
(Comprehensive Special Zones for Local Revitalization) регламентується «Законом про 
особливі зони», який набрав чинності 1 серпня 2011 р До теперішнього моменту урядом 
Японії затверджено функціонування 41 особливої зони регіонального значення та 7 
особливих зон міжнародного значення. 

До особливих зон міжнародного значення відносяться: 
1. «Харчовий комплекс Хоккайдо». 
2. «Наукове містечко Цукуба» (преф. Ібаракі). 
3. «Азіатський штаб» (м Токіо). 
4. «Прибережний інноваційний район Кейхін» (мм. Йокогама і Кавасакі). 
5. «Перший азіатський авіапромисловий кластер» (преф. Гіфу і Аічі). 
6. «Інноваційний район Кансай» (мм. Кіото і Хього). 
7. «Зелена Азія» (преф. Фукуока). 
Для резидентів особливих зон міжнародного значення передбачаються 

податкові відрахування на суму вкладених інвестицій або відшкодування частини 



інвестиційних витрат. Також можливе зниження на 20% оподаткування при сплаті 
податку на доходи юридичних осіб. 

Відносно особливих зон регіонального значення в певних випадках передбачені 
податкові відрахування в розмірі вкладених інвестицій, дотації з боку центрального 
уряду, а також співфінансування державою частини процентних ставок по виданих 
кредитах. 

Японський уряд продовжує роботу з розвитку в країні венчурного 
підприємництва, покликаного активізувати впровадження в промисловість нових 
технологій і науково-технічних розробок. З цією метою МЕТП Японії прийняв рішення 
про відродження національної програми розвитку інноваційних промислових кластерів 
(технопарків). 

Ініціатором створення кластерів і технопарків в Японії виступає уряд. МЕТП 
Японії і місцеві органи влади надають їм допомогу в різних формах, включаючи 
зниження податку на землю. Система прискореної амортизації дозволяє додаткове 
списання в перший рік 30% вартості обладнання і 15% вартості будівель і споруд для 
підприємств і дослідницьких центрів, пов'язаних з високотехнологічними галузями. В 
даний час на всій території Японії функціонують понад 18 технопарків, в рамках яких 
здійснюють діяльність близько 10 700 малих і середніх підприємств, а також 290 
навчальних закладів, включаючи промислові коледжі. 
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Зберігання та доставка вантажу 

Вкажіть вимоги та можливості основних транспортних хабів країни (порти та аеропорти, 

в які надходить вантаж та корисні посилання) 

Назва хабу/порту* 

Перелік основних портів та аеропортів Японії за посиланням: 

https://www.customs.go.jp/english/procedures/advance_e/contact.htm 

Ставка портових зборів* 
Портовий збір для іноземних торгових суден (на чисту тонну або їх частину) складає 36 
японських єн. 
 
У разі коли іноземне торгове судно заходило в той самий закритий порт чотири або 
більше разів з 1 січня по 31 грудня того ж року, судно може подати заяву про звільнення 
від сплати зборів за четвертий та подальші заходи. 
Джерело: https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm 
 
Порт Токіо звільняє від плати за захід у порт судна, що працюють на СПГ і водні, щоб 
стимулювати більш широке використання цього палива в морському секторі. Дане 
рішення набуло чинності 1 квітня 2021 і діятиме до 31 березня 2026 року. 
Джерело: https://www.maritime-executive.com/article/japan-waives-port-fees-for-lng-and-
hydrogen-ships-to-reduce-emissions 
 
Ставка митних зборів* 
 
За посиланням: 
https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm 
 
Інформацію щодо митних формальностей можна отримати у митного брокера 
найближчої митниці в Японії. Контакти митних брокерів за посиланням: 
https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/sonota/9301_e.htm 
 

https://www.customs.go.jp/english/procedures/advance_e/contact.htm
https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm
https://www.maritime-executive.com/article/japan-waives-port-fees-for-lng-and-hydrogen-ships-to-reduce-emissions
https://www.maritime-executive.com/article/japan-waives-port-fees-for-lng-and-hydrogen-ships-to-reduce-emissions
https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm
https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/sonota/9301_e.htm


Вартість зберігання вантажу в складських приміщеннях у митній зоні за посиланням 
https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm  
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Державні закупівлі та тендери 

В Японії більшість державних закупівель (ДЗ) відбувається шляхом проведення 

конкурсних процедур (тендерів) за участю постачальників товарів або послуг, які 

пройшли відповідну процедуру кваліфікації доступу до участі у них. 

Опис та посилання на законодавство 

Ринок державних закупівель Японії регулюється такими законодавчими 
актами: Закон про бухгалтерський облік Закон № 35 від 1947 р. 
(http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2044&vm=02&re=02), 
Розпорядження Кабінету Міністрів про бюджет, аудит та бухгалтерський облік 
(Імперський указ № 165 від 1947 р. 
(http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2618&re=02&vm=02), та 
Закон про місцеву автономію (Закон № 67 від 1947 р.). 

Угода про державні закупівлі в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) 
передбачає міжнародне правило державних закупівель. 

У березні 2012 року було прийнято «Протокол про внесення змін до Угоди про 
державні закупівлі», метою якого є розширення охоплення Угоди. Японія прийняла 
Протокол у березні 2014 року. 

Протокол набув чинності для Японії 16 квітня 2014 р. Між Японією та 
Стороною, яка не прийняла Протокол, попередня Угода застосовується до тих пір, поки 
Сторона не прийме Протокол. 

Згідно з законом в Японії існують три основні види закупівель: 

 відкриті - є найбільш поширеною процедурою, яку використовують урядові установи 
Японії. У цій процедурі закупівельна організація публікує в офіційній газеті “Kanpo” 
(японською мовою, офіційний ресурс на якому розміщується інформація щодо 
проведення державних закупівель) або її еквіваленті на місцевому рівні 
повідомлення про запрошення кваліфікованих постачальників для участі в тендерних 
процедурах. Контракт укладається з учасником торгів, який зробив найкращу 
пропозицію з точки зору запропонованої ціни. 

 ввибіркові - процедура вибіркових тендерних пропозицій застосовується тоді, коли 
процедура відкритих торгів не потрібна, оскільки лише невелика кількість 
постачальників може брати участь у тендерних процедурах через характер або мету 
договору, або якщо процедура відкритого тендеру вважається недоцільною. У 
вибірковому тендері закупівельна організація визначає з числа кваліфікованих 
постачальників тих, кого вважає здатними виконати договір, та запрошує їх взяти 
участь у тендерних процедурах. Контракт укладається з учасником торгів, який 
зробив найкращу пропозицію з точки зору тендерних цін. Ця процедура на сьогодні є 
рідкісною і в основному застосовується в договорах на виконання державних робіт 
для складних проектів. 

Повідомлення публікується в офіційній газеті “Kanpo” (японською мовою) або 
його еквівалентах на місцевому рівні, як у процедурі відкритих торгів, і постачальники, 
які не були визначені, але бажають брати участь у тендері, можуть це зробити за 
умови, що вони пройдуть відповідну кваліфікаційну процедуру; 

 лімітовані - договір укладається без конкурсних торгів (відкриті та вибіркові тендерні 
процедури). Лімітований тендер найчастіше застосовується під час укладання 
контрактів на послуги, які часто пов'язані зі сферою ІТ. Він може використовуватися 
лише за умов, передбачених Угодою про державні закупівлі, наприклад, відсутність 
учасників торгів у відповідь на публічне повідомлення або необхідність захисту 
виключних прав, таких як патенти. 

https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2044&vm=02&re=02
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https://kanpou.npb.go.jp/
https://kanpou.npb.go.jp/


 
Рекомендації щодо участі іноземних компаній у державних закупівлях 

викладені МЗС Японії за посиланням: https://www.mofa.go.jp/files/000037391.pdf  
Державні закупівлі на сайті Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) 

https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement.html?fbclid=IwAR1dTQ8AZPwevLoJs6kP
H7Yt0bvlvM8AwB0tGM0MdjICEzQDNOpy2FuFyMY#tabnav_2. 

Інформація про публічні закупівлі в Японії на сайті Європейсько-японського 
центру промислового співробітництва https://www.eu-japan.eu/government-procurement. 

Посилання на офіційні сторінки міністерств та відомств Японії щодо 

державних закупівель 

House of Representatives  https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.n 
sf/html/statics/choutatsu/chotatsujoho.htm  

House of Councillors  https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/cho utatu/index.html  

Supreme Court  https://www.courts.go.jp/tyotatu/  

Board of Audit  https://www.jbaudit.go.jp/proc/info/item/  

National Personnel Authority  https://www.jinji.go.jp/tyoutatu/index.html  

Cabinet Office  https://www.cao.go.jp/chotatsu/index.html  

Imperial Household Agency  https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotats u/wto/wto.html  

Reconstruction Agency  https://www.reconstruction.go.jp/topics/post_ 139.html  

Japan Fair Trade Commission  https://www.jftc.go.jp/soshiki/tyoutatsu/index .html  

National Public Safety Commission 
(National Police Agency)  

https://www.npa.go.jp/news/procurement/ind ex.html  

Personal Information Protection 
Commission  

https://www.ppc.go.jp/news/publicoffer/  

Financial Services Agency  https://www.fsa.go.jp/choutatu/choutatu_j/ny usatu_menu.html  

Consumer Affairs Agency  https://www.caa.go.jp/notice/procurement/  

Ministry of Internal Affairs and 
Communications  

https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/cyoutat su/index.html  

Ministry of Justice  http://www.moj.go.jp/seihuchotatsu_ index.html  

Ministry of Foreign Affairs  https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/ shocho/chotatsu/  

Ministry of Finance  https://www.mof.go.jp/procurement/ seihuchoutatsu/index.htm  

Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology  

https://www.mext.go.jp/b_menu/choutatsu/ index.htm  

Ministry of Health, Labour and Welfare  https//www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/ichiran. html  

Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries  

https://www.maff.go.jp/j/supply/index.html  

Ministry of Economy, Trade and 
Industry  

https://www.meti.go.jp/information/publicoffer /index.html  

https://www.mofa.go.jp/files/000037391.pdf
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Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism  

https://www.mlit.go.jp/appli/file000001.html  

Ministry of the Environment  https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/ index.html  

Ministry of Defense  https://www.mod.go.jp/j/procurement/ chotatsu/index.html  

Japan Casino Regulatory Commission  https://www.jcrc.go.jp/contact/procurement/i ndex.html  

Japan's Government Procurement : 
Policy and achievements Annual 
Report  

https://www.kantei.go.jp/jp/kanbou/r01tyouta tu/  

https://japan.kantei.go.jp/98_abe/documents/ 2019/_00002.html  

Answers to Opinions and Requests 
about the  
Voluntary Measures on Government  
Procurement  

https://www.kantei.go.jp/jp/kanbou/r01tyouta tu/dai3/dai3shiryou5.pdf  

https://japan.kantei.go.jp/procurement/2018/ 3-5FY2018ch3-5.pdf  

Government Procurement Challenge 
System  

https://www5.cao.go.jp/access/japan/ chans_main_j.html  

Kanpo(Official Gazette)  https://Kanpou.npb.go.jp/  

 

Чи існує можливість участі у державних закупівлях іноземним компаніям - 
нерезидентам? 

Умови участі у тендерах для приватного сектору* 
Для участі у тендері компанія має пройти відповідну кваліфікацію. Заявка на 
кваліфікацію може бути подана незалежно від країни походження або національності 
компанії-постачальника. Японське дочірнє підприємство іноземної фірми може подати 
заяву на отримання кваліфікації від імені головної компанії, пред'явивши відповідну 
довіреність. 

З метою проходження відповідної кваліфікації для участі у тендерних 
процедурах претендент має надати відомості (японською мовою): 

 про кваліфікацію постачальника для участі у закупівлях товарів, робіт, 
послуг; 

 про власний капітал підприємства; 

 про наявність та розмір оборотних коштів; 

 про кількість персоналу; 

 про вартість обладнання; 

 про середньорічні рівні продажів; 

 про період, протягом якого претендент займається відповідною бізнес-
практикою;  

 інші документи за потреби. 
Етапи проведення державних закупівель: 

 центральні японські організації публікують інформацію про закупівлі в 
офіційній газеті “Kanpo”. 

 аналогічна інформація розміщується в електронному вигляді в режимі 
онлайн на сайтах МЗС Японії 
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/index.html) і Японської організації 
сприяння розвитку зовнішньої торгівлі (ДЖЕТРО, 
http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/); 
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 процедура відбору заявок, вибору переможців закупівлі контролюється 
Управлінням організації державних закупівель; 

 контракти для центральних міністерств і відомств відбираються Радою з 
організації державних закупівель. 
 
Умови участі у тендерах для державного сектору* 

Аналогічні до умов участі представників приватного сектору 

Розділ 16 з 18 

Інвестиційна діяльність 
Основні особливості законодавства у сфері залучення інвестицій (опис та 
посилання на законодавство) 

Основу правовідносин в області іноземних інвестицій в Японії встановлює Закон 
«Про регулювання валютних операцій і зовнішньої торгівлі» (Foreign Exchange and 
Foreign Trade Act, 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=2&id=21).  
Закон дає визначення понять «іноземний інвестор», «прямі і портфельні 

іноземні інвестиції», регламентує види діяльності, що потрапляють в категорію 
іноземного інвестування, визначає принципи і загальний порядок допуску іноземних 
інвестицій на японський ринок. Додатково до Закону укладення угод на фондовій біржі 
і порядок обігу цінних паперів регламентує Закон Японії від 13.04.1948 № 25 «Про 
операції з цінними паперами» (Financial Instruments and Exchange Act, 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2355&vm=02&re=02). 

Побічно порядок здійснення іноземних інвестицій зачіпає Закон Японії від 
14.04.1947 № 54 «Про заборону приватних монополій і підтримки чесної торгівлі» (Act 
on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=02&id=2085), згідно з яким 
компанії зобов'язані повідомляти антимонопольний орган про передачу (придбання) 
акцій (ст. 10, 11, 14), про укладення міжнародного договору, а також не повинні входити 
в міжнародну угоду або міжнародний контракт, якщо в цих документах містяться 
положення про необґрунтоване обмеження торгівлі або про недобросовісну 
торговельній практиці (ст. 6). При здійсненні операцій злиття і поглинання (ст. 15, 16) 
сторони зобов'язані отримати дозвіл антимонопольного органу якщо обсяг продажів 
компанії-покупця на внутрішньому ринку країни перевищує 20 млрд. єн, а компанії, акції 
якої купуються - 5 млрд. єн. Зазначені правила діють і в тих випадках, коли в угодах 
злиття та поглинання беруть участь більше двох компаній. Допуск іноземних інвестицій 
на ринок Японії може здійснюватися в повідомному і дозвільному порядку. 

У червні 2020 року Уряд Японії ухвалив поправки до Закону «Про регулювання 
валютних операцій і зовнішньої торгівлі», які вимагають від іноземних інвесторів 
інформувати антимонопольні органи Японії про наміри придбання щонайменше 1% 
акцій компаній, які задіяні у критично важливих галузях країни, які пов’язані з 
національною безпекою (зброя, літаки, ядерна енергетика, космічний розвиток або 
інформаційно-комунікаційні технології), державною інфраструктурою (електроенергія, 
газ, вода, телекомунікації або залізниці), громадська безпека (медицина, медичне 
обладнання, виробництво вакцин або приватна служба безпеки), захищена побутова 
промисловість (наприклад, сільське господарство). 
 
Обсяги прямих інвестицій країни акредитації закордон та основні сектори 

інвестування – 123 млрд. дол. США, фінанси страхування, комунікації, транспортне 

обладнання, електричне устаткування, продукти харчування, хімічна продукція та 
фармацевтика. Проте ці цифри є відносним показником, оскільки значний обсяг прямих 
інвестицій у підприємства і проекти за кордоном японські корпорації інвестують за 
рахунок афілійованих компаній та фінансових установ, що знаходяться за кордоном. 
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10 секторів економіки, які найбільш привабливі для інвестицій* 

Найбільша кількість інвестицій зафіксована у такі сектори: 
фінанси та страхування, електричне обладнання, транспортне обладнання, 
фармацевтика та хімічна промисловість, сфера обслуговування, комунікації, продукція 
загального машинобудування, нерухомість, транспорт, скло та кераміка, 
 
Основні переваги та недоліки інвестування* 
Переваги інвестування – висока захищеність інвестицій, економіка, що інтенсивно 
розвивається, розвинутий ринок, великий інноваційний потенціал, наявність 
інфраструктури, що сприяє розвитку бізнесу.  
недоліки – складно конкурувати з місцевими інвестиціями через високу доступність та 

низьку ціну кредитних ресурсів, великі накопичені обсяги власних інвестицій.  
Топ-20 іноземних компаній, що ведуть інвестиційну діяльність у країні* 

1. Amazon. 
2. Google. 
3. Oracle. 
4. Coca-Cola. 
5. Nestle. 
6. Shell. 
7. Microsoft. 
8. Johnson&Johnson. 
9. Apple. 

ТОП-10 найбільших країн-інвесторів в країну 

1. США (32,93 млрд. дол. США). 
2. КНР (21,02 млрд. дол. США). 
3. Нідерланди (10,19 млрд. дол. США). 
4. Таїланд (9,32 млрд. дол. США). 
5. Велика Британія (8,53 млрд. дол. США). 
6. Сінгапур (8,29 млрд. дол. США). 
7. Австралія (7,71 млрд. дол. США). 
8. Кайманові острови (7,62 млрд. дол. США). 
9. Гонконг (4,20 млрд. дол. США). 
10. Республіка Корея (4,15 млрд. дол. США). 

 
Обсяги прямих іноземних інвестицій в країну – 143 млрд. дол. США 
 

Розділ 17 з 18 

Економічні відносини з Україною 
Загальна характеристика двосторонніх економічних відносин 

Економічне співробітництво України з Японією визначається насамперед з 

урахуванням впливу і провідної ролі Японії на рівні зі США і ЄС у формуванні світової 

фінансової, промислової і торговельної політики у складі G7 та через міжнародні 

фінансові і торговельні структури (IMF, WB, EBRD, IFC, OECD, WTO та інш.).  

Особливе значення Японія відіграє як у світі, так і у співпраці з Україною в ролі 

світового інвестора і донора технічної та грантової допомоги.   

В рамках урядової програми Офіційної Допомоги Розвитку (ОДР) та через 

міжнародні організації у 1992-2020 рр. Японія надала Україні фінансову та технічну 

допомогу орієнтовно у обсязі 3,2 млрд. дол. США для будівництва інфраструктурних 

об’єктів, стабілізації макроекономічної ситуації в Україні, переоснащення українських 

культурних і медичних закладів та військових госпіталів, а також на відновлення 



інфраструктури Донбасу і допомогу особам, постраждалим від бойових дій та російської 

окупації.   

Зокрема, на відновлення інфраструктури Донбасу надається щорічна допомога 

через міжнародні організації: ОБСЄ, Міжнародну Організацію Червоного Хреста, 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців (УВКБ ООН), Програму розвитку ООН (ПРООН) та інші. У 2020 році Урядом 

Японії на зазначені цілі було надано допомогу у обсязі 4,23 млн. дол. США. 

Особливе значення в рамках програми ОДР має реалізація масштабних спільних 

проєктів на основі пільгових єнових кредитів. На основі такого кредиту за програмою 

ОДР (вартістю 190,9 млн дол. США, на 40 років під 1,5% річних) у 2012 р. було введено 

у експлуатацію термінал D Міжнародного а/п «Бориспіль».  

У 2020-2021 р. відновлено роботу з реалізації проекту «Реконструкція Бортницької 

станції аерації», відповідно до Угоди про надання Урядом Японії єнового кредиту на 

суму 108 млрд. ієн (близько 1 млрд. дол. США), яка була підписана 6 червня 2015 р. і 

ратифікована ВРУ 2 вересня 2015 р. 26 лютого 2021 р. отримано тендерні пропозиції 

щодо вибору генерального підрядника робіт по проекту. Результати опрацювання 

тендерної документації мають бути оголошені орієнтовно до кінця 2 кварталу 2021 р.  

Розробляється технічна документація і продовжується підготовка до залучення 

єнового кредиту на суму орієнтовно 700 млн. дол. США для реалізації проєкту 

«Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві». 

У контексті екологічної та кліматичної безпеки Україна та Японія у 2010-2016 рр. 

реалізували низку проектів в рамках фінансових механізмів Кіотського протоколу на 

основі Схем зелених інвестицій у обсязі орієнтовно 300 млн. дол. США. За рахунок 

коштів, залучених Україною від продажу Уряду Японії квот на скорочення викидів 

парникових газів, було здійснено поглиблену модернізацію 80 вагонів Київського 

метрополітену, проведено заміну старих патрульних автомобілів Нацполіції УАЗ і ВАЗ 

на нові гібридні Тойота-Пріус і Міцубіші-Аутлендер, а також реалізовано теплову 

санацію шкіл, лікарень та інших соціальних об’єктів по всій Україні. 

Після укладення Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій (підписана 5 

лютого 2015 р.; ратифікована Законом України №505-VIIІ від 3 червня 2015 р.) та 

запровадження у 2016 р. поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС на основі Угоди про асоціацію, Україна стала більш привабливою для 

японського бізнесу в інвестиційному і торговельному сенсі.  

Спільною основою для подальшого розвитку двостороннього економічного 

співробітництва має стати наявність як в України, так і в Японії ЗВТ з ЄС і Великою 

Британією, а також можливість приєднання України до «Партнерства між ЄС та Японією 

щодо стійкого зв’язку та інфраструктури», угоду про яке було підписано  Прем’єр-

міністром Японії С.Абе і Президентом Європейської Комісії  Ж.-К. Юнкером 27 вересня 

2019 р. В рамках партнерства, ЄС та Японія орієнтовані розвивати з країнами Східної 

Європи інвестиційну співпрацю в галузі цифрових інформаційно-комунікаційних 

технологій та підготовці спільних інфраструктурних проектів. Наразі японські компанії 

та банки виявляють інтерес до зазначеного формату співпраці між ЄС та Японією, що 

може стати новою платформою для розвитку бізнесу між Україною та Японією, оскільки 

Україна має значний потенціал за цими напрямками і налаштована до співпраці. 

У двосторонній торгівлі, враховуючи провідні світові позиції України у експорті 

металургійної сировини і сільгосппродукції та залежність Японії саме від імпорту цих 

товарів, основними експортними позиціями України до Японії протягом 2015-2020 рр. 

визначились: залізні концентрати та окатиші, тютюнові вироби, зернові культури 

(переважно кукурудза), алюміній необроблений, титан (вироби з титану) і феросплави. 



Японський імпорт в Україну представлений в основному продукцією машинобудування 

та високотехнологічних галузей, в якому домінують автотранспортні засоби та 

запчастини до них (щорічно - орієнтовно 65%). 

Динаміка двосторонньої торгівлі Японії з Україною у 2015-2020 рр. 
млн дол.США 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Товарообіг 630,3 764,0 941,5 969,3 1 235,30 1 270,25 

Експорт 243,0 192,0 218,0 231,9 259,87 190,60 

Імпорт 387,3 572,0 723,5 737,4 975,43 1079,65 

Сальдо -144,3 -380,0 -505,5 -505,5 -715,56 - 889,05 

 
Договірно-правова база з Україною у сфері торговельно-економічного 
співробітництва (назва і дата підписання договорів та інших документів з т.з. 
міжнародного права)* 

 Домовленість між Урядом України і Урядом Японії про встановлення 
дипломатичних відносин (у формі обміну листами), укладена 26 січня 1992 р. 

 Угода між Україною та Японією з питань правонаступництва обох держав 
стосовно договорів та угод, укладених Японією з колишнім СРСР (у формі обміну 
листами), підписана 23 березня 1995 р. 

 Конвенція між урядом Японії та урядом СРСР про уникнення подвійного 
оподаткування щодо податків на прибуток», укладена у 1986 році. 

 Угода про співробітництво і партнерство між Експортно-імпортним банком 
України і Японським банком міжнародного співробітництва, укладена 14 квітня 
1997 р. 

 Меморандум про створення і діяльність Японського центру в Україні, підписано 
19 травня 1997 р., ратифіковано Законом України № 742/97-ВР від 17.12.1997 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії 
щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних 
інструментів Національній філармонії України, підписано 13.04.1999 р., 
ратифіковано Законом України № 933-XIV від 14.07.99 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії 
щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального 
обладнання Національному музею історії України, підписано  30.07.1999 р., 
ратифіковано Законом України № 1161-XIV від 19.10.1999 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії 
щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в 
українській спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ», підписано 22.08.2000 р., 
ратифіковано Законом України № 2106-III від 16.11.2000 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії 
щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіо обладнання 
Національному академічному драматичному театру ім.І.Франка, підписано 
01.02.2001 р., ратифіковано Законом України № 2483-III від 29.05.2001 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії 
про надання японського  культурного гранту на постачання аудіо обладнання та 
музичних інструментів Національному академічному театру опери та балету 
України імені Т.Г.Шевченка, підписано 22.01.2002 р., ратифіковано Законом 
України № 22-IV від 20.06.2002 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії 
про реструктуризацію боргу, підписано 20.10.2002 р. 

 Угода про реструктуризацію боргу між Україною, в особі Міністра фінансів 
України, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, та Японським банком 
міжнародного співробітництва, підписано 05.12.2002 р. 



 Угода між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та 
грантову допомогу, підписана 10.06.2004 р., ратифіковано Законом України № 
1969-IV від 01.07.2004 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання 
кредиту для фінансування проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту 
"Бориспіль", підписано 29.03.2005 р., ратифіковано Законом України № 2669-IV 
від 16.06.2005 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Міністерством економіки України і 
Міністерством закордонних справ Японії про реалізацію проекту технічного 
співробітництва «Українсько-японський центр», підписано 15.07.2005 р. 

 Протокол щодо доступу до ринків товарів і послуг між Україною і Японією (у 
контексті приєднання України до СОТ), підписано 21.07.2005 р. 

 Кредитна угода, що діє на основі Меморандуму про взаєморозуміння між 
Експортно-імпортним банком України та Японським банком міжнародного 
співробітництва, щодо відкриття кредитної лінії для розвитку двосторонньої 
українсько-японської торгівлі у приватному секторі, підписана 11.11.2005 р. 

 Меморандум між Урядом України та Урядом Японії про співпрацю з 
впровадження Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу 
до неї, підписано 14.07.2008 р. 

 Угода про придбання одиниць встановленої кількості за «Схемою зелених 
інвестицій» між Національним агентством екологічних інвестицій України та 
Організацією розвитку нових видів енергії та промислових технологій Японії 
(НЕДО), а також Керівництво для впровадження «Схеми зелених інвестицій» між 
Урядом України та Урядом Японії, підписано 18.03.2009 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Державним експортно-імпортним банком 
України та Агенцією зі страхування експорту та інвестицій Японії щодо 
страхування японського експорту в Україні , підписано 25.03.2009 р. 

 Угода між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво у сфері 
поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних 
електростанціях», підписано 18.04.2012 р., ратифіковано Законом України 
№4669-VI від 27.04.2012 р. 

 Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України та Міністерством освіти, культури, спорту, науки і технології Японії 
в галузі освіти, підписано 18.09.2012 р.  

 Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо 
Кредитної угоди про Позику на політику розвитку на здійснення економічних 
реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного 
співробітництва, підписано 17.07.2014 р., ратифіковано Законом України № 1626-
VII від 12.08.2014 р. 

 Угода між урядом України і урядом Японії про сприяння та взаємний захист 
інвестицій, підписано 5 лютого 2015 р.; ратифікована Законом України №505-VIIІ 
від 3 червня 2015 р. 

 Договір (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про 
надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки 
стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних 
каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів 
Бортницької станції аерації», підписано 06.06.2015 р., ратифіковано Законом 
України № 664-VIII від 02.09.2015 р. 

 Кредитна угода між Урядом України та Агентством міжнародного співробітництва 
Японії щодо реалізації «Проекту реконструкції Бортницької станції аерації»
 15.06.2015 р.  

 Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо 
Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних 



реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного 
співробітництва, підписано 04.12.2015 р., ратифіковано Законом України № 988-
VIII від 04.02.2016 р. 

 Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання 
Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання 
для публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» та Узгоджений протокол щодо процедурних деталей 
та Протокол обговорення стосовно протидії корупції до зазначеної Угоди, 
підписані 18.04.2019 р. 

 Заява про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу 
України та Японським центром фінансової розвідки Національної комісії з питань 
громадської безпеки Японії щодо обміну фінансовою інформацією стосовно 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та 
фінансування тероризму, підписано 12.06.2019 р. 

 
Чи є Угода з Україною про взаємний захист інвестицій* - Угода між урядом України 

і урядом Японії про сприяння та взаємний захист інвестицій підписана 5 лютого 2015 р.; 
ратифікована Законом України №505-VIIІ від 3 червня 2015 р. 

Чи є Угода з Україною про уникнення подвійного оподаткування* - На сьогодні 

чинна «Конвенція між урядом Японії та урядом СРСР про уникнення подвійного 
оподаткування щодо податків на прибуток» укладена у 1986 році.  
Проте, у січні 2021 р. українська сторона ініціювала перемовини щодо укладення нової 
міжурядової українсько-японської «Конвенції про уникнення подвійного оподаткування 
та запобігання податковим ухиленням і уникненням стосовно податків на доходи», 
проект якої наразі знаходиться на узгодженні японської сторони. 

Чи є угода про вільну/преференційну торгівлю з Україною (назва, основні положення) – 
не має 

Обсяг торгівлі з Україною у загальному обсязі експортно-імпортних операцій 
Японії (%)* Зовнішній товарообіг Японії у 2020 р. становив 1362 млрд дол. США. 

Загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами і послугами між Україною і Японією 
досяг у 2020 р. рівня 1,27 млрд дол. США, що становить 0,1% у загальному обсязі 
експортно-імпортних операцій Японії. 

Основні товарні позиції українського експорту та японського імпорту 
двосторонньої торгівлі  

За підсумками 2020 р. торговельно-економічне співробітництво з Японією 
характеризувалося розширенням товарної структури українського експорту та 
подальшим збільшенням двосторонньої торгівлі, попри вплив низки негативних 
факторів, викликаних світовою пандемією коронавірусу. У січні-грудні 2020 р., за даними 
Держстату України, загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами і послугами, 
порівняно з 2019 р., збільшився на 2,8% або на 35 млн. дол. США до рівня 1 270,25 млн. 
дол. США.  
При цьому експорт українських товарів і послуг у 2020 р. скоротився на 69,27 млн. дол. 
США або на 27% і становив 190,60 млн. дол. США, а імпорт товарів і послуг з Японії в 
Україну збільшився на 104,22 млн. дол. США або на 9,65 % і досяг 1 079,65 млн. дол. 
США.  

Експорт у 2020 р. Імпорт у 2020 р. 

Товар Обсяг 

млн. дол. 

Частка 
% 

Товар Обсяг 

млн. дол. 

Частка 
% 

Тютюн і пром. замінники 
тютюну  

84,0 46,2 Засоби наземного 
транспорту 

697,99 64,90 

Руди та концентрати 
залізні  

 

49,0 26,9 Продукція 
машинобудування 
(крім автомобілів) 

117,98 10,95 



Агропродукція, у т.ч.  

жири і олії   –    6,48 

риба             -    4,75 

продукти переробки овочів          
-     2,7 

молокопродукти, яйця та 
натуральний мед – 1,25 

17,8 9,8 Прилади та 
апарати оптичні, 
фотографічні 

88,4 

 

 

8,2 

 

Алюміній і вироби з нього 12,2 6,7 Фармацевтична 
продукція 

45,79 4,3   

Різноманітні хімпродукти 
(органічна і неорганічна)  

7,1 3,9 Каучук і гума 39,29 3,7 

Деревина і вироби з 
деревини 

4,5 2,5 Товари хім. 
промисловості, у 
т.ч. 

пластмаси і 
полімери        -   6,4 

органічні 
хім.сполуки    -  5,4 

фототовари   -   5,2 

ефірні олії      -   2,9 

32,0 3,0 

 
Слід наголосити, що відповідно до статистичних даних Мінфіну Японії, основними 
імпортерами товарів групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» в Японію в 2020 
р. були: 1. Італія з часткою 33% (1,8 млрд дол. США), 2. Південна Корея 18,1% (985 млн 
дол. США), 3. Сербія 10,6% (579 млн дол. США) та 4. Україна з часткою 7,76% (422 млн 
дол. США). Тобто японські і українські статистичні дані щодо поставки товарів цієї групи 
в Японію з України відрізняються в 5 разів. 
 
Торгівля послугами між Україною та Японією (основні види послуг та обсяги)* 
Двосторонній товарообіг послугами у 2020 р. зменшився практично удвічі (на -47,6%) і 
становив 11,85 млн дол. США, що становить 0,93% від загального двостороннього 
товарообігу. При цьому експорт українських послуг протягом січня-грудня скоротився 
на 10,1% до рівня 9,0 млн. дол. США, а імпорт японських послуг у 2020 р. практично 
обвалився на 80,5% до 2,85 млн дол. США. Скорочення обсягу послуг відбулось у 
наслідок відсутності протягом 2020 р. туристичних обмінів та призупинення Поштою 
Японії з червня 2020 р. і до березня 2021 р. поштових авіа- і EMS відправлень, а також 
відсутністю банківських, фіскальних і страхових операцій, пов’язаних з вищезгаданими 
послугами. 

Інші товари і послуги, які можуть зацікавити Японську сторону. 

Відповідно до Національної Експортної Стратегії України до 2025 р., Японія разом з 
США, Німеччиною, Великою Британією та Францією входить до п’ятірки країн, 
торговельний потенціал яких не повністю використаний українськими підприємствами.  
Товарні сектори, які мають резерв для нарощування українського експорту в Японію, це 
насамперед: 

 Зерно: кукурудза, пшениця, овес і бобові (насамперед соєві боби). Ці зернові 
культури входять до ТОП-10 продуктів харчування, які імпортує Японія (див. 
розділ 4). Проте, у 2019-2020 р., через зміну кон’юнктури на світових ринках,  
поставки українського зерна на ринок Японії значно скоротилися;  

 Продукція харчової промисловості, яка включає в себе готові харчові продукти та 
харчові інгредієнти. Зокрема, до 2007 р. однією с основних груп українських 
експортних товарів на ринок Японії було сухе коров’яче молоко та інші 
молокопродукти (казеїн, сухі сироватки тощо), які знаходяться на 3-му місці серед 
імпортованих продуктів харчування. Тільки починається експорт курячого м’яса, 



щорічний імпорт якого в Японію становить понад 1 млн тон. Сертифікацію 
української курятини завершено у 2019 р. Майже не представлені на ринку Японії 
українські горілки, вина і пиво, через складність конкуренції з аналогічною 
продукцію з країн, що мають ЗВТ з Японією (країни ЄС, США, Чилі і Австралія); 

 Рослинна олія (з насіння соняшнику, рапсу, сої тощо), у т.ч. і органічна продукція, 
яка користується особливим попитом в Японії; 

 Продукція металургійної промисловості – насамперед доповнити український 
сировинний експорт залізорудних концентратів і окатишів, продукцією з доданою 
вартістю – прокатом і напівфабрикатами; 

 Продукція легкої промисловості – на сьогодні майже не представлена на 
японському ринку, хоча висока якість і сучасний дизайн продукції української 
легкої промисловості можуть мати успішні перспективи. Для просування такої 
продукції на 125-мільйоний ринок Японії, потрібна агресивна маркетингова 
стратегія на основі участі у міжнародних виставках і презентаціях в Країні сходу 
сонця; 

 Сектор інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), а також впровадження 
українських start-up може суттєво вплинути на збільшення експорту українських 
послуг; 

 Сектор туризму під час пандемії COVID-19 особливо потерпає від практично 
повного блокування Японією як в’їзного, так і виїзного туризму (у т.ч. через 
необхідність обов’язкового 2-тижневого карантину тих, хто повертається з-
закордону та наполегливі рекомендації про «небажаність» відвідання багатьох 
країн світу). Проте, прихильність японців до подорожей і відвідання визначних 
природних місць і пам'яток культури має значний потенціал для нарощування 
туристичних послуг. Зокрема, це еко-туризм, оздоровчий, культурний, а також на 
основі включення України до комбінованих європейських турів; 

 Сектор креативних послуг може знайти своїх японських споживачів на основі 
послуг з реклами, ремісництва, дизайну, кіноіндустрії, індустрії моди, 
видавництва та інших мистецтв. 

Вкажіть середні ціни для основних експортних груп товарів для України.* 
Ціни на сировинні товари для металургії та зерно і олію, що імпортуються в Японію 
формуються на світових ринках і з урахуванням вартості фрахту до портів Японії.  

Ціни на продукцію групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» формується 
провідними міжнародними корпораціями, які виробляють вказану продукцію в Україні та 
імпортують її в Японію. У роздрібній торгівлі Японії ціна пачки сигарет коштує 4-5 дол. 
США. 

Ціни на інші товари як продуктової групи, так і промислові товари визначається 
співвідношенням якості і попиту товару на ринку, а також рівнем конкурентних переваг 
і суттєво залежить від спільної роботи експортера та імпортера по просуванню певного 
товару на ринок Японії.  

Опишіть шляхи доставки товарів з України до Японії із зазначенням часу доставки 
(морським, наземним, авіа - де доцільно)* 

У зовнішньоекономічній діяльності найбільш важливим сегментом японської логістики є 
морський транспорт. Враховуючи географічне розташування Японії як острівної 
держави морський транспорт є основним шляхом доставки вантажів. Головні комерційні 
порти Японії: низка спеціалізованих портів в мм. Йокогама і Токіо, низка спеціалізованих 
портів в мм. Осака і Кобе, а також порти Нагоя, Хірошіма, Кіта-Кюшю, Нагасакі та ін. 
Домінуючий вид морської доставки вантажів (за виключенням зерна, металургійної 
сировини та палива) – це контейнерні перевезення, вартість яких розраховується на 
основі міжнародних тарифів. Середній час доставки контейнеру з чорноморських портів 
України до портів Японії (як правило вказується Йокогама) – це 2 місяці. 



Важливе значення мають вантажні авіа термінали в міжнародних аеропортах Наріта 
(поблизу Токіо), Кансай (м. Осака), а також в аеропортах мм.Нагоя, Фукуока, Хірошіма 
та інш. Враховуючи відсутність прямого авіасполучення між Україною і Японією, час авіа 
доставки варіюється в межах 3-6 діб. 

Пропозиції щодо співробітництва у торговельній сфері: 

 Значний невикористаний потенціал для нарощування українського експорту має 
електронна торгівля (е-торгівля). Під час пандемії COVID-19 цей сектор 
роздрібної торгівлі переживає в Японії справжній бум. Головними провайдерами 
е-торгівлі є компанії Rakuten та Amazon Japan. Наразі «Укрпошта» та «Пошта 
Японії», за сприяння ПУ в Японії, проводять перемовини щодо оптимізації 
тарифів для пересилання товарів в рамках е-торгівлі; 

 Враховуючи глобальний характер діяльності японських торгових домів, які 
представлені в Україні – Міцубіші, Сумітомо, Марубені, Іточу, Соджіц та Міцуї, 
доцільно залучати торговий потенціал японських корпорацій для експорту 
української сільськогосподарської, хімічної, металургійної та іншої продукції не 
тільки в Японію, а у будь-які країни світу. Згадані корпорації мають власні 
розгалужені мережі офісів, які займаються глобальною міжнародною торгівлею 
та сприяють поставкам товарів в країни ЄС, АСЕАН, Африки і до Китаю; 

 Важливими інструментами просування українських товарів і послуг на ємкий 
японський ринок залишаються міжнародні виставки в Японії, а також такі 
маркетингові інструменти як проведення торгових онлайн-місій і веб-
конференцій.  Ключові виставки-ярмарки, які проводяться на щорічній основі в 
Японії – Міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв «FOODEX» та 
Міжнародний туристичний ярмарок «JATA WTF», які є перспективним і дієвим 
майданчиком для виходу українських підприємств і товарів на місцевий та 
регіональний ринки. 

Обмежувальні заходи по відношенню до імпорту українських товарів (якщо є) – в межах 
загальних обмежень (див. розділ 4). 

Обсяг інвестицій країни акредитації в Україну, його частка в загальному обсязі ПІІ 
в Україні 
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) з Японії в економіку України, станом на 31.12.2020 р., 
зареєстровані НБУ на рівні 145 млн. дол. США та зосереджені головним чином у сфері 
оптової та роздрібної торгівлі і ремонту транспортних засобів, а також у виробництві 
комплектуючих для транспортних засобів. У цьому секторі японський бізнес 
представлений виробничими потужностями японських компаній Ядзакі (Закарпатська 
обл.) і Фуджікура (Львівська обл.). Практично уся автокабельна продукція цих 
підприємств експортується на автозаводи ЄС. Японські компанії зацікавлені в 
інвестуванні у виробництва, продукція яких призначена для експорту на ринки Європи 
та СНД або для використання у кінцевих європейських продуктах.  

Зважаючи на глобальний характер діяльності японських корпорацій, значна частина 
японських ПІІ в Україну здійснюється з інших країн світу і не фіксується як японські ПІІ. 
Так, корпорація «Japan Tobacco Ukraine» інвестувала у Кременчуцьку тютюнову 
фабрику орієнтовно 320 млн. дол. США, які зареєстровані як інвестиції з Нідерландів, 
від міжнародної корпорації «Japan Tobacco International». ПІІ корпорації Фуджікура в 
створення автокабельного заводу у обсязі орієнтовно до 50 млн. дол. США надійшли з 
афілійованих підприємств корпорації з Іспанії та Румунії. Інвестиції у розвиток мереж 
сервісних СТО автомобілей Тойота, Мазда, Субару та інш. були залучені торговими 
домами Сумітомо, Іточу та Соджіц відповідно з афілійованих японських компаній, 
розміщених в Бельгії та інших країнах ЄС.  



Таким чином, окрім зареєстрованих НБУ 145 млн. дол. США інвестицій, походженням з 
Японії, ще орієнтовно понад 500 млн. дол. США вкладені транснаціональними 
японськими корпораціями в економіку України з інших країн. 

Проблемні питання економічного характеру у двосторонніх відносинах - відсутні 

Наявність двосторонньої міжвідомчої торговельно-економічної комісії 

Всебічне обговорення і узгодження двостороннього торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва відбувається у форматі регулярних спільних засідань 
Координаційної Ради з економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку 
України та Українського Комітету Японської федерації бізнесу «Кейданрен», які 
почергово проводяться в мм. Токіо і Києві.  

Відповідно до чинного положення про Координаційну Раду з економічного 
співробітництва з Японією, Головою Ради є Міністр економічного розвитку України (за 
посадою). 

Головою Українського Комітету «Кейданрен» почергово обирається очільник одного з 6 
провідних торгових домів Японії. Так, у серпні 2020 р. Головою Українського комітету 
було обрано Голову Правління корпорації «Марубені» пана Фумія Кокубу. 

Наразі здійснюється практична імплементація положень Меморандуму 
(https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2019/113.pdf ), підписаного за результатами 
Восьмого спільного засідання (м.Токіо, 16.12.2019 р.). Під час засідань відбувається 
обмін інформацією та визначення планів співпраці щодо законодавчих ініціатив, 
ринкових трендів, а також перспектив розвитку двостороннього співробітництва у таких 
сферах, як енергетика і мінеральні ресурси, енергозбереження та відновлювальні 
джерела енергії, промисловість, співпраця у сільському господарстві, розвиток та 
модернізація транспортної інфраструктури. 

Серед потужних японських корпорацій, що є членами Українського комітету Японської 
федерації бізнесу «Кейданрен» і вже присутні в Україні, слід виділити: Марубені, 
Сумітомо, Іточу, Міцубіші, Соджіц, Міцуї, Ракутен (електронна торгівля), а також 
транснаціональних виробничих компаній Джапен Тобако, Панасонік, Такеда, Маєкава, 
Ядзакі і Фуджікура. 

 

https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2019/113.pdf

