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1. Обективні підстави, напрямки та завдання інвестиційної політики держави.
1.1 Поняття і місце інвестиційної політики
У сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну)
економічну і соціальну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів
господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому. (ч.1 ст.9 ГК України)
Правове закріплення економічної політики здійснюється шляхом визначення засад внутрішньої і
зовнішньої політики, у прогнозах і програмах економічного і соціального розвитку України та окремих її
регіонів, програмах діяльності Кабінету Міністрів України, цільових програмах економічного, науковотехнічного і соціального розвитку, а також відповідних законодавчих актах. (ч.4 ст.9 ГК України)
Одним з основних напрями економічної політики, що визначаються державою, є:
інвестиційна політика, спрямована на створення суб'єктам господарювання необхідних умов для
залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва,
переважно у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а також
забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним (абз.
2, ч. 1, ст. 10ГК України)
Інвестиційна політика – це інвестиційна ідеологія держави, що відображається у системі засобів,
спрямованих на створення та реалізацію спеціального механізму правового регулювання інвестиційних
відносин, з метою формування цілісної моделі інвестиційного ринку, підтримання його високого
потенціалу, за допомогою закріплення у Державній програмі інвестиційного розвитку (доктринальне
визначення)
Правова інвестиційна політика держави це така організація правотворчого процесу,
завдяки якій досягається реалізація
інвестиційної політики, шляхом закріплення
пріоритетів правового регулювання та
основних його засобів, з метою встановлення
оптимального інвестиційного порядку
Джерела правової інвестиційної політики:
 правова доктрина в сфері розвитку
регулювання інвестиційних відносин;
 окремі положення актів інвестиційного та
господарського законодавства;
 положення нормативно-правових актів
спеціального призначення – Державних
програм інвестиційного розвитку країни

Законодавча інвестиційна політика держави –
це нормотворча діяльність, спрямована на
реалізацію правової інвестиційної політики
держави у нормах закону
Засоби :
 формування плану законодавчих ініціатив, із
зазначенням строків, компетентних нормотворчих
органів і закріпленням відповідальності за їх порушення;
 санація інвестиційного законодавства на предмет
встановлення кола існуючих джерел інвестиційного
законодавства та розробки переліку джерел, створення
яких планується в процесі оптимізації;
 розробка основних нормотворчих заходів щодо
імплементації до цих джерел необхідних новел;
 проведення дослідницької роботи, щодо
систематизації інвестиційного законодавства та
визначення його кінцевої конфігурації

Державна програма інвестиційного розвитку – це нормативно-правовий акт спеціального
призначення, що містить в собі перелік заходів правового і організаційного характеру, задля досягнення
оптимального інвестиційного правового порядку, шляхом ефективного регулювання інвестиційного
ринку, та закріплює коло компетентних державних органів, їх повноваження та підстави юридичної
відповідальності за її (програму) результативність. Вона має бути узгоджена з іншими програмними
нормативними актами, зокрема з Державною програмою економічного розвитку країни.
Структура державної програми інвестиційного розвитку
економічна інвестиційна політика

Ознаки інвестиційної політики

Діяльність компетентних державних органів

правова інвестиційна політика

Система заходів, що впливають на діяльність інвестиційного ринку

законодавча інвестиційна
політика

Закріплення у державній програмі інвестиційного
узгодженої моделі інвестиційного ринку

розвитку

Участь держави у цих правовідносинах
Наявність специфічних засобів державного регулювання цих відносин
Запроваджується нормативно-правовим забезпеченням регулювання інвестиційних відносин
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1.2. Основні поняття,
інвестиційної політики

що

впливають

на

господарсько-правове

забезпечення

реалізації

Обекти інвестиційної політики
Інвестицяйний ринок

Правовідносини з формування та накопичення
інвестиційного потенціалу

Інвестиційний ринок – є об’єктом державної інвестиційної політики і становить систему суспільноекономічних відносин, спрямованих на забезпечення процесу відтворення конкурентоспроможного
виробництва товарів та послуг через механізм задоволення інвестиційного попиту, за рахунок
інвестиційної пропозиції відповідних інвестиційних товарів, що сформувалася у процесі акумуляції
інвестиційного потенціалу
Інвестиційна пропозиція це - певний
обсяг безпосередньо призначених для
інвестиційних цілей інвестиційних
ресурсів

Економічна політика

Інвестиційний попит – це кількість
інвестиційного ресурсу, яку рецепіенти інвестицій
і держава готові і бажають отримати, на даному
інвестиційному ринку, протягом даного періоду, на
умовах, що відповідають інвестиційній політиці
держави
Інвестиційна політика

Законодавча інвестиційна політика

Правова інвестиційна політика

Інвестиційний правовий порядок

Інвестиційний ринок

Інвестиційний потенціал - досить нове поняття, сутність якого полягає в єдності трьох взаємопов’язаних
властивостей: здатності продукувати і мобілізувати внутрішні ресурси і резерви; здатності акумулювати і
залучати фінансово-кредитні та інвестиційні ресурси ззовні; здатності трансформувати ресурси і
заощадження в інвестиції.
Джерелами формування
інвестиційного потенціалу

грошові заощадження населення

місцеві бюджети територіальних громад
необмежений ресурс
іноземного інвестування
накопичення
суб’єктів
господарювання

кошти держави

Ч. 1 ст. 5 ГК України
Правовий господарський порядок в Україні формується на основі
оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та
державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності
держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної,
демократичної, соціальної, правової держави.
Правовий інвестиційний порядок – це складова правового господарського порядку, що виступає
результатом впровадження інвестиційної політики держави, зокрема, сформованої моделі інвестиційного
розвитку економіки країни, і визначається станом ефективного функціонування інвестиційного ринку та
системи інвестиційних відносин, що ґрунтуються на: законодавчому забезпеченні функціонування
інвестиційного ринку, що відповідає зазначеній моделі; ефективній державній підтримці інвестиційної
діяльності; високому рівню правових гарантій та законності реалізації інвестиційних правовідносин;
ефективній адміністративній практиці реалізації організаційно-господарської компетенції; високій
договірній дисципліні суб’єктів інвестиційних відносин; виконання державою взятих на се міжнародноправових зобов’язань щодо режиму іноземних інвестицій з відповідною інкорпорацією їх положень у
національне законодавство; принципах правової інвестиційної політики та принципах правового
регулювання інвестиційних відносин.
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Реалізація державою інвестиційної політики характеризується ефективністю
регулювання інвестиційного ринку. Напрямки діяльності держави в цьому питанні:

забезпечення

Регулювання за допомогою правових засобів, спрямованих на мінімізацію інвестиційних ризиків
водночас з максимізацією прозорості майнового стану учасників інвестиційних відносин через:
встановлення відповідних процедур державної реєстрації, ліцензування, проведення експертиз та
закріплення обов’язкових нормативів здійснення інвестиційної діяльності до інвестиційних
посередників – банків, ІСІ, компаній по управлінню активів;
Запровадження державної підтримки інвестиційної діяльності задля зниження трансакційних витрат:
надання організаційної та інформаційної допомоги; встановлення додатковх пільг і пріоритетів у
використанні державного і комунального майна
Як учасник інвестиційних відносин держава виступає суб’єктом надання додаткових державних
гарантій під інвестиційнй зобов’язання; здійснює державне страхування приватних інвестиційних
ризиків; приватизація об’єктів державної власності під інвестиційні зобов’язання суб’єкта
господарювання;
Держава може виступати і як суб’єкт інвестування (спільна інвестиційна діяльність) і як реципієнт
приватних і іноземних державних інвестицій у власні об’єкти інвестування
Економічна безпека держави – такий стан економіки держави, за якого забезпечується її економічна
незалежність, можливість протидіяти внутрішнім і зовнішнім негативним факторам економічного характеру з
метою захиту національних економічних інтересів
Національна інвестиційна безпека, входить до складу національної економічної безпеки країни полягає у
системному запобіганні критичного дефіциту інвестиційних ресурсів за рахунок створення і державної
підтримки відповідного правового інвестиційного порядку, що має забезпечувати функціонування
інвестиційного ринку в режимі дотримання принципів свободи інвестування і водночас – реального
забезпечення національної економіки інвестиціями в необхідній кількості та якісних параметрах для
розширеного відтворення конкурентоспроможного виробництва на інноваційній основі, без застосування
механізмів надмірної примусової експлуатації трудових, інтелектуальних, фінансових і природних ресурсів
країни та виникнення надмірної залежності від інвестиційної політики не диверсифікованих суб’єктів
іноземного інвестування.
Рівні інвестиційної безпеки мають визначатися відносно:
1) системи об’єктів національної економіки необхідних та достатніх для діагностування стану
інвестиційної безпеки;
2) критичних мінімумів інвестиційного забезпечення зазначених об’єктів та режимів реалізації
відповідних інвестицій;
3) параметрів програмованої динаміки економічного зростання та, відповідно, бажаних обсягів та складу
іх інвестиційного забезпечення для цього;
4) првової фіксації кваліфікаційних параметрі в видів «регресного» інвестування: токсичних, ворожих,
рентомістких, спекулятивних інвестицій, інвестицій з небезпечними політичнми наслідками.
Токсичні інвестиції – інвестиції, похлдженням з джерел, щодо яких є негативна міжнродно-правова або
національно-правова оцінка
Ворожі інвестиції- інвестиції походженням з країни агресора.
Рентоміскі інвестиції – інвестування в об’єкти, що повязані з використанням гірничої або емельної ренти,
що зачіпають реалізацію прав власності Українського народу.
Спекулятивні інвестиції характеризуються відсутністю статгічної мети у інвестора в сфері реального
сектора національної економіки, який вмотивований отриманням доходів трансакційного походження
Інвестиції з небезпечними політичними наслідками – інвестиційна дяльність суверенних фондів або
інших державних господарських організацій, що тягнуть за собою високу вірогідність виходу інвестиційних
відносин за межі комерційного господарювання в поле публічних інтересів двох країн.
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Засоби інвестиційної безпеки
Засоби внутрішньої інвестиційної безпеки Організаціні
засоби (державне регулювання реєстрації, оподаткування,
валютної дисципліни інвесторів); засоби регулюючого
впливу (державна підтримка та подальше удосконалення
інвестиційних пректів, державно-правове
партнерство, угоди з розподілу продукції тощо).

Засоби зовнішньої інвестиційної безпеки
Державні гарантії діяльності іноземних
інвесторів; спрямованність економічного
курсу держави на євроінтеграцію;
прозорість та обгрунтованність
застосування санкцій тощо)

Засоби обмежуваньного характеру інвестиційної безпеки поділяються на: а)обмеження видів
діяльності іноземних інвесторів у визначених галузях економіки; б)обмеження діяльності іноземних інвесторів
окремими територіями України; в) обмеження розміщення інвестицй у законодавчто-визначених об’єктах, що
мають значення для націоналтної безпеки держави; г) обмеження імпорту, експру товарів; д) застосування
режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів; е) валютні обмеження; ж) обмеження у вигляді санкцій.
Усі ці засоби мають виключний характер та застосовються з метою забезпечення національної безпеки,
зокрема інвестиційної. Введення цих обмежень можливо лише у випадках встановлених у спеціальних законах,
з метою захисту національної безпеки держави.
Засоби стимулюючого характеру інвестиційної безпеки:
1) Засоби стимулювання державних інвестицій (розробка та прийняття норматиіних актів, що визначають
сфери соціального забезпечення населення та вимагають обовязкового державного інвестування для
підтримки концепції соціальної держави; зменшення оподаткування інвестиційних проектів за участю
державних інвестицій);
2) Засоби стимулювання іноземних інвестицій (державна підтримка у пріорітетних галузях; розвиток
державних гарантій іноземним інвесторам).
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2.Етапи розвитку інвестиційного законодавства України та іх недоліки
Передумова
Україна отримала законодавство про інвестиційну діяльність та про іноземні інвестиції у порядку
правонаступництва держав від радянського режиму «перебудови», коли після тривалої перерви було дозволено
комерційне, а також іноземне інвестування. Протягом 60 років у СРСР панувала концепція іноземного
інвестування як атрибуту «грабіжницької політики імперіалізму» і лише у другій половині 1980-х рр.
з’являються партійно-урядові рішення, які відкрили дорогу різним формам іноземного інвестування в СРСР, і
перш за все — створення спільних підприємств з іноземною участю1.
У цьому випадку мова йде, зокрема, про постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок створення на
території СРСР та діяльності спільних підприємств, міжнародних об’єднань та організацій СРСР та інших країн
— членів РЕВ» та «Про створення на території СРСР спільних підприємств за участю фірм капіталістичних
країн і країн, що роз виваються» від 13.01.1987. Цими нормативно-правовими актами встановлювався штучний
поділ спільних підприємств за ідеологічною ознакою і встановлення певних умов для їхньої діяльності. Згідно з
другою постановою було обмежено частку іноземних інвесторів, яка не могла перевищувати 49 відсотків
статутного фонду спільного підприємства. Але у подальшому постановою Ради міністрів СРСР від 02.12.1988
№ 1405 це обмеження було знято, і розмір часток радянських та іноземних учасників у статутному фонді
спільного підприємства мав визначатися за угодою сторін2.
Законом СРСР «Про власність» передбачалося створення не тільки спільних підприєвств, а вперше
було передюачено можливість створення юридичних осіб зі 100% іноземного капіталу
Значним етапом формування інвестиційного законодавства незалежної України стало прийняття
Основ законодавства про інвестиційну дільність в СРСР від 10.12.1990р., що були спрямовані на забезпечення
ефективного функціонування економіки в умовах ринкових відносин. Норми Основ носили рекомендаційний
характер для республік і були прийняті на зломі СРСР.
1. Етап становлення законодавства (1991-1993)
З ухваленням Акта проголошення незалежності України від 24.08.1991 р. розпочинається історія
розвитку інвестиційної політики України як незалежної суверенної держави із власним законодавством та
самостійним вектором економічного розвитку. Саме з цього моменту починається перший етап розвитку
інвестиційного законодавства і формування інвестиційної політики держави.
Першими нормативно-правовими актами, спрямованими на урегулювання інвестиційних відносин у
державі, стали Закони України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.1991 № 1540a-XII та
«Про інвестиційну діяльність» від 18.08.1991 № 1560-XII
Вказаними нормативно-правовими актами було задекларовано, що всі суб’єкти інвестиційної
діяльності мають рівний захист прав, інтересів та майна незалежно від форм власності, а також право на
ефективне інвестування економіки України, розвиток міжнародного економічного співробітництва та
інтеграції.3
Окремі аспекти здійснення інвестиційної ді яльності були закладені в Законі України «Про
господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII. Зокрема, законом передбачено, що суб’єктами
інвестиційної діяльності можуть виступати господарські товариства. Саме цей нормативно-правовий акт
закріпив можливість здійснення господарськими товариствами діяльності у сфері інвестування.
Розглядаючи тогочасне законодавство, можна з упевненістю сказати, що усі ухвалені нормативноправові акти були спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату. Серед них, наприклад, Закон України
«Про іноземні інвестиції» від 13.03.1992 № 2198-XII. І хоча цей Закон втратив свою чинність, проте він заклав
у законодавчий обіг такі важливі понят тя як іноземні інвестиції, підприємство з іноземними інвестиціями,
іноземні інвестори тощо.
До окремої групи нормативно-правових актів, які були ухвалені у той час, потрібно віднести
законодавчі акти, що встановлюють особливий правовий режим господарської діяльності у спеціальних
(вільних) економічнихзонах, регулюють спеціальні правові режими інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку та в межах технологічних парків України. Зокрема, Законом України «Про загальні
засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII
було визначено порядок створення і ліквідації, механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних
зон на території України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання
відносин суб’єктів економічної діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів, органами
виконавчої влади та іншими органами.
Отже, законодавчий механізм етапу становлення регулювання інвестиційних відносин (1991— 1993)
розпочався із переходом від державної моделі інвестування до ринкових засад здійснення такої діяльності, за
якої встановлювалися прозоріші та відкриті механізми інвестиційної діяльності із залучення ширшого кола
суб’єктів, зокрема інвесторів.
Руденко О.А. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Науковий вісник Полтавського
університету економіки і торгівлі. 2014. № 1 (63). С. 31—37
2 Історія розвитку інвестиційного законодавства. Буковинська бібліотека: URL: http://buklib.net/books/37118/
3 Бударна В.О. Інвестиційна політика україни: досвід законодавчого забезпечення. Економіка та право.2018№ 2 (50). С.41-49
1
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Таким чином, основною особливістю цього етапу розвитку інвестиційного законодавства є те, що
уперше були здійснені спроби створення спеціального режиму стосовно діяльності іноземних інвесторів на
засадах ринкової моделі економічних відносин. У період з 1991 до 1993 р. були ухвалені важливі
нормативноправові акти, спрямовані на визначення законодавчого забезпечення та покращення інвестиційного
клімату на території України.
Для цього періоду характерна наявність конкурентних факторів, на які можна було орієнтувати
потенційних інвесторів. Однак економіка України не зуміла вповні використати їх, і саме тоді відбувся
обвальний спад таких макроекономічних показників як ВВП, інвестицій в основний капітал, що значною мірою
зумовило подальші стагнаційні процеси в економіці держави.
2. Етап розвитку інвестиційного законодавства (1993-1996)
Перший етап розвитку законодавчого забезпечення інвестиційної політики в Україні продовжувався
до 1993 р., до ухвалення Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» від
25.05.1993 № 55-93 [8]. Цей Декрет деталізував відносини, по в’язані з іноземним інвестором. Зокрема, було
розширено коло інвестицій, які можуть здійснювати іноземні інвестори на території України, а також
відновлено гарантії від примусових вилучень, незаконних дій державних органів та їхніх службових осіб тощо.
З метою активізації підприємницької діяльності, нарощування експорту товарів і послуг, насичення
внутрішнього ринку високоякісною продукцією, поліпшення використання природно-господарського
потенціалу та прискорення соціально-еконо мічного розвитку регіонів шляхом створення спеціальних (вільних)
економічних зон Кабінет Міністрів України Постановою від 14.03.1994 № 167 схвалив Концепцію створення
спеціальних (вільних) економічних зон в Україні.
З ухваленням цієї Концепції почалися перші спроби створення вільних економічних зон. Так, було
створено вільні економічні зони «Сиваш», «Славутич», «Яворів» тощо. Основна їхня мета — вироблення нових
підходів у здійсненні економічних реформ в Україні, упровадження нових форм підприємницької діяльності,
впровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.1995 № 384 було затверджено «Концепцію
регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки». Цей нормативноправовий акт привніс цікаві новели в інвестиційну сферу. Зокрема, визначались державні пріоритети в
інвестиційній сфері, до яких було віднесено: розвиток паливно-енергетичного комплексу, соціальна сфера;
розвиток агропромислового комплексу, прискорення розвитку медичної промисловості, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Період розвитку інвестиційного законодавства у 1993—1996 рр., окрім ухвалення нормативноправових актів, метою яких було покра щення інвестиційного клімату, також характеризується активними діями
держави зі стимулювання залучення іноземного елементу в економіку України. Одним із таких законодавчих
актів став Закон України від 19.03.1996 № 93/96 «Про режим іноземного інвестування», який встановив
особливості режиму іноземного інвестування на території України.
Таким чином, період розвитку законодавства у сфері інвестицій з 1993 до 1996 р. характеризувався
механізмами законодавчого стимулювання інвестиційної діяльності. Однак такі спроби не дали очікуваного
результату, у зв’язку з чим етап інвестиційного стимулювання пройшов лише як черговий період розвитку
інвестиційних процесів.
3. Етап опосередкованого регулювання інвестиційноїьдіяльності (1996-1999)
Після розглянутих заходів, здійснених для залучення інвестицій на попередніх двох етапах,
законодавець ухвалив низку нормативно-правових актів, більшість із яких прямо і не визначали процес
регулювання інвестиційної діяльності, проте опосередковано брали у ньому участь. Це, наприклад, Закон
України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 № 723/97, Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 №
997-XIV, Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від
16.07.1999 № 991-XIV, Закон України «Про угоди про розподіл продукції від 14.09.1999 р. № 1039- XIV.
В межах цього періоду на міжнародному рівні були встановлені гарантії захисту прав інвестора, які
знайшли своє відображення у Конвенції про захист прав інвестора від 27 березня 1997 р.
Хоча законодавець намагався якомога детальніше урегулювати діяльність суб’єктів у сфері
інвестиційних відносин, все ж таки залишалися питання, які потребували доопрацювання. Серед них: повільне
виконання інвестиційних зобов’язань, що передбачені договорами (контрактами) між окремими суб’єктами
підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування; відсутність інвестиційних проектів, які
мали реалізуватись у рамках екологічних програм; недосконалий рівень методичного забезпечення підготовки
та оцінки інвестиційних проектів та бізнеспланів на стадії їхнього опрацювання та затвердження тощо.
Таким чином, основна маса нормативноправових актів, які були ухвалені у межах етапу
опосередкованого регулювання інвестиційної діяльності (1996—2000), спрямовані на упорядкування
господарських процесів в економічних відносинах, які прямо і не визначали механізми залучення інвестицій,
однак серед комплексу своїх норм виділяли певні процеси такої діяльності.
4. Етап пільговоро регулювання (1999-2007)
Наступний період розвитку законодавчого регулювання інвестиційної діяльності держави пов’язаний
із розумінням законодавця щодо необхідності ефективнішого залучення інвестицій в економіку держави та
визначенням пріоритетів у цьому напрямі, із наданням певних стимулювальних пільг.
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У зв’язку з цим 17.02.2000 ухвалено Закон України № 1457-III «Про усунення дискримінації в
оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів
вітчизняного походження». Цей Закон займає особливе місце у розвитку інвестиційних механізмів в Україні,
оскільки його положення спрямовані на захист конкуренції між суб’єктами підприємницької діяльності,
створеними без залучення коштів або майна (майнових чи немайнових прав) іноземного походження, та
суб’єктами підприємницької діяльності, створеними за участю іноземного капіталу, забезпечення державного
захисту вітчизняного виробника та конституційних прав і свобод громадян України. Тому можна з упевненістю
сказати, що з ухваленням цього нормативно-правового акта на даному етапі було закладено конститутивні
основи щодо державних гарантій ведення інвестиційної діяльності.
11.05.2000 ухвалено на той час передовий за своєю суттю Закон України № 1714-III «Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова». Хоча цей Закон і визначив
порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності у пріоритетних видах
економічної діяльності у межах лише одного регіону України, проте у ньому закладено основоположні
принципи до залучення інвестицій для розвитку пріоритетних видів економічної діяльності. Аналіз положень
цього нормативно-правового акта дає можливість зробити висновок, що ним встановлено певний полегшений
механізм здійснення господарської діяльності, основна мета якого — ефективніше залучення інвестицій до
економіки регіону.
В цей період (2000р) Україна ратифікує Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів
між державами та іноземними особами. Угода передбачає заснування Міжнародного центру по
врегулюванню інвестиційних спорів, до компетенції якого віднесено вирішення спорів через примирення або
арбітраж.
Окреме місце у системі інвестиційного законодавства займає Закон України «Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 № 2299-III, яким
визначено правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб’єктів спільного
інвестування, особливості управління їхніми активами, встановлено вимоги до складу, структури та зберігання
активів, особливості розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільно го інвестування, порядок та обсяг
розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення
фінансових ресурсів інвесторів тощо. На сьогодні цей нормативно-правовий акт втратив свою чинність і
знайшов своє відображення в оновленій редакції Закону України «Про інститути спільного інвестування»
від 05.07.2012 № 5080-VI.
Протягом цього періоду також відбувається ухвалення кодифікованих законодавчих актів, що
визначили базові механізми здійснення інвестиційних процесів. До таких можна віднести: Господарський
кодекс України (ГК), Цивільний кодекс України (ЦК), Податковий кодекс України тощо. Зокрема, ГК та
ЦК містять положення, спрямовані на регулювання майнових відносин підприємств. Однак недоліком цих
законодавчих актів є те, що й дотепер вони містять положення, не узгоджені між собою. Так, ст. 63 ГК надає
поняття змішаної форми власності, у свою чергу ЦК виокремлює лише приватну, державну і комунальну форми
власності, не згадуючи про змішану форму.
Важливим нормативно-правовим документом був Указ Президента України «Про план
першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності» від 10.04.2006 № 300/2006. Ним передбачено
здійснення заходів у сфері інвестиційної діяльності з питань, пов’язаних з правом власності, охороною прав
інтелектуальної власності, землекористуванням, усуненням адміністративних перешкод здійснення
інвестиційної діяльності, спеціальних режимів стимулювання інвестиційної діяльності, податкової політики,
комплексного розвитку економіки тощо. Більшість положень, передбачених ним, знайшла своє втілення у
доповненнях до окремих законів та ухваленні нових.
Таким чином, особливістю розглядуваного періоду є його пільгова сутність. Цей етап інвестиційних
пільг зумовлений необхідністю залучення інвестора у пріоритетні напрямки економіки. А, як відомо,
найкращим способом досягнення такого результату є встановлення полегшеного механізму ведення бізнесу.
Що, зокрема, і відбулося у цей період.
5. Етап Унормування (2007- по теперішній час)
Наступний період розвитку законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності держави пов’язаний,
у першу чергу, з бажанням законодавця упорядкувати нормативні механізми регулювання суспільних відносин
у різних сферах економіки і, зокрема, шляхом визначення можливих варіантів залучення інвестицій у них.
Наприклад, у 2012 р. було ухвалено Закон України «Про Державну програму приватизації» від 13.01.2012 №
4335-VI [19], який спрямовано на сприяння оптимізації частки державного сектору економіки в умовах ринку,
підвищення ефективності економіки та посилення її конкурентоспроможності. На сьогодні цей Закон втратив
свою чинність на підставі Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від
18.01.2018 № 2269-VIII, який визначив шляхи прискорення економічного зростання, залучення іноземних і
внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України
шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному приватному власнику.
Важливу роль у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестицій та
інноваційної діяльності відіграло створення у 2005 р. Державного агентства України з інвестицій та
інновацій. До основних завдань його діяльності було віднесено: участь у формуванні та забезпеченні реалізації
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державної інвестиційної та інноваційної політики та координація роботи центральних органів виконавчої влади
у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності. Однак вже у 2011 р. замість Державного агентства України з
інвестицій та інновацій було створено Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України (насьогодні не діє).
Відзначимо, що в Україні неодноразово запроваджувався програмно-цільовий підхід до регулювання
інвестиційної діяльності. На жаль, на сьогодні в Україні не запроваджена та не діє жодна загальнодержавна
програма зі стимулювання інвестиційної діяльності. Численні спроби визначити вектор розвитку інвестиційних
процесів знаходили своє відображення у різних програмних документах.
Наприклад, у розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної
цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011—2015 роки» від 29.09.2010 №
1900. Останнім кроком до запровадження загаль нодержавного програмного забезпечення інвестиційного
розвитку економіки стала «Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку
промисловості на період до 2020 року», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2013
№ 603-р. На Міністерство промислової політики разом з іншими заінтересованими центральними органами
виконавчої влади було покладено обов’язок з розробки та подання до 31.03.2014 проекту Загальнодержавної
цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 р. У цілому положення Концепції
містили доволі актуальні варіанти розв’язання проблем, що виникли в економіці та пов’язані з процесами
інвестування. Однак на сьогодні немає такого програмного документа, а положення Концепції залишилися
лише декларативними проявами бажання до вчинення певних дій.
Таким чином, розглядуваний етап унормування (2007 р. — дотепер) різних сфер економіки
охарактеризувався прагненням законодавця привести інвестиційні механізми у державі до єдиної виваженої
політики у цьому напрямі. Проте негативними чинниками стали такі фактори, як світова економічна криза,
що зумовила дестабілізацію інвестиційних процесів, у тому числі і в Україні, суспільно-політичні процеси, які
мають місце у нашій державі (анексія АРК, окупація частин Донецької та Луганської областей). Усе це й
зумовлює відсутність бажання інвесторів вкладати кошти в окремі сфери економіки України.
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3.Порівняльно-правовий аналіз інвестиційного регулювання у провідних економіках світу
Першоджерелом
багатостороннього
міжнародно-правового
регулювання
інвестиційних
правовідносин стала Угода про Міжнародний валютний фонд (МВФ), що вступила в силу 27 грудня 1945 р.
Вона поклала початок правовому регулюванню міжнародного руху капіталів і міжнародно-правовій співпраці у
сфері іноземних інвестицій.
Наступним кроком в рамках таких міжнародних організацій, як Європейське економічне
співтовариство і Організація економічного співробітництва і розвитку, був запроваджений механізм
регулювання транснаціонального руху капіталів, що дав поштовх вдосконаленню правового регулювання
іноземних інвестицій на багатосторонній основі. Кількість міжнародних двосторонніх угод про взаємне
заохочення й захист закордонних капіталовкладень, що були укладені до 1998 року у світі сягає біля 1500 за
участю 170 країн. Діє також ряд багатосторонніх договорів, покликаних регулювати іноземні інвестиції
відповідно до міжнародних стандартів.
Норми, покликані регулювани саме інвестиційні правоідносини не міжнародному рівні вдало
закріплені у двох універсальних багатосторонніх договорах – Вашингтонській конвенції 1965 року «Про
порядок вирішення інвестиційних суперечок між державами й іноземними особами іншої держави» та
Сеульскій конвенції 1985 року «Про організацію багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій», а
також у Договорі до Європейської Енергетичної Хартії .
До міжнародних договорів, що регулюють міжнародні інвестиційні процеси також відносяться:
Генеральна угода про тарифи й торгівлю, угоди, що лежать в основі створення регіональних економічних
союзів держав, зокрема, Європейського Союзу. Одним із договорів, суміжних з Генеральною угодою про
тарифи й торгівлю, є Угода з торговельних аспектів інвестиційних заходів (Agreementon Trade-Related
Investment Measures), прийнята як складова частина пакету документів Світової організації торгівлі у 1994 р.
Угода одночасно стосується міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності. Зазначена угода – єдиний
документ пакету СОТ, що має безпосереднє відношення до інвестиційної діяльності. Основними принципами
вказаної угоди є зобов’язання членів Світової організації торгівлі дотримуватися щодо іноземних інвестицій
принципу національного режиму і принципу заборони кількісних обмежень. Угода містить також перелік
обмежень, неприпустимо застосовувати щодо іноземних інвестицій.
Прагнучи забезпечити гарантування інвестицій на багатосторонній основі, західні держави ініціювали
укладання в 1985 р. Сеульської конвенції про заснування Багатостороннього агентства гарантування
інвестицій (БАГІ), яке займається страхуванням інвестицій від комерційних і некомерційних ризиків за
підтримки держав-експортерів інвестицій, або спільно з країнами-імпортерами, в інтересах заохочення
національної інвестиційної політики та сприяння економічному розвитку. Відносини інвестора з БАГІ
оформляються приватноправовим договором, що зобов'язує інвестора щороку виплачувати страховий внесок,
обумовлений як відсоток від суми страхової гарантії. Зі своєї сторони БАГІ зобов'язується виплачувати
визначену страхову суму залежно від величини збитків. При цьому до БАГІ в порядку суброгації переходять
претензії до відповідної держави. Таким чином, спір з приватноправової площини переходить в міжнародноправову. Завдяки БАГІ спір виникає не між двома державами, а між однією з них і міжнародною організацією,
що істотно зменшує можливість негативного впливу спору на взаємини обох держав.
До міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України, які
регламентують порядок здійснення інвестиційної діяльності належать: Конвенція про захист прав інвестора
від 28.03.1997 р., Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними
особами, ратифікована Законом № 1547-III від 16.03.2000 р., двосторонні угоди про сприяння та захист
інвестицій (наприклад, Угода між урядом України та урядом Канади про сприяння та захист інвестицій від
24.10.1994 р., ратифікована Україною 02.06.2005 р., Угода між урядом України та урядом Держави Ізраїль про
взаємне сприяння та захист інвестицій від 24.11.2010 р., ратифікована Україною 01.06.2011 р. тощо).

трастів.

Досві правового регулювання інститутів спільного інвестування
В Великобританії інститут спільного інвестування складається з інвестиційних трастів та юніт-

Перші являють собою інститути спільного інвестування закритого типу, які не мають права постійно
випускати чи викуповувати власні паї, а їх акції котируються на фондовій біржі. Іншу специфіку мають юніттрасти. Вкладаючи в них кошти, інвестор отримує свідоцтво про внесення паю.
Останнім часом на зміну юніт-трастам, які діють на підставі специфічного британського
законодавства про трасти, приходять відкриті інвестиційні компанії, створені відповідно до Директиви
Європейського Союзу «Про підприємства колективного інвестування в обігові цінні папери» від 1985 р., яка
декларує загальні уніфіковані принципи створення інститутів спільного інвестування. Це відбувається завдяки
тому, що інвестиційними компаніями легше управляти, інвесторам зрозуміліша структура ціноутворення, акції
таких компаній легше продавати за межами Великобританії. Сьогодні активи пайових трастів становлять 141
млрд. фунтів стерлінгів. За умови їх розвитку можна очікувати значного зростання цього показника.
Показники розвитку індустрії спільного інвестування в інших європейських країнах також зростають.
Так, на доволі «молодих» ринках Європи, наприклад, у Португалії, Іспанії, був зареєстрований понад 40-
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