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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед потенційних факторів розвитку економіки

провідне значення мають інвестиції. Вони забезпечують

масштаби і темпи структурної перебудови економіки, її

інтеграцію у глобальну економічну систему. У країнах,

що послідовно проводять інвестиційну політику, ство0

рюється відповідна нормативно0правова база, яка

сприяє підвищенню активності інвестиційної діяльності

вітчизняних та іноземних інвесторів.

Створення сприятливого інвестиційного клімату на0

самперед пов'язано з чітким регулюванням інвестицій0

ної діяльності. Структурна перебудова, техніко0техно0

логічне оновлення виробництва, інноваційний розвиток

економіки України значною мірою залежить від обгрун0

тованої інвестиційної політики. Вона безпосередньо

впливає на модернізаційні процеси через вибір пріори0

тетних напрямків та розроблення механізму залучення

інвестицій, регулювання інвестиційних потоків через

амортизаційний, податково0бюджетний механізм,

інформаційні та правові засоби на основі національної

вигоди і доцільності.

Інвестиційна політика в будь0яких умовах зали0

шається в руках держави основним інструментом регу0

лювання відтворювального процесу і створення мате0

ріальної бази розвитку економіки. Саме тому вкрай не0
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обхідним є інституціоналізація ключових елементів дер0

жавної інвестиційної політики України у нормативно0

правову базу, в якій органічно поєднувались інтереси

інвесторів, держави та суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Грунтовне дослідження різних аспектів державно0

го регулювання та інституційного забезпечення інвес0

тиційної діяльності в економіці України здійснили у своїх

працях В. Бодров, М. Гаман, М. Кондрашова, А. Мерз0

ляк, О. Соколова, В. Юрчишин, В. Якубенко та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми.

Більшість наукових праць присвячена дослідженню сут0

ності, формам та впливу інвестицій на характер розвит0

ку національної економіки, висвітленню світового дос0

віду їх державного регулювання та інституційного за0

безпечення. Водночас питання інституціоналізації клю0

чових елементів державної інвестиційної політики в за0

конодавстві України не отримали достатнього висвіт0

лення та потребують поглибленого дослідження. Наразі

в чинному законодавстві України не повністю знайшли

відображення пріоритетні напрями інвестиційної політи0

ки в контексті Євроінтеграції та реалізації Програми

розвитку "Україна 2020".



161

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення ключових елементів інве0

стиційної політики, яким чином вони представлені в за0

конодавстві України, їх співвідношення з міжнародни0

ми нормами права.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Серцевиною державної економічної політики, її ви0

значальною ланкою є інвестиційна політика. Завдяки їй

держава безпосередньо впливає на обсяг і темпи еко0

номічного зростання, розвиток НТП, на зміну структу0

ри суспільного виробництва і вирішення соціальних,

демографічних, екологічних та інших проблем.

В Україні відсутнє правове визначення поняття інве0

стиційної політики. У Господарському кодексі України

визначаються основні напрями економічної політики

держави, до яких відноситься, й 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 ви0

значено як пріоритети структурно0галузевої політики,

а також забезпечення ефективного і відповідального ви0

користання цих коштів та здійснення контролю за ним

[4, ст. 10].

У вітчизняній науковій літературі наводяться різ0

ні трактування поняття "інвестиційна політика". Так,

В.Г. Бодров розглядає її як важливий елемент розвитку

економічної системи, спрямований на мобілізацію ре0

сурсів (в першу чергу фінансових, а також промисло0

вих і сировинних) для подальшого стимулювання гене0

рації та підтримки розвитку інноваційних процесів на

всіх рівнях та галузях національної економіки, але за їх

переважною державною підтримкою за встановленими

законодавством пріоритетними напрямами [1, c. 137].

М.В. Кондрашова визначає державну інвестиційну

політику як складову економічної політики, що здійс0

нюється державою у вигляді становлення структури та

масштабів інвестицій і напрямів їхнього використання

[5, с. 120].

М.В. Гаман визначає інвестиційну політику через

основні форми державного регулювання інвестиційної

діяльності: визначення пріоритетних сфер та об'єктів

інвестування; податкове регулювання інвестиційної

діяльності; регулювання інвестиційної діяльності через

надання фінансової допомоги інвесторам, проведення

відповідної кредитної та амортизаційної політики; ре0

гулювання участі інвесторів у приватизації; регулюван0

ня форм і умов фінансового інвестування; експертизу

інвестиційних проектів у процесі розроблення держав0

них інвестиційних програм; забезпечення захисту інве0

стицій; регламентування умов вивозу капіталу для

здійснення інвестицій за кордоном [3, с. 196]. Зазначи0

мо, що в Законі України "Про інвестиційну діяльність"

[9] для означення інвестиційної політики вживається

поняття "державне регулювання інвестиційної діяль0

ності".

На думку, О.М. Соколової, однієї з ключових функ0

цій держави є регулювання інвестиційної діяльності, яка

виявляється у "…визначенні пріоритетних напрямів інве0

стиційної діяльності, заохочення інвесторів до вкладан0

ня коштів у визначені напрями, використовуючи меха0

нізми прямого і непрямого впливу у відповідному спів0

відношенні залежно від фази економічного циклу" [14,

с. 58].

Узагальнення наведених вище понять дозволяє ви0

значити державну інвестиційну політику як важливою

складовою економічної політики, що включає в себе

заходи спрямовані на залучення та заохочення, гаран0

тування та захист іноземних інвестицій, надання мож0

ливості вільного виведення та реінвестування отрима0

них прибутків, можливість їх конвертування в іноземну

валюту, регулювання цих процесів, а також участь дер0

жави в міжнародних договорах і об'єднаннях щодо ре0

гулювання інвестиційної діяльності.

Залучення та заохочення іноземних інвестицій є

одним з ключових питань в сучасних українських реа0

ліях. Реалізуються вони шляхом прийняття відповідних

загальнодержавних і регіональних програм, а також

відповідного законодавства. Наприклад, Постанова

Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 1 червня

1995 року № 384 Про концепцію регулювання інвестиц0

ійної діяльності в умовах ринкової трансформаційної

економіки називала основні цілі держаної інвестицій0

ної політики: створення конкурентного середовища,

реалізація програм структурної перебудови економіки

України, спрямування інвестицій у пріоритетні галузі та

програми. Визначалися напрями пріоритетного інвесту0

вання: розвиток паливно0енергетичного комплексу та

впровадження ресурсо0 та енергозберігаючих техно0

логій; соціальна сфера, розширення та нарощування

обсягів виробництва товарів широкого вжитку та послуг

для населення; розвиток агропромислового комплексу;

прискорення розвитку медичної та мікробіологічної

промисловості; подолання наслідків Чорнобильської

катастрофи [6].

Сучасним прикладом можна вважати Програму ста0

лого розвитку "Україна02020", яка складається з чоти0

рьох основних векторів руху, одним з яких є вектор роз0

витку. В рамках його реалізації передбачено створення

нової Програми залучення інвестицій і впровадження

стимулюючих механізмів інвестиційної діяльності, вихо0

дячи із найкращої світової практики. Важливою галуз0

зю для залучення іноземних інвестицій визнано енерге0

тичний сектор України, а ключовим напрямом — модер0

нізація Єдиної газотранспортної системи України, елек0

трогенеруючих потужностей і електромереж, а також

залучення стратегічних інвесторів до вугільної галузі

після проведення її реформування. Окрім цього, визна0

чено два ключових індикатори на період 2015—2020 рр:

рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті за шка0

лою рейтингового агентства Standard and poors — має

становити не нижче інвестиційної категорії "ВВВ"; чисті

надходження прямих іноземних інвестицій за даними

Світового банку складатимуть понад 40 млрд доларів

США [12].

Регіональні програми розвитку та залучення інвес0

тицій на коротко0 та середньостроковий періоди мають

типові структури, які затверджені Постановою КМУ від

26.04.2003 № 621. Спершу подається статистична інфор0

мація за попередній період, потім основні цілі та пріо0

ритети, а також програма розвитку галузей. Інвестицій0

на діяльність розглядається і як окремий вид, і як дже0

рело фінансування окремих проектів [7]. Для прикладу
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розглянемо Програму економічного та соціального роз0

витку м. Києва на 2015 рік, затверджену рішення Киї0

вської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924.

Однією з цілей даної програми є формування сприят0

ливого інвестиційного середовища та розвиток інвес0

тиційного ринку, що передбачає створення організац0

ійних передумов і дієвих механізмів залучення інвестицій

в інноваційний розвиток економіки й інвестиційні про0

екти зі значним економічним, соціальним або бюдже0

тоутворюючим ефектом. А самі інвестиції мають стати

джерелом фінансування будівництва та реконструкції

в м. Києві, а також сприяти розвитку інфраструктури,

інноваційної діяльності та реалізації культурних й інших

проектів для покращення благоустрою м. Києва [13].

З метою залучення іноземних інвестицій в Україні

формуються спеціальні економічні зони (далі — СЕЗ),

які визначаються як частина території України, на якій

встановлюються та діють спеціальний правовий режим

економічної діяльності та порядок застосування та дії

Законодавства України; запроваджуються пільгові

митні, валютно0фінансові, податкові та інші умови еко0

номічної діяльності національних та іноземних юридич0

них і фізичних осіб. У 1992 році, було прийнято Закон

України "Про загальні засади створення і функціонуван0

ня спеціальних (вільних) економічних зон". Закон доз0

воляє створення різних типів CЕЗ: вільні митні зони та

порти, експортні, транзитні зони, митні склади, техно0

логічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони,

туристично0рекреаційні, банківські, страхові [10]. Зага0

лом в Україні існувало 12 СЕЗ і 72 території пріоритет0

ного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної

діяльності, проте після реорганізацій залишилося лише

10 СЕЗ.

Важливою частиною залучення прямих іноземних

інвестицій є державна програма приватизації, оскільки

більша частина інвестиції припадає саме на готові об'єк0

ти, а не на побудову нових. Законом України від 28 груд0

ня 2014 року N 800VIІІ "Про Державниий бюджет Украї0

ни на 2015 рік" встановлено планове завдання з над0

ходження коштів від приватизації державного майна до

державного бюджету у 2015 році в розмірі 17,00 млрд

грн. Проте за І перше півріччя 2015 року обсяг надход0

жень склав лише 1 млрд грн. Такі малі обсяги поясню0

ються тим, що остаточний перелік об'єктів, які підляга0

ють приватизації було визначено лише 12 травня 2015

року Постановою Кабінету Міністрів України №271. У

цьому переліку понад 300 підприємств, серед яких "Цен0

тренерго" (78,00%), "Донбасенерго" (25,00%), "Суми0

хімпром", "Одеський припортовий завод" (99,56%),

щонайменше шість шахт, серед яких і копальня ім. За0

сядька (16,50%), декілька ТЕЦ, різні пакети обласних

енергорозподільчих компаній, 13 портів, державна кор0

порація "Укрбуд" та навіть ПАТ "Президент0Готель" [8].

Серед об'єктів, які підлягають приватизації, багато

підприємств паливно0енергетичного комплексу, аграр0

ної промисловості й інфраструктури. Саме ці галузі, в

контексті інтеграції України до ЄС, мають стати рушій0

ними силами та основою зміцнення економічної

співраці. Не секрет, що більше 20 років підприємства з

вказаного переліку не використовуються на повну по0

тужність і потребують модернізації. Залучення інозем0

них інвестицій в дані галузі сприятиме як їх оновленню,

так і включенню в якості структурних елементів до гло0

бальної Європейської чи Світової системи транснаціо0

нальних корпорацій. Тому на першому етапі приватиза0

ція принесе можливість погашення зовнішньої забор0

гованості та проведення реформування економіки, на

другому — сформує міцні економічни зв'язки з ЄС і

створить економічну основу української Євроінтеграції.

Нині першочерговим завданням є побудова нових

механізмів і процедур проведення приватизації з метою

мінімазації ймовірності виникнення тіньових схем. Для

цього на законодавчому рівні вживається відносно но0

вий термін "роуд0шоу". Під ним розуміють, визначення

потенційних інвесторів, зустрічі з ними, в рамках яких

представники Фонду державного майна та Міністерства

економічного розвитку і торгівлі будуть визначати найк0

ращі проекти з приватизації та подальшого використан0

ня об'єктів. Проте сама процедура й механізми оцінки

ефективності поки не закріплені (визначені), тому маємо

лише заміну звичного поняття "конкурс" на "роуд шоу".

В Україні на законодавчому рівні закріплено та за0

безпечено стабільність умов здійснення інвестиційної

діяльності, державні органи чи посадові особи не мають

права втручатися або обмежувати права інвесторів (окрім

випадків, коли мова йде про порушення прав громадян

чи юридичних осіб або об'єкти, використання не відпов0

ідає екологічним, радіаційним, архітектурним й іншим

нормам). У разі, якщо інвесторам буде завдано збитки

через прийняття державним органом рішення, що пору0

шує права суб'єктів інвестиційної діяльності, то цим же

органом збитки мають бути компенсовані. Держава га0

рантує захист інвестицій незалежно від форм власності,

а також іноземних інвестицій. Для всіх інвесторів забез0

печується рівноправний режим, не припустимі дискримі0

наційні заходи щодо діяльності іноземних інвесторів. Для

іноземних інвесторів встановлено національний режим

на території України, проте у разі реалізації інвестицій0

них проектів у пріорітетних галузях та регіонах розвит0

ку, для інвесторів може бути встановлений пільговий ре0

жим інвестиційної або інших видів господарської діяль0

ності. Державні гарантії не можуть бути звужені, або ска0

совані відносно інвестицій, які булі здійснені в період дії

цих гарантій. Інвестиції не можуть бути реквізовані чи

націоналізовані безоплатно, такі заходи можуть бути

проведені лише на основі законодавчих актів з компен0

сацією збитків, спричинених такими діями.

Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів

і обов'язкових платежів гарантується право на вільний

переказ прибутків, отриманих в ході інвестиційної діяль0

ності за кордон [11]. Відповідно до Декрету Кабінету

Міністрів України "Про систему валютного регулюван0

ня і валютного контролю" здійснення платежів в іно0

земній валюті за межі України у вигляді доходу (при0

бутку) від іноземних інвестицій не потребує отримання

індивідуальної ліцензії Національного банку України на

здійснення валютних операцій. Спеціального порядку

переказу за кордон коштів, одержаних в Україні від

здійснення іноземних інвестицій, а також порядку реін0

вестування таких коштів законодавством України не

встановлено. Регулювання зазначених питань здійс0

нюється, зокрема, Інструкцією про порядок відкриття,

використання і закриття рахунків у національній та іно0

земних валютах.
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Основною метою регулювання інвестиційної діяль0

ності є реалізація економічної, науково технічної та со0

ціальної політики України. Саме ж регулювання інвести0

ційної діяльності реалізується за трьома основними на0

прямками: управління державними інвестиціями, регу0

лювання умов інвестиційної діяльності, контроль за їх

дотриманням усіма учасниками інвестиційного проце0

су. Проте в законодавстві при визначенні умов є багато

невизначеностей. Наприклад, якщо інвестор проводить

діяльність в одній з пріоритетних галузей розвитку, то

для нього мають бути створені пільгові умови. Серед

таких галузей: технологічне вдосконалення виробницт0

ва, соціальна сфера, впровадження відкриттів і вина0

ходів, агропромисловий комплекс, впровадження

відкриттів і винаходів, виробництво будівельних мате0

ріалів, реалізація проектів з ліквтдації наслідків Чорно0

бильської катастрофи, в галузі освіти, культури, охоро0

ни культурної спадщини, охорони навколишнього сере0

довища та здоров'я. Проте детально обсяги пільг і фор0

ми їх реалізації для інвестора не розкриті [9].

Регулювання умов інвестиційної діяльності відбу0

вається шляхом подання фінансової допомоги у вигляді

дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на роз0

виток окремих регіонів, галузей виробництв, заходів

щодо розвитку та захисту економічної конкуренції, дер0

жавних норм і стандартів, роздержавлення та привати0

зації власності, визначення умов користування водою,

землею й іншими природними ресурсами, політики ціно0

утворення, проведення експертизи інвестиційних про0

ектів. Законодавством навіть передбачена державна

підтримка інвестиційної діяльності, яка реалізується

шляхом участі держави у розроблені та реалізації інве0

стиційних проектів. Реалізація інвестиційного проекту

за участю держави може відбуватися шляхом фінансу0

вання чи співфінансування з державного чи місцевого

бюджету, повної або часткової компенсації за рахунок

державного чи місцевого бюджету відотків по креди0

там для суб'єктів господарської діяльності та надання

місцевих і державних гарантій з метою гарантування

виконання боргових зобов'язань для реалізації інвес0

тиційного проекту.

Важливим аспектом державної інвестиційної політи0

ки є участь України в міжнародних організаціях і рати0

фікація нею угод щодо регулювання інвестиційної діяль0

ності. Чітко визначено співвідношення національного та

міжнародного законодавств, якщо міжнародним дого0

вором України встановлено інші правила, ніж ті, що

містяться в законодавстві про інвестиційну діяльність

України, то застосовуються правила міжнародного до0

говору.

У перші декілька років незалежності наша держава

стала членом Міжнародного валютного фонду, Міжна0

родного банку з реконструкції та розвитку, Багатосто0

роннього агенства з гарантування інвестицій. У рамках

співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією ра0

зом з українськими компаніями, було реалізовано ряд

інфраструктурних інвестиційних проектів (будівництво,

банківська та харчова промисловість). Багатостороннє

агентство з гарантування інвестицій страхує інвесторів

(ставка 0,25—1,25 %) від не комерційних ризиків (війни,

соціальні вибухи, експропріація вкладеного капіталу,

неможливість переводу прибутку за кордон).

16 березня 2000 року Верховна Рада України рати0

фікувала Конвенцію про порядок вирішення інвести0

ційних спорів між державами та іноземними особами в

рамках членства України в Міжнародному центрі по вре0

гулюванню інвестиційних спорів, Інституції Групи Світо0

вого банку з вирішення інвестиційних суперечок, арбіт0

ражу та примірення, за допомогою якої були вирішено

більше десяти суперечок між іноземними інвесторами

й Україною. Окремо слід звернути увагу на міждержавні

зв'язки України, яка уклала 71 двосторонню інвести0

ційну угоду з іншими державами, в яких підтверждуєть0

ся гарантування та захист іноземних інвестицій.

З 1997 року розпочато співпрацю України з Органі0

зацією економічного співробітництва та розвитку (далі

— ОЕСР). 07.10.2014 укладено Меморандум взаєморо0

зуміння між Урядом України і Організацією економічно0

го співробітництва та розвитку щодо поглиблення співро0

бітництва, в рамках якого діє Стратегія секторної конку0

рентоспроможності для України 2009—2015 pp. Основ0

ною метою даної стратегії є удосконалення інвестицій0

ної політики та збільшення обсягу іноземних інвестицій у

три ключові сектори української економіки (агробізнес,

відновлювані джерела енергії та промислове виробниц0

тво), розглядаються також такі аспекти політики, як дос0

туп до фінансування, підвищення професійності, створен0

ня кластерів та інвестиційна політика. Йде активне співро0

бітництво з метою удосконалення законодавства.

НА ПІДСТАВІ ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО
МОЖНА ЗРОБИТИ НАСТУПНІ ВИСНОВКИ

1. Інвестиційна політика є важливою складовою еко0

номічної політики, що включає в себе заходи спрямо0

вані на залучення та заохочення, гарантування та захист

іноземних інвестицій, надання можливості вільного ви0

ведення та реінвестування отриманих прибутків, мож0

ливість їх конвертування в іноземну валюту, регулюван0

ня цих процесів, а також участь держави в міжнарод0

них договорах і об'єднаннях щодо регулювання інвес0

тиційної діяльності.

2. Основною метою регулювання інвестиційної діяль0

ності є реалізація економічної, науково технічної та соц0

іальної політики України. Саме ж регулювання інвестиц0

ійної діяльності реалізується за трьома основними напря0

мами: управління державними інвестиціями, регулюван0

ня умов інвестиційної діяльності, контроль за їх дотри0

манням усіма учасниками інвестиційного процесу.

3. Головним завданням державного управління є

стимулювання інвестиційної діяльності в ключових га0

лузях (будівництво, житлово0комунальне господарство,

енергетичний сектор, сільське господарство) через ре0

алізації інвестиційних проектів та залучення стратегіч0

них інвесторів. Для цього необхідно інституціоналізу0

вати пріоритети і ключові елементи інвестиційної по0

літики України в національному законодавстві та гар0

монізувати із законодавством ЄС.
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