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22. Петровська С.А. Інвестиційна привабливість як один із чинників
економічної безпеки України // Сучасні проблеми правового, економічного та
соціального розвитку держави: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м.
Харків, 1 грудня 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. –
Харків, 2017. – С. 426–428.
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organizational and economic mechanism for attracting investment to the region.
Mechanism of Economic Regulation. 2017. № 2. P. 50–61.
Інформаційні ресурси
1. https://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова
"Нормативні акти України (НАУ)".
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система

2. https://www.nssmc.gov.ua – Офіційний сайт Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України.
3. https://bank.gov.ua – Офіційний сайт Національного банку України.
4. https://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал.
5. https://rada.gov.ua – Офіційний веб-портал Верховної Ради України.
6. http://www.mon.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки
України.
1 Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу
В країнах з різним рівнем розвитку ринкових відносин держава, незалежно
від форми власності інвестора, втручається в його інвестиційну діяльність.
Існує дві крайні теорії відносно втручання держави в інвестиційний
процес.
В першому випадку держава бере на себе якомога більшу частину функцій
інвестора (концентрацію капіталу, забезпечення проектно-кошторисною
документацією, матеріально-технічними ресурсами, розподілення доходів від
інвестицій та ін.).
В другому — надання максимальної свободи для інвестора. В цьому
випадку держава впливає на інвестиційний процес лише через макроекономічні
регулятори: податкову, амортизаційну, кредитну політику, систему санкцій та
субсидій.
В проблемі регулювання інвестиційного процесу головним є питання
визначення ролі державного фінансування в загальному обсязі інвестицій. Саме
державні інвестиції в структурі бюджету в більшості випадків впливають на
його виконання та рівень дефіциту.
Першоосновою державного регулювання інвестиційної діяльності є
визначення пріоритетів вкладень, тобто направлення інвестицій в ті сфери і
галузі, які забезпечують розширене відтворення, швидку віддачу і підвищення
життєвого рівня населення. В основу визначення пріоритетів розподілення
державних та залучення недержавних інвестицій закладені наступні принципові
орієнтири:
- поступовий перехід до економічно обґрунтованого направлення
інвестицій і скорочення вкладень на підтримку збиткових малорентабельних
виробництв;
- повна відмова від фінансування соціальної сфери по залишковому
принципу, першочергове направлення інвестицій на виробництво товарів
народного споживання;
- перехід від адміністративних методів управління інвестиційної сфери
(включаючи державних інвесторів) до ринкових методів через податки,
амортизацію, кредити;
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заміщення повного держбюджетного фінансування проектів пайовою
участю держави;
- фінансування цих проектів за рахунок фінансових інвестицій через
випуск і розміщення державних цінних паперів.
Державна інвестиційна політика України на даному етапі розвитку
економіки повинна керуватися такими групами пріоритетів:
1. Розвиток і модернізація паливно-енергетичного комплексу, створення
власної бази та інфраструктури енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих
технологій.
2. Структурна перебудова народного господарства, науково обґрунтована
конверсія виробництва. Розвиток інфраструктурних галузей з використанням
інноваційних проектів. Реконструкція та створення нових, екологічно чистих
виробництв.
3. Інвестування галузей і виробництв, що сприяють розширенню
конкурентного середовища, розвитку приватизації і підприємництва.
4. Варіантне інвестування і державна підтримка виробництв, що потребують оновлення фондів і мають значний інноваційний потенціал, який
може забезпечити технічний і технологічний прорив, суттєвий приріст об’ємів
виробництва.
5. Інвестування виробництв, де можливе їх ефективне перепрофілювання,
санація чи вертикальне злиття.
6. Інвестування ліквідації неперспективних, технологічних галузей,
збиткових виробництв.
За макроекономічне сприяння інвестиційній діяльності відповідають
органи влади країни. У розпорядженні держави є важелі як прямої дії у вигляді
централізованих
центральних
капітальних
вкладень
в
об’єкти
загальнодержавного значення, розвиток державного сектора економіки, так і
непрямі засоби регулювання інвестиційного середовища за рахунок бюджетної
та грошово-кредитної політики.
Бюджетні важелі — це встановлена державою система податків, що
практично визначають систему перерозподілу доходів підприємств і громадян
країни, яку держава вважає оптимальною для формування прибуткової частини
бюджету та збереження у підприємств і підприємців ринкових стимулів до
роботи та отримання прибутків. Витрати бюджету є вагомим засобом
формування сукупного попиту, а через нього — стимулювання інвестицій
взагалі. Система соціальних бюджетних програм (не кажучи вже про прямі
бюджетні інвестиції в державний сектор) впливає на структуру попиту, тому
що соціальні виплати з бюджету одержують люди, які мають певні споживчі
товари, а це стимулює виробництво та відповідні інвестиції.
Захист національного інвестиційного ринку називається протекціонізмом,
який здійснюється за допомогою: високих митних зборів на товари, що
-
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імпортуються; податки на іноземні інвестиції; обмеження або заборону ввозу
окремих товарів; заохочення розвитку національного товаровиробника.
Субсидіювання національного інвестора і забезпечення сприятливого
інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості окремих галузей чи
регіонів здійснюється через: податкові пільги чи канікули, пільгові кредити,
державні субсидії; заохочення створення підприємств з іноземними
інвестиціями, міжнародних концернів і консорціумів вільних (офшорних) зон.
Отже, ринкова економіка розвивається циклічно: періоди швидкого
зростання й інвестування змінюються економічними кризами, падінням темпів,
а іноді й абсолютних рівнів ВВП. Мета державного регулювання —
вирівнювати такі циклічні тенденції, гальмуючи надлишкову інвестиційну
активність у періоди піднесення та стимулюючи перед спадами виробництва.
2 Правове регулювання інвестиційного процесу в Україні
Регулювання інвестиційної діяльності здійснюється на основі законодавства. Держава згідно з відповідними законами визначає інвестиційну
політику — цілеспрямовану довготермінову систему дій щодо формування
інвестиційних ресурсів і раціонального їх використання.
До правових норм інвестування відносять:
• добровільність інвестування;
• вільний вибір об’єкта інвестування;
• право на одержання прибутку чи інших вигід;
• право на участь в управління чи відсутність такого права;
• ризик і невизначеність;
• самостійність рішення про припинення інвестування;
• державний захист інвестицій.
Відносини, що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності на
Україні, регулюються Законом України «Про інвестиційну діяльність» та
іншими законодавчими актами України. Інвестиційна діяльність суб’єктів
України за її межами регулюється законодавством іноземної держави, на
території якої ця діяльність здійснюється, відповідними договорами України, а
також спеціальним законодавством України.
Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території України
суб’єктами інвестиційної діяльності, розташованими за межами України, а
також цих суб’єктів і суб’єктів України в зонах вільного підприємництва на
Україні визначаються спеціальним законодавством України.
Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на
території України визначає Закон України «Про інвестиційну діяльність» від
18 вересня 1991 року, № 1560-ХІІ. Він спрямований на забезпечення рівного
захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від
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форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства
України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.
Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється
прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями
можуть бути:
• кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
• рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші
матеріальні цінності);
• майнові права інтелектуальної власності;
• сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань,
оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду,
необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не
запатентованих («ноу-хау»);
• права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами,
обладнанням, а також інші майнові права;
• інші цінності.
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріальновиробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.
Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна діяльність
здійснюється на основі:
1) інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також
громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами,
заснованими на колективній власності;
2) державного інвестування, здійснюваного органами влади і управління
України, Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів за рахунок коштів
бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними
підприємствами і установами за рахунок власних і позичкових коштів;
3) іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами,
юридичними особами та державами;
4) спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними
особами України, іноземних держав.
Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому
числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного
господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна
продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові
права.
Забороняється інвестування в об’єкти, створення і використання яких не
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відповідає
вимогам
санітарно-гігієнічних,
радіаційних,
екологічних,
архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також
порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що
охороняються законом.
Суб’єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть
бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також
держави.
Інвестори — суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення
про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних
цінностей в об’єкти інвестування.
Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а
також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.
Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні
особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як
виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.
Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між
суб’єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).
Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов’язань, будь-яких
інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству
України, є виключною компетенцією суб’єктів інвестиційної діяльності.
Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію договірних
відносин між суб’єктами інвестиційної діяльності зверх своєї компетенції не
допускається.
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою
реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно
визначається показниками економічного і соціального розвитку України,
республіканськими і регіональними програмами розвитку народного
господарства, республіканськими і місцевими бюджетами, передбачуваними в
них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності.
При цьому створюються пільгові умови інвесторам, що здійснюють
інвестиційну діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних
потреб напрямах, насамперед соціальній сфері, технічному і технологічному
вдосконаленні виробництва, створенні нових робочих місць для громадян, які
потребують соціального захисту, впровадженні відкриттів і винаходів, в
агропромисловому комплексі, в реалізації програм ліквідації наслідків
Чорнобильської аварії, у виробництві будівельних матеріалів, в галузі освіти,
культури, охорони навколишнього середовища і здоров’я.
Законом України «Про інвестиційну діяльність» передбачені гарантії прав
суб’єктів інвестиційної діяльності і захист інвестицій:
Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності,
додержання прав і законних інтересів її суб’єктів.
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Умови договорів, укладених між суб’єктами інвестиційної діяльності,
зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли
після їх укладення законодавством (крім податкового, митного та валютного
законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів
господарської діяльності) встановлено умови, що погіршують становище
суб’єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов
договору.
Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в
діяльність суб’єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке
втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах
компетенції цих органів та посадових осіб.
Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об’єктів
інвестування, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують
права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб’єктам
інвестиційної діяльності, підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими
органами. Спори про відшкодування збитків розв’язуються судом або
арбітражним судом відповідно до їх компетенції.
Захист інвестицій
1. Захист інвестицій — це комплекс організаційних, технічних та
правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню
інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній діяльності
об’єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів
інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.
Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також
іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством
України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, у тому числі
іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування
заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню
інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і
порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій.
З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму
держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій.
Державні гарантії захисту інвестицій — це система правових норм, які
спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансовогосподарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними
податків, зборів (обов’язкових платежів). Державні гарантії захисту інвестицій
не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період
дії цих гарантій.
2. Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або
до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками.
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Такі заходи можуть застосовуватися лише на основі законодавчих актів
України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у
зв’язку з припиненням інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування
збитків інвестору визначається в зазначених актах.
Внесені або придбані інвесторами цільові банківські вклади, акції та інші
цінні папери, платежі за набуте майно або за орендні права у разі вилучення
відповідно до законодавчих актів України відшкодовуються інвесторам, за
винятком сум, що виявилися використаними або втраченими в результаті дій
самих інвесторів або вчинених за їх участю.
3. Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності,
розглядаються відповідно судом, арбітражним судом або третейським судом.
4. Інвестиції можуть, а у випадках, передбачених законодавством, мають
бути застраховані.
Відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності
При недодержанні договірних зобов’язань суб’єкти інвестиційної
діяльності несуть майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними договорами.
Сплата штрафів і неустойок за порушення умов договорів, а також
відшкодування завданих збитків не звільняють винну сторону від виконання
зобов’язань, якщо інше не передбачено законом або договором.
Умови припинення інвестиційної діяльності
Зупинення або припинення інвестиційної діяльності провадиться за
рішенням:
- інвесторів, при цьому інвестори відшкодовують збитки учасникам
інвестиційної діяльності;
- правомочного державного органу.
Рішення державного органу про зупинення або припинення інвестиційної
діяльності може бути прийнято з таких причин:
якщо її продовження може призвести до порушення встановлених
законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних та інших
норм, прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються
законом;
оголошення в установленому законом порядку інвестора банкрутом
внаслідок неплатоспроможності;
стихійного лиха;
запровадження надзвичайного стану.
3 Особливості правового регулювання діяльності іноземних інвесторів на
території України
Відносини, пов’язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються
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Законом України «Про режим іноземного інвестування», іншими
законодавчими актами та міжнародними договорами України. Якщо
міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що
передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються
правила міжнародного договору.
Особливості режиму іноземного інвестування на території України
визначає Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня
1996 року, № 93/96-ВР.
Іноземні інвестори — суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на
території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до
законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи — іноземці,
які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у
дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими
відповідно до законодавства України.
Іноземні інвестиції — цінності, що вкладаються іноземними інвесторами
в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з
метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Підприємство з іноземними інвестиціями — підприємство (організація)
будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства
України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності,
становить не менше 10 відсотків.
Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями з
дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:
- іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком
України;
- валюти України — при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування
чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до законодавства України за
умови сплати податку на прибуток (доходи);
- будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових
прав;
- акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав
власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної
відповідно до законодавства України або законодавства інших країн),
виражених у конвертованій валюті;
- грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань,
які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій
валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або
міжнародними торговельними звичаями;
- будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій
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валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або
міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною
оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські
права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів
і послуг, ноу-хау тощо;
- прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на
користування надрами та використання природних ресурсів, наданих
відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій
валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або
міжнародними торговельними звичаями;
- інших цінностей відповідно до законодавства України.
Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об’єкти, інвестування в
які не заборонено законами України.
Для іноземних інвесторів на території України встановлюється
національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за
винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними
договорами України.
Для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють
інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються
відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки,
соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим
інвестиційної та іншої господарської діяльності.
Законами України можуть визначатися території, на яких діяльність
іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями обмежується
або забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.
Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за
винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій,
епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі
рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.
Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації
можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до статті 26 Закону
України «Про режим іноземного інвестування».
Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи
упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або
неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими
особами передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора
або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства
України.
Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок
дій, зазначених у статті 9 та частині першій цієї статті, повинні бути
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відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки,
підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою.
Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути
швидкою, адекватною та ефективною. Компенсація, що виплачується
іноземному інвестору внаслідок дій, зазначених у статті 9 Закону України «Про
режим іноземного інвестування», визначається на момент припинення права
власності.
Компенсація, що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій,
зазначених у частині першій цієї статті, визначається на час фактичного
здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума компенсації повинна
виплачуватись у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в будь-якій іншій
прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до законодавства
України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати
на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою
відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на
ринку евровалют (ЛІБОР).
У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право
на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх
інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного
внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати
мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за
реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності,
якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами
України.
Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних
внаслідок здійснення іноземних інвестицій
Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов’язкових
платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх
прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних
підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Порядок переказу за кордон прибутків, доходів та інших коштів,
одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається
Національним банком України.
Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після
фактичного їх внесення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів
України.
Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та
гарантій, передбачених Законом України «Про режим іноземного
інвестування».
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Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі
порушення встановленого порядку реєстрації. Відмова з мотивів її
недоцільності не допускається.
Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій повинна бути
оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у
судовому порядку.
На території України підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених законодавством України.
Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні
містити відомості, передбачені законодавством України для відповідних
організаційно-правових форм підприємств, а також відомості про державну
належність їх засновників (учасників).
Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до
статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для
реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом.
При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію
України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з
відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення
ввізної вантажної митної декларації.
Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який
дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховане на баланс
підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства
зроблена відмітка про це на примірнику векселя.
Порядок видачі, обліку і погашення векселів встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Якщо протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвестиції на
баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезене в
Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду зазначеного
підприємства, відчужується, у тому числі у зв’язку з припиненням діяльності
цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон),
підприємство з іноземними інвестиціями сплачує ввізне мито, яке
обчислюється виходячи з митної вартості цього майна, перерахованої у валюту
України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним
банком України на день здійснення відчуження майна.
Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає умови
реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не
передбачено законодавством України.
Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного
виробництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Вивезення товарів, на які поширюється спеціальний режим експорту,
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здійснюється відповідно до законодавства України.
Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до
законодавства України.
Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємств з
іноземними інвестиціями забезпечуються відповідно до законодавства України.
Підприємства з іноземними інвестиціями самостійно приймають рішення про
патентування (реєстрацію) за кордоном винаходів, промислових зразків,
товарних знаків та інших об’єктів інтелектуальної власності, які їм належать,
відповідно до законодавства України.
Іноземні інвестиції на основі концесійних договорів, договорів
(контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види
спільної інвестиційної діяльності
Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської
діяльності, пов’язаної з використанням об’єктів, що перебувають у державній
або комунальній власності і передаються у концесію, відбувається на підставі
відповідного законодавства України шляхом укладення концесійного договору.
Іноземні інвестори мають право укладати договори (контракти) про
спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво
тощо), не пов’язану із створенням юридичної особи, відповідно до
законодавства України.
Господарська діяльність на підставі зазначених у статті 23 Закону України
«Про режим іноземного інвестування» договорів (контрактів) регулюється
законодавством України.
Сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції, пов’язані з виконанням
умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі рахунки в установах банків
України для проведення розрахунків за цими договорами (контрактами).
Договори (контракти) повинні бути зареєстровані у терміни та в порядку,
що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Майно (крім товарів для реалізації або власного споживання), що
ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з
метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів),
звільняється від обкладення митом у порядку, передбаченому частинами
другою і третьою статті 18 Закону України «Про режим іноземного
інвестування». При відчуженні такого майна раніше трьох років з часу
зарахування його на баланс мито сплачується у порядку, передбаченому
частиною п’ятою статті 18 цього Закону.
Прибуток, одержаний від спільної інвестиційної діяльності за договорами
(контрактами), оподатковується відповідно до законодавства України.
Розгляд спорів
Спори між іноземними інвесторами і державою з питань державного
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регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними
інвестиціями підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено
міжнародними договорами України.
Усі інші спори підлягають розгляду в судах та/або арбітражних судах
України або за домовленістю сторін — у третейських судах, у тому числі за
кордоном.
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