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ВСТУП
Державні гарантії іноземного

інвестування визначаються норма#
тивно#законодавчими документами,
зокрема Законом України "Про ре#
жим іноземного інвестування" [5],
Законом України "Про іноземні інве#
стиції" [4], Законом України "Про
захист іноземних інвестицій" [3]
тощо. Розглядаючи інвестиційне за#
конодавство України та законодав#
ства інших країн, доцільно відміти#
ти, що, на відміну від нашої держа#
ви, у Грузії і Казахстані, передба#
чається можливість викупу, а за за#
конами Киргизстану викуп не допус#
кається [1, с. 79]. Аналогічні з украї#
нськими закони щодо націоналізації
та реквізиції в Естонії, Литві, Латвії,
Росії. В Україні умови компенсації в
разі націоналізації чи реквізиції ви#
рішуються у судовому порядку [5, ст.
9], а згідно Закону Татарстану "Про
іноземні інвестиції" 1994 р. компен#
сація, яка виплачується іноземному
інвестору, повинна відповідати рин#
ковій вартості інвестицій, що націо#
налізуються чи реквізуються, на мо#
мент прийняття відповідного рішен#
ня [1, с. 80].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемі гарантування інозем#
них інвестицій у нашій державі
відводиться одне з головних місць.
Але більшість науковців, таких як
Богуславський М.М., Вознесенська
М. та ін., основну увагу приділяють
лише системі державного гаранту#
вання інвестування загалом. Вони
розглядають нормативно#законо#
давчі документи, що надають певні
гарантії іноземним інвесторам та
захищають їх від різноманітних
політичних та економічних ризиків,
аналізують позитивні та негативні
сторони цих документів, але мало
уваги, на нашу думку, приділяють
аналізу того, наскільки саме ці га#
рантії підходять українським
підприємствам. Проблемі розвитку
інвестиційної діяльності присвячені
наукові праці багатьох вчених, та#
ких як: А.Є. Ачкасов, І.О. Бланк,
П.Т. Бубенко, Г.С. Волинський, М.С. Ге#
расимчук, Г.В. Ковалевський, А.В. Кру#
шевський, М.І. Крупка, Р.Р. Ларіна,
І.В. Лисий, Т.В. Момот, М.М. Не#
дашківський, А.А. Пересада, В.О. По#
коленко, С.В. Покропивний, Я.А. Ре#

китар, І.В. Сергієнко, Г.В. Стадник,
О.М. Тищенко, В.І. Торкатюк,
Л.С. Шевченко, О.Д. Шеремет та
багато інших. Проте вона зали#
шається недостатньо вивченою і по#
требує подальшого поглибленого
дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— проаналізувати державні га#

рантії та пільги іноземним інвесто#
рам у різних країнах;

— сформувати ефективний ме#
ханізм державного гарантування
іноземних інвестицій в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Оскільки основним завданням

країни, в яку інвестуються кошти, є
отримання доходів від цих коштів і
забезпечення умов залучення інвес#
тицій, а основним завданням країни#
інвестора є збереження конкурен#
тоспроможності своїх підприємств
за рахунок пільгового оподаткуван#
ня, то основним завданням міжна#
родних договорів у розв'язанні цієї
проблеми, на нашу думку, повинно
бути розроблення принципів розпо#
ділу податків між цими країнами та
забезпечення податкових пільг для
стимулювання прямих закордонних
інвестицій. Це означає, що якщо
одна країна проводить певні зміни у
своїй політиці, то інша країна також
повинна провести відповідні зміни,
коректуючи загальну величину опо#
датковуваного доходу.

Особливістю двосторонніх дого#
ворів є те, що:

— по#перше, на відміну від внут#
рішньодержавних законів, які за#
лежно від потреб поточної політики
можна змінити звичайним рішенням
парламенту, для внесення змін до
міжнародних договорів, підписаних
і ратифікованих обома країнами,
потрібно знову пройти всю процеду#
ру підписання та ратифікації, що за
часом може тривати декілька років;

— по#друге, міжнародні догово#
ри як елементи міжнародного права
мають пріоритет перед національним
законодавством;

— по#третє, положення міжна#
родних договорів чинні не з дати
підписання договору і не з дати на#
брання ним чинності, а тільки з дати,
з якої кожен договір починає засто#
совуватися, а вона для різних видів
податків може бути різною [7, с. 194].

Досить часто між інвесторами і
країною, в яку вкладається інозем#
ний капітал виникають різного роду
суперечки. Ці суперечки регулюють#
ся на основі спеціально створюваних
"арбітражних" трибуналів — "комі#
сій із врегулювання міждержавних
відносин". У таких випадках супереч#
ка найчастіше вирішується визнан#
ням інвестором положень і норм су#
дової системи країни, в яку вклада#
ються інвестиції. Ще одним рішен#
ням цієї проблеми є Конвенція щодо
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вирішення суперечок між держава#
ми та інвесторами 1965 р. У відповід#
ності з рекомендаціями Всесвітньо#
го банку створений Міжнародний
центр із вирішення інвестиційних су#
перечок та Спеціальний трибунал,
що діє під егідою Міжнародної тор#
гової палати [2, с. 13—14].

Іноземний інвестор у результаті
укладання міжнародних (двосто#
ронніх) договорів отримує гарантії,
тому можна відмітити доцільність і
вигідність підписання таких дого#
ворів як для іноземного інвестора,
так і для вітчизняних підприємств.
Проте варто зазначити, що, коли за#
конодавством країни, яка залучає
інвестиції, вводяться програми, які
суттєво зменшують або взагалі
відміняють податки на прибутки,
знижують або повністю ліквідову#
ють експортні податки і збори, а та#
кож прибуткові податки з іноземних
громадян, що працюють на відповід#
ному підприємстві, необхідність ук#
ладати двосторонні договори зникає
(хоча такі методи можуть бути не
досить надійними для іноземних
інвесторів).

Всі країни світу надають певні га#
рантії та пільги іноземним інвесто#
рам. Але у кожній країні вони різні.

Наприклад, у США кожен штат
надає свої інвестиційні пільги і га#
рантії інвесторам, основні з яких
такі: зниження податкових ставок,
безкоштовне створення необхідної
виробничої інфраструктури, особ#
ливі пільгові ставки прискореної
амортизації, позики на наукові дос#
лідження та збільшення зайнятості.
Для корпорацій, які працюють на
експорт, дозволяється списувати
близько 15% оподатковуваного при#
бутку. У США адміністрація у спра#
вах малого бізнесу надає велику до#
помогу невеликим компаніям, в тому
числі з іноземними інвестиціями.
Вони отримують безкоштовну ін#
формацію і консультації, а також піль#
гові позики (до 150 тис. дол. США) і
гарантії для отримання кредиту в
банку (до 350 тис. дол. США). Найл#
іберальніше інвестиційне законодав#
ство у штаті Делавер. Компанії цьо#
го штату повністю звільнені від спла#
ти податків на операції за межами
цього штату. З 1993р. в деяких шта#
тах функціонують так звані корпо#
рації з обмеженою відповідальністю
(Limited liability corporation, LLC),
які поєднують у собі переваги кор#
порації і партнерства: в них обмеже#
на відповідальність і вони не сплачу#
ють податок на прибуток корпорацій
[6, с. 18—19].

У Канаді існує розподіл компе#
тенції між федеральними і про#
вінційними органами влади стосовно
державного регулювання іноземних
інвестицій: "провінції можуть на
своєму рівні регулювати в законо#
давчому порядку іноземні інвестиції,
якщо це регулювання не суперечить

федеральному законодавству" [6, с.
25]. Іноземні інвестори там, як пра#
вило, створюють філії або дочірні
компанії, при цьому для здійснення
підприємницької діяльності на тери#
торії будь#якої провінції іноземні
інвестори повинні отримати феде#
ральну ліцензію. Отримання такої
ліцензії, як і діяльність іноземних
інвесторів на території Канади, ре#
гулюється законом "Про іноземні
інвестиції", прийнятим у 1985р. Але
існує суттєве обмеження для інозем#
них інвесторів — контроль держави
за допущенням іноземних інвесторів
у національну економіку. Цей конт#
роль полягає в тому, що іноземний
інвестор, перед тим як почати свою
діяльність на території Канади, по#
винен подати на розгляд державних
органів повідомлення або заявку на
інвестиції в Канаді [6, с. 28].

В Австрії не існує спеціальних за#
конодавчих актів щодо іноземних
інвестицій. Діяльність іноземних
інвесторів підпорядковується тим
законам, що й діяльність національ#
них підприємців. Але існують певні
суттєві обмеження для іноземних
інвесторів:

1) для отримання довгостроко#
вих кредитів необхідний спеціальний
дозвіл Австрійського національного
банку;

2) заборонені іноземні інвестиції
в австрійські аудиторські та юри#
дичні компанії;

3) для створення філій іноземних
страхових компаній чи банків необ#
хідний попередній дозвіл та наяв#
ність ліцензії;

4) для інвестицій у нерухомість
необхідно отримати дозвіл місцевої
влади та федеральної комісії по не#
рухомості;

5) у видобувній, енергетичній та
транспортній промисловості діяль#
ність іноземними інвесторами може
здійснюватись тільки у формі зміша#
них компаній та за наявності ліцензії
тощо [6, с. 30—31].

У Великобританії іноземним
інвесторам не потрібні дозволи на
здійснення своєї діяльності на тери#
торії держави. Але згідно Закону
"Про промисловість" (1975 р.): "уряд
може заборонити купівлю іноземни#
ми інвесторами важливих підпри#
ємств обробної промисловості, якщо
це суперечить інтересам держави.
В галузях авіаційного та водного
транспорту діяльність іноземних
компаній дозволяється лише під на#
ціональним контролем" [6, с. 36]. Для
залучення іноземних інвестицій у Ве#
ликобританії функціонують регіо#
нальні агентства та корпорації роз#
витку (Шотландське та Уельське
агентства розвитку, корпорації роз#
витку районів лондонських доків та
ріки Мерсей). Для розвитку регіонів
видаються позики Європейського
інвестиційного банку на пільгових
умовах (можуть покривати до 50%

вкладень в основний капітал).
У Німеччині основними закона#

ми, які регулюють іноземні інвес#
тиції, є Закон "Про зовнішні еко#
номічні зв'язки" 1961 р. та Закон
"Про кредити" 1976 р. [6, с. 41]. Не
існує законодавчих обмежень на рух
капіталу, на обсяг і характер валют#
них угод, а також на фінансування
іноземних компаній на місцевому
ринку позикового капіталу, але не#
обхідна наявність ліцензій для діяль#
ності в певних галузях економіки
(медичній, фармацевтичній, транс#
портній, страховій, банківській, в го#
тельному і ресторанному бізнесі
тощо). У Німеччині лише одного разу
були введені обмеження (1973—1974
рр.), які діяли 12 місяців. Вони поля#
гали в необхідності отримання іно#
земними інвесторами дозволу Бун#
десбанку (державного банку Німеч#
чини) на здійснення інвестицій. За#
конодавством Німеччини передба#
чені й різноманітні пільги для інозем#
них інвесторів:

1) лише з третього року функці#
онування вони сплачують податок на
прибуток підприємств повністю;

2) значні пільги в рамках Програ#
ми щодо підйому Сходу (пільгові по#
зики на 20 років);

3) Програма фінансової органі#
зації "Кредитаншталь фюр Відера#
уфбау", яка передбачає видачу
пільгових кредитів до 10 млн євро на
термін 10 р.

В Іспанії головним законодавчим
актом, що регулює іноземне інвесту#
вання, є Положення "Про іноземні
інвестиції", затверджене декретом
№ 3022 від 31.10.1974 р., а регулю#
вання інвестиційної діяльності
здійснюється Радою міністрів та
Міністерством економіки і фінансів,
у складі якого діє Генеральна дирек#
ція внутрішніх відносин, що зай#
мається безпосередньо питаннями
іноземних інвестицій [6, с. 49]. У
країні для іноземних інвесторів існу#
ють обмеження на здійснення діяль#
ності в деяких галузях економіки
(нафтопереробна, теле# та радіомов#
лення, ігровий бізнес, авіаційний
транспорт тощо), а також валютні
обмеження, що стосуються інозем#
них кредитів, та спеціальний дозвіл
на випуск іноземних цінних паперів
на іспанському ринку за умови їх ре#
алізації за іноземну валюту. Іспансь#
ким законодавством передбачені та#
кож інвестиційні пільги:

1) податкові преференції;
2) безмитний ввіз машин та об#

ладнання, яке не виробляється в Іс#
панії;

3) спрощення процедур доступу
до місцевих фінансових джерел.

Також в Іспанії діють префе#
ренційні та вільні торгові зони, де
можливе отримання безповоротних
позик, що складають від 20 до 75%
інвестицій, і наполовину зменшений
податок на фонд заробітної плати.
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Державне регулювання інозем#
ного інвестування в Італії передба#
чає 2 види здійснення іноземних інве#
стицій на території країни [6, с. 53]:

1. Виробничі інвестиції, які при#
значені для створення нових або роз#
ширення вже діючих підприємств з
виробництва товарів і послуг. Цей
вид вимагає отримання свідоцтва
Міністерства фінансів та дозволу
місцевої влади на будівництво і фун#
кціонування.

2. Інші іноземні інвестиції.
При цьому репатріація капіталу

і вільний переказ прибутків за кор#
дон гарантовані тільки при здійс#
ненні виробничих інвестицій.

В Італії для іноземних інвесторів
існують такі податкові пільги:

1) зменшення на 50% податку на
прибуток із корпорації на перших 10
років;

2) звільнення від місцевого при#
буткового податку на 10 років із мо#
менту отримання першого прибутку;

3) звільнення від місцевого при#
буткового податку на 70 % від опо#
датковуваної бази;

4) зменшена ставка реєстрацій#
них податків тощо.

В Італії функціонує вільна тор#
гова зона в Трієсті, де поряд із мит#
ними пільгами діє знижена ставка
податку з прибутку корпорацій (18%
замість 36%).

У Франції питаннями регулю#
вання іноземних інвестицій займа#
ються Національний банк та
Міністерство економіки, фінансів і
бюджету, при якому функціонує
Служба з іноземних інвестицій
Казначейства (Бюро D3) [6, с. 57].
Всі іноземні інвестиції повинні дек#
ларуватись у Бюро D3, включаючи
детальні дані про інвестора, про
форму інвестування та мотиви
здійснення інвестицій. У деяких
випадках, крім декларації, необхі#
дний ще й дозвіл. Не існує жодних
обмежень для іноземних інвесторів
— членів країн ЄС, крім випадків
поглинання французьких компаній.
Інвестиційні пільги для інвесторів
у Франції такі:

1) субсидії;
2) пільгові позики;
3) прискорена амортизація;
4) продаж і оренда землі за низь#

кою ціною;
5) безкоштовне навчання персо#

налу;
6) повне або часткове звільнення

від професійного податку на 5 років.
Наданням пільг у Франції, крім

місцевої влади, займаються Агент#
ство економічного розвитку країни,
Національне агентство зі створення
нових підприємств та Національне
агентство сприяння науковим дос#
лідженням.

У Швейцарії відсутні спеціалі#
зоване законодавство та спеціалі#
зовані інститути, які б регулювали
чи контролювали діяльність іно#

земних інвесторів. Консультаційна
допомога інвесторам здійснюється
всіма великими банками країни.
Основним обмеженням у Швей#
царії стосовно іноземних інвес#
тицій є заборона сприянню припли#
ву фінансових коштів з#за кордону,
які попадають під визначення "вте#
ча капіталу", тобто ті, які незакон#
но вивозяться з країни їхнього
створення (згідно з угодою 1977 р.
між Швейцарським національним
банком і швейцарськими комерцій#
ними банками) [6, с. 64]. У державі
не допускається відмивання грошей
та приховування особи власника
банківського рахунку (з 01.05.1992
р. у швейцарських банках заборо#
нено відкривати рахунок на суму
більшу, ніж 100 тис. швейцарських
франків, не пояснивши банку по#
ходження коштів).

Наданням інвестиційних пільг у
Швейцарії займаються федеральний
уряд та адміністрації кантонів. Це
можуть бути субсидії, пільгові пози#
ки, банківські гарантії, надання зе#
мельних ділянок на пільгових умо#
вах, безкоштовне навчання персона#
лу тощо. У країні існує близько 30
вільних торгових зон, товари яких
звільняються від митного оподатку#
вання.

Отже, порівнюючи правовий
режим інвестиційної діяльності,
відображений в законодавстві
США, Канади, країн Західної
Європи, з одного боку, та законо#
давством України, з іншого, мож#
на зробити висновок, що багато
положень і норм сучасного вітчиз#
няного законодавства подібні до
положень законодавчих актів роз#
глянутих нами країн. Але система
державного гарантування інозем#
ного інвестування в Україні ще не#
достатньо розвинена, недоскона#
ла, оскільки останні десять років
вона створюється фактично по#но#
вому. А це викликає проблеми в ре#
гулюванні діяльності іноземного
інвестування, а саме: формування
стабільного правового режиму та
юридичних гарантій дотримання
законних прав іноземних інвес#
торів.

ВИСНОВКИ
З огляду на останні події в Ук#

раїні недовіра іноземних інвесторів
до вітчизняного законодавства зрос#
ла. Про це свідчить відплив капіталів
за кордон та наявність великої кіль#
кості судових позовів у зв'язку з
ліквідацією гарантій у вільних еконо#
мічних зонах, де і був зосереджений
основний обсяг іноземного капіталу.
Президентом України планується
відновити відмінені гарантії, але на
цей час відповідних законодавчих
актів ще не прийнято.

На сьогоднішній день іноземні
інвестори більше довіряють укла#
данню міжнародних (двосторон#

ніх) договорів, які досить добре
себе зарекомендували, судячи з
досвіду США та західноєвропейсь#
ких країн. Тому в Україні необхід#
но сформувати ефективний ме#
ханізм державного гарантування
іноземних інвестицій, який може
стати одним з інструментів приско#
рення процесу міжнародної інтег#
рації України.
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