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якості критерію прийняття оптимального ризикового інвестиційного рішення. 

Для цього необхідно розраховувати оптимальну структуру портфеля акцій для 

комерційних банків України з можливістю залучення та подальшого 

використанням різних видів активів як динамічної системи моделювання 

розміщення інвестицій, що здійснюється у відповідності до однієї зі 

сформованих перспектив [4]. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНІ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

 

В останній час розвиток економіки набирає стрімких темпів, і це 

зумовлює присутність іноземного капіталу в Україні. На сьогоднішній день 

питання іноземного інвестування в Україні є актуальним. Метою даної статті є 

проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні для 

іноземців. 

На сьогоднішній день інвестиційна діяльність регулюється Законом 

України «Про інвестиційну діяльність», Законом України «Про режим 

іноземного інвестування», Законом України «Про захист іноземних інвестицій 

на Україні», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

Законом України «Про інститути спільного інвестування», Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2015 року» та інші. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність», 

інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальної цінностей, що 

вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 

результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект [1]. 

Опираючись на Закон України «Про режим іноземного інвестування», 

іноземними інвестиціями є цінності, що вкладаються іноземними інвесторами 

в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з 

метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [2]. 
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Для забезпечення захисту інвестицій, держава зафіксувала у розділі 2 

Закону України «Про режим іноземного інвестування» гарантії захисту 

іноземних інвестицій, оскільки тільки іноземний інвестор несе певний ризик. 

Вони поділяються на: гарантії у разі зміни законодавства; гарантії щодо 

примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх 

посадових осіб; компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам; 

гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності; гарантії переказу 

прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення 

іноземних інвестицій [2]. 

Українське законодавство, на жаль, є нестабільним, оскільки нормативно-

правова база зазнає постійних змін, тому це одна з проблем залучення 

іноземних інвестицій. Також, українське законодавство і досі не створило 

відповідного інвестиційного режиму, оскільки для іноземного інвестора 

повинні бути передбачені певні пільги та стимули, для покращення іноземних 

інвестицій в України. 

В Україні простежується нераціональний розподіл іноземних інвестицій 

між галузями економіки. Велика увага зосереджена на інвестування 

фінансової діяльності (33,1% загального обсягу прямих іноземних 

інвестування в Україні) та переробної промисловості (вироблення металевих 

виробів – 12,3%, харчових продуктів – 4,2%, хімічна промисловість – 2,8%, 

машинобудування – 2,5%, енергетика – 1,4%) [3]. 

Стаття 10 Закону України «Про режим іноземного інвестування» фіксує, 

що іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи 

втрачену вигоду й моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності 

або неналежного виконання державних органів України або їх посадових осіб, 

передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора або 

підприємства з іноземними інвестиціями. Українське законодавство повинно 

чітко регламентувати строки виплати компенсації, оскільки це посилило б дію 

захисту гарантій іноземних інвесторів. 

Важливе значення є гарантія переказу за кордон прибутків, отриманих 

іноземними інвесторами у процесі здійснення іноземної інвестиційної 

діяльності на території іншої держави. Порядок переказу за кордон прибутків, 

доходів та інших коштів, одержаних внаслідок іноземних інвестицій визначені 

Національним банком України. Національний банк України розробив 

Положення про порядок іноземного інвестування в Україні, яке затверджено 

Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р [4].  

Отже, підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що 

інвестиційне законодавство потребує подальшого вдосконалення. Україна 

зацікавлена в залучені іноземних інвестицій, але для цього потрібно створити 

стабільну систему іноземного інвестування. 
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