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1. Поняття, ознаки і правове забезпечення інвестиційної діяльності 

 
Термін "інвестиції" походить від латинського слова invest, що означає вкладення коштів. У 

науковій літературі під інвестиціями традиційно прийнято розуміти вкладення капіталу у 

теперішній час з метою подальшого його збільшення в майбутньому. У вітчизняному 

законодавстві наведено декілька різних визначень поняття "інвестиції", які закріплені у ГК і ПК 

України та у спеціалізованому законі. 

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про інвестиційну діяльність", інвестиції – це всі види 

майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) 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, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні 

цінності; сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної 

документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду 

виробництва, але незапатентованих (ноу-хау); права користування землею, водою, ресурсами, 

будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. 

У ч. 1 ст. 326 ГК України визначає, що інвестиціями у сфері господарювання визнаються 

довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в 

об'єкти господарської діяльності з метою одержання доходу (прибутку) або досягнення 

іншого соціального ефекту. У свою чергу, Податковий кодекс України (п. 14.1.81.) закріплено, 

що інвестиції – господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, 

нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або 

майно. Необхідно зазначити, що цей термін та його похідні визначаються і в інших 

нормативно-правових актах, а саме в: Бюджетний кодекс України; законах України "Про режим 

іноземного інвестування"; "Про внесення змін до деяких законів України з метою 

стимулювання інвестиційної діяльності"; "Про цінні папери та фондовий ринок"; "Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших нормативно-правових актах.   

Ознаки інвестицій: 

а) форма вираження. Необхідно зазначити, що інвестиції можуть мати матеріальну (кошти, 

рухоме та нерухоме майно) або інтелектуальну форму (торгова марка, ноу-хау, винаходи, 

розробки, інвестиційні проекти та ін.);  

б) інвестиції є цінностями, вартість яких може бути виражена в грошовому еквіваленті. Але цей 

факт не повинен приводити до того, що інвестиції повинні вкладатися лише у вигляді грошових 

сум. Інвестиції в обов'язковому порядку повинні проходити певне оцінювання, тобто під час 

зарахування їх на баланс підприємства вони повинні мати грошове вираження; 



в) інвестиції завжди спрямовані на відтворення, тобто об'єктами вкладення інвестицій є об'єкти 

господарської діяльності або інших сфер суспільного життя (наука, культура, соціальна сфера) 

й основною метою такого залучення інвестицій є покращення роботи цього суб'єкта 

господарювання; 

г) інвестиції вкладаються з метою отримання прибутку або досягнення іншого соціального 

ефекту. Ця ознака передбачає одержання кінцевого результату проведення інвестиційної 

діяльності, тобто отримання результату, який планувався під час здійснення інвестицій. Однак 

виникає питання з приводу доцільності застосування "соціального ефекту" як мети розміщення 

інвестиції. Стаття 1 Закону України "Про інвестиційну діяльність" зазначає про позитивний 

соціальний ефект (наприклад: благодійна діяльність). 

Форми інвестування – це правові способи, за допомогою яких цінності, що 

використовуються в якості інвестицій, надходять від інвестора до реципієнта. Форми 

інвестування інноваційної діяльності поділяються за різними критеріями: за суб'єктами 

інвестування, джерелами інвестування, об'єктами та/або спрямованістю інвестування. 

За правовим статусом інвестора розрізняють приватні, державні, комунальні, іноземні 

інвестиції та непряме (опосередковане) інвестування. 

Приватне інвестування здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, 

господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними 

організаціями, іншими юридичними особами, основаними на колективній власності. 

Державне інвестування, у тому числі державна підтримка реалізації інвестиційних 

проектів, здійснюється органами державної влади та органами влади АРК за рахунок коштів 

бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами й 

установами за рахунок власних і позичкових коштів. 

Комунальне інвестування здійснюється органами місцевого самоврядування за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також комунальними 

підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів. 

Іноземне інвестування здійснюється іноземними інвесторами в Україні (юридичними 

особами, утвореними за законодавством іншим, ніж законодавство України; іноземцями та 

особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України; 

міжнародними урядовими та неурядовими організаціями; іншими державами; іншими 

іноземними суб'єктами інвестиційної діяльності, визначеними законом). 

Непряме (опосередковане) інвестування – фінансування інвестиційного процесу за участі 

фінансових посередників (комерційних банків, страхових компаній, пенсійних фондів, ІСІ), які 

вкладають кошти дрібних інвесторів у конкретні об'єкти. 

Призначення інвестиційної політики полягає в знаходженні та реалізації оптимальних 

засобів правового регулювання інвестиційних відносин. До цих засобів можна віднести: 

- удосконалення інвестиційного законодавства та забезпечення його стабільності; 

- створення в законодавстві системного підходу до стимулювання інвестиційної діяльності, 

відпрацювання його ефективних механізмів та правових засобів; 



- створення спеціальних (вільних) економічних зон, а також системи пільг, гарантій і державної 

підтримки та підтримки на місцевому рівні; 

- забезпечення гарантій інвесторам, захист інвестицій; 

- виділення пріоритетних галузей економіки і заохочення інвестицій до них; 

- розвиток інфраструктури та правового забезпечення ефективного вкладення коштів як 

безпосередньо, так і через інвестиційних посередників; 

- створення правових умов для нормального функціонування інвестиційних відносин. 

На інвестиційний клімат у першу чергу впливає інвестиційна політика. До основних за-

вдань інвестиційної політики можна віднести такі:  реструктуризація економіки, пріоритетне 

залучення інвестицій у галузі, що особливо потребують капіталовкладень; оновлення морально 

та технічно застарілих основних фондів; мотивація суб'єктів господарювання стосовно 

довгострокових вкладень, а також населення щодо вкладання коштів на розвиток економіки, а 

не на споживання;  стимулювання реінвестування; залучення інвестицій у проблемні райони; 

залучення іноземних інвестицій. 

2.Поняття інвестицій та їх види 

Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою 

одержання певного доходу (прибутку). 

Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за кордоном), 

розрізняють внутрішні та зовнішні інвестиції. 

Внутрішні інвестиції - це вкладення капіталу (грошей) однієї країни в підприємства цієї самої 

країни. 

Зовнішні інвестиції — це вкладення в підприємства іноземного капіталу. Усі внутрішні та 

зовнішні інвестиції можуть бути приватними або державними. У свою чергу, зовнішні 

інвестиції поділяються на прямі та портфельні. 

За об'єктами інвестування виділяються такі види інвестиційної діяльності: 

1. Корпоративне інвестування - вкладення коштів в акції підприємств, які створені в 

організаційно-правовій формі акціонерних товариств, і статутні фонди (майно) інших 

організаційно- правових форм підприємницької діяльності корпоративного типу. Залежно від 

господарського результату корпоративної форми інвестування визначаються такі її різновиди: 

- стратегічне інвестування - вкладення коштів у придбання контрольного пакету акцій чи 

цілісного майнового комплексу підприємства з метою здійснення над ним контролю і 

отримання максимального прибутку від діяльності такого підприємства; 

- фінансове інвестування - це придбання значних за розміром пакетів акцій, часток, паїв (від 10 

до 40% статутного фонду) підприємств з метою перепродажу їх стратегічним інвесторам, якщо 

вартість акцій досягне максимальної межі; 



- портфельне інвестування - це вкладення коштів у незначні за обсягом (від 1 до 10% статутного 

фонду) пакети акцій з метою отримання дивідендів. Як правило, портфельний інвестор вкладає 

кошти в кілька чи значну кількість підприємств, страхуючи себе від великих збитків, які 

можуть бути спричинені негараздами в роботі якогось із цих підприємств. 

2. Лізинг - довгострокова оренда устаткування, машин, споруд виробничого призначення (з 

поєднанням елементів відносин купівлі-продажу, доручення, кредиту) як особлива форма 

інвестування в основні фонди, що дозволяє підприємцям- лізингоодержувачам використовувати 

необхідне устаткування, машини, споруди без капітальних витрат на їх придбання. 

3. Капітальне будівництво - інвестиційна діяльність, що здійснюється з метою створення нових 

і відтворення діючих основних фондів, у які вкладаються кошти. 

4. Інноваційна діяльність - здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу у виробництво та соціальну сферу. Інноваційна діяльність відповідно до ст. З Закону 

України «Про інвестиційну діяльність» передбачає: випуск і розповсюдження принципово 

нових видів техніки і технологій; прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; реалізацію 

довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат; 

фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін стану продуктивних 

сил; розробку та впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для 

поліпшення соціального та екологічного становища. 

Форми інвестиційної діяльності - це правові шляхи, за якими інвестиції йдуть від 

інвестора до інвестованого та за допомогою яких реалізується інвестиційна діяльність1. 

Інвестиційна діяльність може здійснюватися в таких формах: 

- створення комерційних структур і вкладення до них.  

- надання прав на кооперативні угоди (договір про сумісну діяльність) у вигляді концесій, 

інтелектуальної власності, угоди про надання ліцензії у вигляді банківських кредитів, майнових 

прав на землю та інші природні ресурси на компенсаційній підставі, надання майна в оренду; 

- інноваційна діяльність; 

- створення спеціальних (вільних) економічних зон відповідно до Закону України «Про загальні 

засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»; 

- інвестиційна діяльність держави (державне замовлення на- виконання робіт у капітальному 

будівництві; створення пільгових умов інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у 

найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямках тощо). 

3.Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності є: 

фізичні особи — громадяни України та особи без громадянства, які мають цивільну 

правоздатність та дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території 

України;  



юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, які мають постійне місцезнаходження на 

території України (підприємства, організації та об’єднання всіх видів, включаючи акціонерні та 

інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні 

доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, 

міжнародні об’єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал 

яких є повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності;  

об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами 

згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і 

яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську 

діяльність;  

структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними 

особами згідно з законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне 

місцезнаходження на території України;  

спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні, які мають постійне 

місцезнаходження на території України;  

інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України.  

Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності та інших ознак 

наділені рівним правом здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України.  

Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності - це надання законом можливості 

такої діяльності за наявності юридично визначених підстав та умов. 

Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої 

представництва на території інших держав згідно із законами цих держав. Іноземні суб’єкти 

господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, 

мають право на відкриття своїх представництв та території України. 

 Фізична особа має право здійснювати зазначену діяльність з моменту набуття нею 

цивільної дієздатності (з 18-річного віку). Фізична особа, яка має постійне місце проживання) 

на території України, для набуття права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

повинна бути зареєстрована як суб’єкт господарювання відповідно до Закону України “Про 

державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців». 

 Під постійним місцем проживання розуміють місце проживання фізичної особи на 

території держави не менше одного року коли ця особа, яка не має постійного місця 

проживання на території інших держав, має намір проживати на території держави протягом 

необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою. Тобто таке проживання 

на території України не є наслідком виконання цією особою службових завдань або зобов’язань 

за договором (контрактом). Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на 

території України, також мають право на здійснення ЗЕД. Але в цьому разі вони повинні бути 

суб’єктами господарської діяльності за законом держави, в якій мають постійне місце 

проживання або громадянином якої вони є. 



Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх 

статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи. 

Вище мова йшла про право суб’єктів господарської діяльності здійснювати ЗЕД. Згідно з 

Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” реалізувати це право вони могли після 

державної реєстрації їх як учасників ЗЕД у Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і 

торгівлі. 

 Декретом Кабінету Міністрів України “Про квотування і ліцензування експорту товарів 

(робіт, послуг)” від 12 січня 1993 р. встановлено, що здійснення ЗЕД суб’єктами 

підприємницької діяльності України не потребує державної реєстрації їх як учасників ЗЕД. 

Отже, що стосується суб’єктів підприємницької діяльності України (резидентів), то такий їх 

статус сам по собі дає можливість займатися ЗЕД без додаткової державної реєстрації. Що ж до 

іноземних суб’єктів підприємництва, то вони, як і раніше одержують таку можливість за умови 

їх державної реєстрації як учасників ЗЕД. 

Структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності - філії, відділення тощо, 

які мають постійне місцезнаходження на території іноземної держави. Такими структурними 

одиницями іноземних суб'єктів господарювання на території України є представництва 

іноземних суб'єктів господарювання, які виступають від імені і за дорученням своєї головної 

фірми, а відтак не є юридичними особами. 

За місцем перебування та здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності класифікують на: 

• резиденти України; 

• нерезиденти України. 

Резидентами України є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, зареєстровані в 

Україні, які мають постійне місце знаходження або постійне місце проживання на території 

України. Для юридичної особи статус „резидент" визначають на підставі утворення, реєстрації, 

місцезнаходження „центру управління" та ін. Фізична особа розглядається як резидент певної 

країни, якщо вона проживає в ній не менше 6 місяців у податковому році або відповідає іншому 

критерію, визначеному внутрішнім законодавством країни. 

Нерезидентами України є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що мають постійне 

місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України, а здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність на території України. 

Резидентами та нерезидентами України можуть бути фізичні особи, юридичні особи, 

об'єднання фізичних і юридичних осіб. 

За належністю капіталу суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності класифікують на: 

національні; іноземні;  змішані. 

Національними є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, в статутному фонді яких 

капітал суб'єктів господарювання 



Іноземними є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, в статутному фонді яких капітал 

суб'єктів господарювання іноземної держави становить 100%, і які зареєстровані як такі в 

іноземній державі та мають постійне місцезнаходження на її території.  

Змішаними є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, статутний фонд яких становить 

національний та іноземний капітали. У випадку, коли мова йде про юридичні особи, такі 001 

підприємства називають підприємствами з іноземними інвестиціями або спільними 

підприємствами. Набуття права на виконання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється 

шляхом державної реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України та його обліку 

в місцевих органах державної влади. Процедура державної реєстрації залежить від 

юридичного статусу суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності: 

• фізичні особи отримують зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці; 

• юридичні особи отримують зазначене право з моменту набуття ними статусу юридичної 

особи; 

• об'єднання фізичних, юридичних, а також фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними 

особами, отримують зазначене право, якщо їх головні фізичні особи або юридичні особи, які 

діють від імені об'єднання, зареєстровані в органах державної влади; 

• структурні підрозділи іноземних суб'єктів господарювання мають зазначене право, якщо вони 

зареєстровані в 
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