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Багато експертів сходяться на думці, що 
іноземні інвестиції в Україну допоможуть 
суттєво поліпшити економічне становище 
нашої держави. Проте іноземне інвестування 
є складною процедурою, яка потребує 
кваліфікованого юридичного супроводу. Про це 
й поговоримо докладніше далі.

Анна Гадяцька,

юрист компанії 
«Олексій Пуха  
і Партнери»

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ОПЕРАЦІЇ

Згідно із Законом України 
«Про режим іноземного ін-
вестування» від 19.03.1996 р.  
№ 93/96-ВР іноземними ін-
вес тиціями визнаються 
цінності, що вкладаються 
іноземними інвесторами в 
об’єкти інвестиційної ді-
яльності відповідно до за-
конодавства України з ме-
тою отримання прибутку 
або досягнення соціального 
ефекту. Стаття 14 Податко-
вого кодексу України (далі − 
ПКУ) визначає інвестиції як 
господарські операції, що пе-
редбачають придбання осно-
вних засобів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав 
та/або цінних паперів в обмін 
на кошти або майно.

ОЗНАКИ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ

1. Іноземні інвестиції за-
вжди становлять певну цін-
ність. Вони можуть здійсню-
ватися у формі таких ціннос-
тей:

 Ȥ іноземної валюти, що ви-
знається конвертованою 
Націона льним банком 
України;

 Ȥ валюти України відповідно 
до законодавства держави; 

 Ȥ будь-якого рухомого і неру-
хомого майна та пов’язаних 
з ним майнових прав;

 Ȥ акцій, облігацій, інших цін-
них паперів, а також корпо-

ративних прав (прав влас-
ності на частку (пай) у ста-
тутному капіталі юридич-
ної особи, створеної від-
повідно до законодавства 
України або законодавства 
інших країн), виражених у 
конвертованій валюті;

 Ȥ грошових вимог та права 
на вимоги виконання до-
говірних зобов’язань, які 
гарантовані першокласни-
ми банками і мають вар-
тість у конвертованій ва-
люті, підтверджену згідно 
із законами (процедурами) 
країни інвестора або між-
народними торговельними 
звичаями;

 Ȥ будь-яких прав інтелекту-
альної власності, вартість 
яких у конвертованій ва-
люті підтверджена згідно 
із законами (процедурами) 
країни інвестора або між-
народними торговельними 
звичаями, а також підтвер-
джена експертною оцін-
кою в Україні, включаючи 
легалізовані на її території 
авторські права, права на 
винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, знаки 
для товарів і послуг, ноу-
хау тощо;

 Ȥ прав на провадження гос-
подарської діяльності, 
включаючи права на ко-
ристування надрами та ви-
користання природних ре-
сурсів, наданих відповідно 
до законодавства або дого-
ворів, вартість яких у кон-

вертованій валюті підтвер-
джена згідно із законами 
(процедурами) країни ін-
вестора або міжнародними 
торговельними звичаями;

 Ȥ інших цінностей відповід-
но до законодавства Укра-
їни. 
2. Іноземні інвестиції за-

вжди вносять іноземні інвес-
тори. Іноземними інвестора-
ми є суб’єкти, які провадять 
інвестиційну діяльність на 
території України, а саме: 
юридичні особи, створені 
відповідно до законодавства 
іншого, ніж законодавство 
України; фізичні особи − іно-
земці, які не мають постій-
ного місця проживання на 
території України і не обме-
жені у дієздатності; іноземні 
держави, міжнародні урядові 
та неурядові організації; інші 
іноземні суб’єкти інвести-
ційної діяльності, які визна-
ються такими відповідно до 
законодавства України.

3. Іноземні інвестиції мо-
жуть вкладатися у будь-які 
об’єкти, інвестування в які 
не заборонено законами 
України.

Іноземні інвестиції можуть 
здійснюватися у таких фор-
мах в об’єктах інвестування:

 Ȥ  часткової участі у підпри-
ємствах, що створюються 
спільно з українськими 
юридичними і фізичними 
особами, або придбання 

 Â Це певні цінності.

 Â Інвестиції обов’язково вносяться іноземними 
інвесторами.

 Â Інвестиції вносяться в об’єкти інвестиційної ді-
яльності.

 Â Основна мета інвестування − отримання прибутку 
або досягнення соціального ефекту.

ОЗНАКИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
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частки діючих підприємств;
 Ȥ створення підприємств, що 
повністю належать інозем-
ним інвесторам, філій та ін-
ших відокремлених підроз-
ділів іноземних юридичних 
осіб або придбання у влас-
ність діючих підприємств 
повністю;

 Ȥ придбання не забороненого 
законами України нерухо-
мого чи рухомого майна, 
включаючи будинки, квар-
тири, приміщення, облад-
нання, транспортні засоби 
та інші об’єкти власності, 
шляхом прямого одержан-
ня майна та майнових комп-
лексів або у формі акцій, 
облігацій та інших цінних 
паперів;

 Ȥ придбання самостійно чи 
за участю українських юри-
дичних або фізичних осіб 
правна користування зем-
лею та використання при-
родних ресурсів на терито-
рії України;

 Ȥ придбання інших майнових 
прав;

 Ȥ господарської (підпри-
ємницької) діяльності на 
основі угод про розподіл 
продукції; 

 Ȥ  в інших формах, які не за-
боронені законами України, 
у тому числі без створення 
юридичної особи на підста-
ві договорів із суб’єктами 
господарської діяльності 
України.
4. При внесенні іноземної 

інвестиції обов’язкова наяв-
ність мети отримання при-
бутку або досягнення пев-
ного соціального ефекту. Без 

такої мети внесення певних 
цінностей до об’єктів інвес-
тування, що знаходяться в 
Україні, не розглядатиметься 
як іноземна інвестиція, а от-
же, не буде наділятися певни-
ми пільгами.

Згідно з п. 14.1.81 ст. 14 
ПКУ інвестиції поділяються 
на:

а) капітальні − господар-
ські операції, що передба-
чають придбання будинків, 
споруд, інших об’єктів неру-
хомої власності, інших осно-
вних засобів і нематеріальних 
активів, що підлягають амор-
тизації відповідно до норм 
ПКУ;

б) фінансові − господарські 
операції, що передбачають 
придбання корпоративних 
прав, цінних паперів, дери-
вативів та/або інших фінан-
сових інструментів. Серед 
фінансових інвестицій роз-
різняють:

 Ȥ  прямі інвестиції − госпо-
дарські операції, що перед-
бачають внесення коштів 
або майна в обмін на кор-
поративні права, емітовані 
юридичною особою при їх 

розміщенні такою особою;
 Ȥ  портфельні інвестиції − гос-
подарські операції, що пе-
редбачають купівлю цінних 
паперів, деривативів та ін-
ших фінансових активів за 
кошти на фондовому ринку 
або біржовому товарному 
ринку;
в) реінвестиції − господар-

ські операції, що передбача-
ють здійснення капітальних 
або фінансових інвестицій за 
рахунок прибутку, отрима-
ного від інвестиційних опе-
рацій.

ФОРМИ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ

Найпоширенішими форма-
ми внесення іноземних інвес-
тицій є участь у статутному 
капіталі суб’єктів господа-
рювання, зареєстрованих в 
Україні, або внесення інвес-
тицій на підставі договорів 
інвестування.

Участь іноземних інвес-
торів у статутному капіталі 
суб’єктів господарювання 
можлива в разі реєстрації 
підприємства з іноземними 
інвестиціями, тобто підпри-
ємства (організації) будь-
якої організаційно-правової 
форми, створеного відповід-
но до законодавства України, 
іноземна інвестиція в статут-
ному капіталі якого, за його 
наявності, становить не мен-
ше 10%, або перетворення 

 Â Агропромисловий комплекс

 Â Житлово-комунальний комплекс

 Â Машинобудівний комплекс

 Â Транспортна інфраструктура

 Â Курортно-рекреаційна сфера і туризм

 Â Переробна промисловість

ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

держава всіляко намагається заохотити залучення 
іноземних інвестицій, для чого встановлює державні 
гарантії захисту іноземних грошових вливань
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вже існуючого підприємства 
на підприємство з інозем-
ними інвестиціями шляхом 
внесення змін про учасників 
підприємства.

Щодо договорів, то іноземні 
інвестори можуть провадити 
спільну діяльності на тери-
торії України за участю іно-
земних інвестицій на основі 
таких договорів (контрактів): 
про виробничу кооперацію, 
спільне виробництво, конце-
сійних договорів, сумісну ді-
яльність та інші види спіль-
ної інвестиційної діяльності, 
не пов’язаної із створенням 
юридичної особи.

Зазначені договори про 
інвестиційну діяльність, 
укладені суб’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності 
України за участю інозем-
ного інвестора, підлягають 
державній реєстрації відпо-
відно до постанови Кабіне-
ту Міністрів України (далі 
− КМУ)«Про затвердження 
Положення про порядок дер-
жавної реєстрації договорів 
(контрактів) про спільну 
інвестиційну діяльність за 
участю іноземного інвесто-
ра» від 30.01.1997 р. № 112 
органами Міністерства еко-
номічного розвитку та упо-
вноваженими ним органами.

СТИМУЛЮВАННЯ 
НАДХОДЖЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Держава всіляко намага-
ється заохотити залучення 
іноземних інвестицій, для 
чого встановлює державні 
гарантії захисту іноземних 
грошових вливань.

Відповідно до Закону 
України «Про усунення дис-
кримінації в оподаткуванні 
суб’єктів господарювання, 
створених з використанням 
майна та коштів вітчизняного 
походження» від 17.02.2000 р. 

№ 1457-III на території Укра-
їни до суб’єктів господарю-
вання або інших юридичних 
осіб, їхніх філій, відділень, 
відокремлених підрозділів, 
включаючи постійні пред-
ставництва нерезидентів, 
створених за участю інозем-
них інвестицій, незалежно 
від форм та часу їх внесення, 
а також до підприємств, що 
провадять спільну діяльність 
на території України за учас-
тю іноземних інвестицій без 
створення юридичної особи, 
у тому числі на основі контр-
актів про виробничу коопе-
рацію, спільне виробництво, 
сумісну діяльність тощо, за-
стосовується національний 
режим валютного регулюван-
ня та справляння податків, 
зборів(обов’язкових плате-
жів), встановлений закона-
ми України для підприємств, 
створених без участі інозем-
них інвестицій. Для інозем-
них інвесторів на території 
України встановлюється на-
ціональний режим інвести-
ційної та іншої господарської 
діяльності.

Також у пріоритетних га-
лузях економіки встановлю-
ються додаткові пільги.

Відповідно до ст. 7 Закону 
України «Про режим іно-
земного інвестування» від 
19.03.1996 р. № 93/96-ВР для 
окремих суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, які здій-
снюють інвестиційні проек-
ти із залученням іноземних 
інвестицій, що реалізуються 
відповідно до державних 

програм розвитку пріори-
тетних галузей економіки, 
соціальної сфери і територій, 
може встановлюватися піль-
говий режим інвестиційної 
та іншої господарської діяль-
ності.

Згідно зі ст. 2 Закону Укра-
їни «Про стимулювання ін-
вестиційної діяльності у прі-
оритетних галузях економіки 
з метою створення нових ро-
бочих місць» від 06.09.2012 р.  
№ 5205-VI пріоритетними 
галузями економіки є галузі, 
спрямовані на забезпечення 
потреб суспільства у висо-
котехнологічній конкуренто-
спроможній екологічно чис-
тій продукції, високоякісних 
послугах, які реалізують дер-
жавну політику щодо розви-
тку виробничого та експорт-
ного потенціалу, створення 
нових робочих місць.

Розпорядженням КМУ 
«Про затвердження переліку 
пріоритетних галузей еконо-
міки» від 14.08.2013 р. № 843-р  
встановлено, що до пріори-
тетних галузей економіки 
належать:

1. Агропромисловий комп-
лекс за напрямами: вироб-
ництво, зберігання харчових 
продуктів, у тому числі ди-
тячого харчування, а також 
виробництво біопалива,  
з орієнтацією на імпортоза-
міщення.

2. Житлово-комунальний 
комплекс за напрямами: 
створення об’єктів пово-
дження з відходами (по-
бутовими, промисловими  

для іноземних інвестицій встановлюється національний 
режим їх регулювання, низка гарантій, податкові пільги  
в цілому та щодо інвестиційної діяльності в пріоритетних 
галузях економіки
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та відходами, які утворили-
ся в результаті добування 
та перероблення корисних 
копалин і виробництва елек-
тричної та теплової енергії); 
будівництво, реконструкція 
і технічне переоснащення у 
сфері теплопостачання, цен-
тралізованого водопостачан-
ня та водовідведення.

3. Машинобудівний комп-
лекс за напрямами: виробни-
цтво нових та імпортозамі-
щуючих видів комп’ютерів, 
електронної та оптичної про-
дукції, машин і устаткування, 
електричного устаткування, 
автотранспортних та інших 
транспортних засобів.

4. Транспортна інфра-
структура за напрямами: 
будівництво, реконструкція 
і технічне переоснащення у 
сфері транспортної інфра-
структури.

5. Курортно-рекреаційна 
сфера і туризм за напряма-
ми: будівництво курортно-
рекреаційних об’єктів та 
об’єктів туристичної інфра-
структури.

6. Переробна промисло-
вість за напрямом імпорто-
заміщуюче металургійне ви-
робництво.

Іноземні інвестори також 
мають інші гарантії, а саме:

 Ȥ  іноземним інвесторам піс-
ля сплати податків, збо-
рів та інших обов’язкових 
платежів гарант ується 
безперешкодний і негай-
ний переказ за кордон їх-
ніх прибутків, доходів та 
інших коштів в іноземній 
валюті, одержаних на за-
конних підставах унаслі-

док здійснення іноземних 
інвестицій;

 Ȥ у разі припинення інвес-
тиційної діяльності іно-
земний інвестор має право 
на повернення не пізніше 
шести місяців з дня припи-
нення цієї діяльності своїх 
інвестицій у натуральній 
формі або у валюті інвес-
тування в сумі фактично-
го внеску (з урахуванням 
можливого зменшення 
статутного капіталу) без 
сплати мита, а також дохо-
дів з цих інвестицій у гро-
шовій чи товарній формі 
за реальною ринковою 
вартістю на момент при-
пинення інвестиційної ді-
яльності;

 Ȥ іноземні інвестори мають 
право на відшкодування 
збитків, включаючи упуще-
ну вигоду і моральну шко-
ду, завданих їм внаслідок 
дій, бездіяльності або не-
належного виконання дер-
жавними органами України 
чи їх посадовими особами 
передбачених законодав-
ством обов’язків щодо іно-
земного інвестора або під-
приємства з іноземними ін-
вестиціями, відповідно до 
законодавства України. Усі 
понесені витрати та збитки 
іноземних інвесторів ма-
ють бути відшкодовані на 
основі поточних ринкових 
цін та/або обґрунтованої 
оцінки, підтверджених ау-
дитором чи аудиторською 
фірмою.
Отже, для іноземних ін-

вестицій встановлюється 
національний режим їх ре-

гулювання, низка гарантій, 
податкові пільги в цілому та 
щодо інвестиційної діяль-
ності в пріоритетних галузях 
економіки. 

МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ
Зважаючи на те, що інозем-

ні інвестиції вносяться іно-
земними інвесторами, та те, 
що сама інвестиція зазвичай 
перебуває за кордоном, по-
стає питання про її ввезення 
та правильне оформлення.

Залежно від виду інвестиції 
різняться й способи її вне-
сення.

Так, якщо інвестицією є 
грошові кошти, то їх пере-
раховують на поточний ра-
хунок у банку України одер-
жувача. А якщо інвестицією 
є певне майно, яке перебуває 
за кордоном, то для внесен-
ня цієї інвестиції необхідно 
правильно, у відповідному 
митному режимі, завести її в 
Україну. Для ввезення в дер-
жаву іноземних інвестицій є 
певні особливості митного 
оформлення.

Іноземні інвестиції під час 
ввезення в Україну звіль-
няються від сплати в’їзного 
мита. 

Так, відповідно до ч. 2  
ст. 287 Митного кодексу Ук-
раїни товари (крім товарів 
для реалізації або викорис-
тання з метою, безпосередньо 
не пов’язаною з проваджен-
ням підприємницької діяль-
ності), що ввозяться на митну 
територію України на строк 
не менше трьох років інозем-
ними інвесторами відповід-
но до Закону України «Про 
режим іноземного інвесту-
вання» з метою інвестування 
на підставі зареєстрованих 
договорів (контрактів) або 
як внесок іноземного інвес-
тора до статутного капіталу 
підприємства з іноземними 

іноземні інвестиції під час ввезення в україну 
звільняються від сплати в’їзного мита
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інвестиціями, звільняються 
від сплати ввізного мита.  
У разі відчуження таких то-
варів раніше трьох років з 
часу зарахування їх на баланс 
ввізне мито сплачується на 
загальних підставах.

Митне оформлення това-
рів, що ввозяться в Україну 
як внесок іноземного інвес-
тора до статутного фонду 
підприємства з іноземними 
інвестиціями, здійснюється 
в першочерговому порядку.

Для митного оформлення 
іноземної інвестиції та мож-
ливості користування пільга-
ми щодо звільнення від спла-
ти в’їзного мита необхідно 
підготувати пакет документів 
(статутні документи, інфор-
маційне повідомлення про 
внесення іноземної інвес-
тиції, інвойси, договори по-
ставки, товарно-транспортні 
накладні, митні декларації 
тощо).

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Раніше, до 31.05.2016 р., усі 
внесені іноземні інвестиції 
в Україну для користування 
наданими пільгами та гаран-
тіями підлягали обов’язковій 
державній реєстрації. Адже 
незареєстровані іноземні ін-
вестиції не дають права на 
одержання пільг та гарантій, 
передбачених законодав-
ством.

Для державної реєстрації 
іноземних інвестицій необ-
хідно було пройти складну 
й тривалу процедуру. Дер-
жавна реєстрація інвестицій 
відбувалася на підставі За-
кону України «Про режим 
іноземного інвестування», 
постанови КМУ «Про затвер-
дження Порядку державної 
реєстрації (перереєстрації) 
іноземних інвестицій та її 
анулювання» від 06.03.2013 р. 

№ 139 (яка й досі залишаєть-
ся чинною, попри зміни зако-
нодавства стосовно реєстра-
ції іноземних інвестицій та 
зобов’язання КМУ протягом 
одного місяця з 31.05.2016 
р. привести свої норматив-
но-правові акти у відповід-
ність до цього Закону), і на 
підставі підзаконних норма-
тивно-правових актів, при-
йнятих органами реєстрації 
(інструкції).

Проте, на радість інвесто-
рів, для ще більшого залу-
чення іноземних інвестицій в 
економіку країни з 31.05.2016 
р. було ухвалено зміни до за-
конодавства, спрямовані на 
спрощення внесення інозем-
них коштів. 

Так, було прийнято За-
кон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо скасу-
вання обов’язковості дер-
жавної реєстрації іноземних 
інвестицій» від 31.05.2016 р. 
№ 1390-VIII, який скасував 
необхідність реєстрації іно-
земних інвестицій.

Усі документи, подані до 
набрання чинності цим За-
коном до органу державної 
реєстрації для державної 
реєстрації іноземних інвес-
тицій, і документи, подані 
до набрання чинності цим 
Законом до територіального 
органу Державної фіскаль-
ної служби України для під-
твердження інформаційних 

повідомлень про фактичне 
внесення іноземних інвести-
цій, повертаються іноземним 
інвесторам або уповноваже-
ним ними особам без розгля-
ду по суті з повідомленням 
про підстави повернення до-
кументів.

Отже, після внесення іно-
земної інвестиції більше не 
потрібно її реєструвати, що 
значно полегшило життя ін-
весторів. Наразі тільки ви-
магається, щоб підприємства 
з іноземними інвестиціями 
та установи банків подавали 
статистичну звітність про 
здійснення іноземних інвес-
тицій відповідно до законо-
давства.

Отже, як ми бачимо, Укра-
їна йде назустріч іноземним 
інвесторам, надаючи їм піль-
ги та гарантії у визначених 
випадках, скасовуючи дов-
готривалі процедури щодо 
внесення та реєстрації іно-
земних інвестицій. Проте, 
незважаючи на позитивні 
моменти, наявні певні недо-
ліки: досі все законодавство 
не приведено у відповідність 
до прийнятих змін, існують 
прогалини в регулюванні 
процедури внесення інозем-
них інвестицій. Зазначені не-
доліки потребують усунення 
якнайшвидше. А допоки вне-
сення іноземних інвестицій 
потребує кваліфікованого 
юридичного супроводу для 
уникнення ускладнень. АУ

після внесення іноземної інвестиції більше не потрібно 
її реєструвати, що значно полегшило життя інвесторів. 
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