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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 
 
В умовах глибокої політичної та посилиної у зв’язку з цим економічної 

кризи, актуальними стають питання стабілізації усіх процесів в Україні, в тому 
числі економічних, а саме такого її напрямку як іноземне інвестування. 

Згідно даних Державної служби статистики України, обсяги прямих інвес-
тицій в економіку України за період з 01.10.2011 р. до 01.10.2012 р. збільши-
лись з 48 466,2 до 52 673,8 млн. дол. США, тобто на 108,7%; а за період с 
1.10.2012 р. до 1.10.2013 р. – з 52 673,8 до 56 565,2 на 107,4% [1], тобто спосте-
рігається незначне зниження приросту іноземних інвестицій, що вказує на не-
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обхідність дослідження даних питань і вироблення адекватної, продуманої і 
ефективної політики іноземного інвестування. 

Відзначимо, що останнім часом питання політики взагалі, а також окремих її 
напрямів були об’єктом дослідження учених економістів, політологів, юристів і 
ін., а також об’єктом дисертаційних досліджень: М.В. Беляєва, Н.В. Бобровської, 
Є.Р Бодунова, Т.О. Гуржій, В.О., Каретної, Т. Морозова, С. Познякова, В. Поєди-
нок та ін. [2], однак в них не розглядались питання державної політики іноземно-
го інвестування, що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Стаття 10 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. [3] визна-
чає основні напрями державної економічної політики держави, якими є струк-
турно-галузева політика; інвестиційна політика, амортизаційна політика, полі-
тика інституціональних перетворень, цінова політика, антимонопольно-
конкурентна політика, бюджетна політика, податкова політика, грошово-
кредитна політика, валютна політика, зовнішньоекономічна політика, а також 
екологічна політика, соціальна політика захисту прав споживачів, політика за-
йнятості, політика соціального захисту та соціального забезпечення. Таким чи-
ном, в даному законі закріплені основні напрями державної економічної полі-
тики, в тому числі й такий як іноземне інвестування. Виділення іноземного ін-
вестування як самостійного напряму економічної діяльності підтверджується 
наявністю спеціального законодавства, регулюючого іноземне інвестування; 
визначенням статусу іноземного інвестора як учасника даної діяльності; інозе-
мних інвестицій та її видів; форм іноземного інвестування і тому подібне. 

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 лип-
ня 2010 р. [4] визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики України у 
сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стиму-
лювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільст-
ва, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній і гуманітарний 
сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади зов-
нішньої політики України.  

Стаття 7 вказаного Закону визначає засади внутрішньої політики в еконо-
мічній сфері. У даній статті продубльовані напрями внутрішньої економічної 
політики України, які більш повно, всесторонньо і концентровано закріплені в 
ст. 10 ГК України. Крім того, в даній статті не знайшов закріплення такий її 
напрям як іноземне інвестування. 

У статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політи-
ки» також визначені засади зовнішньої політики, одним із напрямів якої є роз-
ширення міжнародного співробітництва з метою залучення іноземних інвести-
цій, новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку в 
інтересах її реформування, модернізації та інноваційного розвитку. В зв’язку з 
цим, вважаємо не обґрунтованим те, що у внутрішній політиці іноземне інвес-
тування не виокремлюється як самостійний напрям економічної діяльності, так 
як саме внутрішня політика визначає напрями зовнішньої економічної політи-
ки держави. Тому вважаємо за необхідне у Закон України «Про засади внутрі-
шньої і зовнішньої політики» внести в ст. 7 доповнення про впровадження по-
літики регулювання державних відносин діяльності іноземних суб’єктів госпо-
дарювання на своєї території. 
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Крім того, при розробці державної політики іноземного інвестування не-
обхідно враховувати й міжнародно-правовий досвід регулювання даних видів 
правовідносин. Так, Монтеррейський консенсус Міжнародної конференції з 
фінансування розвитку ООН 2002 р. [5] встановлює, що для залучення і роз-
ширення притоку продуктивного капіталу країни повинні продовжувати вжи-
вати зусиль щодо забезпечення прозорого, стабільного і передбачуваного інве-
стиційного клімату при належному забезпеченні дотримання договорів і повазі 
до прав власності, заснованих на раціональній макроекономічній політиці і ді-
яльності інституцій, що надають як вітчизняним, так і міжнародним підприєм-
ствам можливість діяти ефективно, прибутково та з максимальним внеском у 
розвиток. Особливі зусилля вимагаються в таких пріоритетних сферах, як еко-
номічна політика та регуляторна база, необхідні для заохочення та захисту ін-
вестицій (п. 21). 

На основі Монтеррєйського консенсусу в рамках ОЕСР були розроблені 
Основи політики щодо інвестицій (Роlicy framework for investment) 2006 р. [6]. 
Цей документ, що має рекомендаційний характер, охоплює 10 сфер політики, 
які вважаються визначальними у створенні здорового середовища для усіх ін-
весторів, від малих та середніх до багатонаціональних підприємств. Цими сфе-
рами є: інвестиційна політика; сприяння інвестуванню; торгівля; конкуренція: 
оподаткування; корпоративне управління; політика заохочення відповідальної 
ділової поведінки; розвиток людських ресурсів; розвиток інфраструктури і фі-
нансового сектора; публічне управління.  

В рамках кожної з цих сфер політики країнам пропонується перелік пи-
тань, які допомагають визначити, чи сприяє їхня політика інвестиціям. Як під-
креслює В. Поєдинок [7, с. 36], в даному рішенні визнається, що на якість інве-
стиційного клімату впливає широкий спектр різних напрямів державної полі-
тики, що вимагає взаємоузгодженості між цими напрямами, їх концептуальної 
єдності. Цей інтеграційний підхід дозволяє виявляти «слабкі ланки» загальної 
економічної політики держави, які потребують реформування. 

В основах політики щодо інвестицій ОЕСР встановлено, що ії якість «пря-
мо впливає на рішення усіх інвесторів, як малих так і великих, вітчизняних або 
іноземних. Прозорість, захист прав власності та недискримінація є принципами 
інвестиційної політики, які лежать в основі зусиль щодо створення здорового 
інвестиційного середовища для всіх [12, с. 13]. Крім того, в Основах зазначене 
перелік питань, які визначають ступень відповідності інвестиційної політики 
зазначеним принципам. 

Таким чином, при розробці власної інвестиційної політики державам, в 
тому числі і України, необхідно враховувати норми міжнародного права та ре-
комендації міжнародних економічних інститутів з метою розвитку інвестицій-
них процесів. 
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РОТАЦІЯ КАДРІВ В МИТНИХ ОРГАНАХ 
У КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 

 
Одним із важливих аспектів сучасної правової політики в Україні є рефо-

рмування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому 
процесі є передумовою формування у суспільстві довіри до влади, зростання 
економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України. 
На працівників митних органів (органів доходів і зборів) державою покладено 
суспільну місію особливої відповідальності – захищати економічні інтереси 
держави, бути надійним заслоном проникненню на внутрішній ринок контра-
бандних товарів. Така довіра до митної служби з боку держави вимагає від по-
садових осіб митної служби належного рівня відповідальності за доручену 


