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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання 
ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання 
країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює 
незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над 
посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015 року. 

Наші принципи:  

• Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)  

• Вільна та чесна конкуренція  

• Менша роль держави за підвищення її ефективності  

• Інформаційна прозорість та свобода слова  

• Верховенство права та захист приватної власності  

• Здорові та стабільні державні фінанси  

• Економіка, що створена на засадах знань.  

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова, 
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 
медіа facebook.com/cesukraine or twitter.com/ces_ukraine 

  

mailto:office@ces.org.ua
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/facebook.com/cesukraine
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/twitter.com/ces_ukraine
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1. ВСТУП 

У даному дослідженні ми розглядаємо міжнародний досвід скринінгу ПІІ (прямих іноземних 
інвестицій) в провідних країнах, поточні плани з впровадження такої системи в Україні і даємо 
рекомендації щодо розробки механізму такого скринінгу. 

Спочатку ми обговоримо, що таке механізм скринінгу інвестицій і як він працює в США, Канаді, 
Австралії та ЄС. Оскільки між країнами ЄС існують деякі відмінності, ми зосередимося на двох 
країнах: Франції та Німеччині. Також ми включили Китай як одного з найбільших одержувачів ПІІ в 
світі та як країну, чиї інвестори часто стають мішенями для систем скринінгу ПІІ. 

Далі обговорюється поточна спроба впровадження системи в Україні, її юридичні та політичні 
зобов'язання. Також розглядається поточна версія відповідного законопроєкту. Серед іншого, ми 
досліджуємо такі теми, як інституціональна структура відповідального органу, визначення інвестицій, 
що підпадають під такий механізм, вибір галузі і країни, процедури і критерії відмови. Ми порівнюємо 
їх з аналогами у закордонному законодавстві і наводимо думку експертів про ці положення. 

Крім того, ми даємо рекомендації щодо коригування поточного законопроєкту, щоб він відображав 
найкращі міжнародні практики та враховував можливі ризики. 

2. ЩО ТАКЕ СКРИНІНГ ПІІ 

Скринінг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на предмет їх можливого шкідливого втручання є 
відносно новою практикою в світовій інвестиційній політиці. Донедавна уряди більше турбувалися 
про залучення іноземних інвесторів шляхом поліпшення ділового клімату загалом і створення 
конкретних переваг. Але з часом деякі держави дійшли висновку, що не всі іноземні гроші приносять 
користь. Політично, а не комерційно мотивовані гроші можуть допомогти країні-джерелу в реалізації 
програми, але це може бути не в інтересах приймаючої країни. 

Скринінг ПІІ – це державний механізм, що дозволяє відстежувати приплив інвестицій у певні (або всі) 
галузі і блокувати деякі операції, якщо вони вважаються ризикованими. За даними UNCTAD1, в 2011-
2019 роках як мінімум 13 країн ввели такі механізми, а ще 15 істотно змінили існуючі (як правило, 
розширивши сферу застосування). 

Графік 1. Випадки, що стали предметом розгляду системами скринінгу ПІІ 

 

Джерело: UNCTAD 

 
1 National security-related screening mechanisms for foreign investment. UNCTAD, Investment Policy Monitor, December 2019. 
https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2019d7_en.pdf  
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Право блокувати інвестиції – це майже червона кнопка. Воно має розглядатися як крайній захід. 
Насправді країни рідко користуються цим правом. Протягом 2016-2019 років2, за даними ЮНКТАД, 
було заблоковано 20 угод на суму понад 50 мільйонів доларів кожна. Це мінімальна цифра, оскільки 
такі рішення не завжди публікуються. Оскільки деякі інвестиції були досить значними, загальна сума 
заблокованих ПІІ склала $162,7 млрд. З них тільки 2018 року не були схвалені інвестиції на суму $150,6 
млрд, що становить 11,6% від загального обсягу глобальних ПІІ того року. Більш докладно про ці 
випадки див. у Додатку. 

Найчастіше інвестиції блокують США (13 випадків з 20, 80% від загальної грошової суми), а 
найчастішою заблокованою країною-інвестором є Китай (16 випадків). Найбільшою заблокованою 
угодою є покупка американського чіпмейкера Qualcomm компанією Broadcom (Сінгапур) за $117 млрд 
2018 року. Однак були і угоди між розвиненими країнами. Наприклад, США заблокували німецькі та 
канадські інвестиції, Іспанія заблокувала італійську інвестицію. 

Частіше трапляється анулювання заявки інвестором. За 2014-2018 роки в США було 192 таких випадків. 

3. НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ 

В останні роки багато країн світу ввели механізми перевірки інвестицій для моніторингу інвестицій в 
чутливі сектори і запобігання угод, які можуть становити загрозу для національної безпеки. У цьому 
розділі ми розглянемо механізми, які були введені в різних країнах світу. Ми обговоримо, які сектори 
підлягають моніторингу, яким умовам мають задовольняти інвестиції, щоб вони пройшли 
моніторинг, та чому деякі інвестиційні угоди не схвалюються. Ми також з'ясуємо, які урядові 
організації відповідають за моніторинг інвестицій. 

Ми обговоримо, як працює механізм відбору інвестицій у США, Канаді, Австралії та ЄС. Оскільки між 
країнами ЄС існують деякі відмінності, ми зосередимося на двох країнах: Франції та Німеччині, щоб 
підкреслити такі відмінності. Також ми включили Китай як одного з найбільших одержувачів ПІІ в світі 
і як країну, чиї інвестори часто стають мішенями механізму скринінгу ПІІ. Як випливає з 
пояснювальної записки до відповідного законопроєкту, при його розробці Україна використовувала 
американський і європейський досвід. 

3.1. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 

Нормативні акти, що регулюють перевірку інвестицій. Закон США «Про модернізацію оцінки 
ризиків іноземних інвестицій» (FIRRMA) від 2018 року регулює інвестиційний скринінг у США. Крім 
того, з 2018 року програма Critical Technologies Screening передбачає обов'язкове надання інформації 
перед здійсненням інвестицій в певні сектори3. Виконавчий указ 13873 «Про забезпечення безпеки 
ланцюжка поставок інформаційно-комунікаційних технологій і послуг» (від 15 травня 2019 року, 
оприлюднений у січні 2021 року) регулює інвестиції «іноземних опонентів» у сектор інформаційно-
комунікаційних технологій4. Законопроєкт «Про притягнення іноземних компаній до 

 
2 Там само. 
3 Latham & Watkins CFIUS & US National Security Practice. CFIUS Pilot Program Makes Notifications Mandatory for Specific Areas of 
Critical Technology. https://www.lw.com/thoughtLeadership/lw-cfius-pilot-program-makes-notifications-mandatory-for-specific-
areas-of-critical-technology 
4 UNCTAD. United States of America – new regulations tighten review of ICT transactions involving selected countries. 
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3646/united-states-of-america-new-regulations-tighten-
review-of-ict-transactions-involving-selected-countries 

https://www.lw.com/thoughtLeadership/lw-cfius-pilot-program-makes-notifications-mandatory-for-specific-areas-of-critical-technology
https://www.lw.com/thoughtLeadership/lw-cfius-pilot-program-makes-notifications-mandatory-for-specific-areas-of-critical-technology
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3646/united-states-of-america-new-regulations-tighten-review-of-ict-transactions-involving-selected-countries
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3646/united-states-of-america-new-regulations-tighten-review-of-ict-transactions-involving-selected-countries
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відповідальності», підписаний у грудні 2020 року, регулює обов'язкове розкриття інформації, якщо 
іноземний уряд володіє або контролює компанією, що перебуває в державній власності5.  

Галузі: інвестиції в критичну інфраструктуру; критичні технології6; підприємства, які мають доступ 
до конфіденційної персональної інформації громадян США; нерухомість у безпосередній близькості 
від важливих державних об'єктів США. Загалом 27 галузей охоплені пілотною програмою FIRRMA.7 

Умови, за яких відбувається перевірка. Скринінг є обов'язковим для угод у галузі критичної 
інфраструктури або в інвестиційних угодах, в яких «іноземний уряд або організація, що діє від імені 
іноземного уряду» є інвестором. 

Інші умови, за яких може проводитися перевірка, включають угоди, в результаті яких купується частка 
в компанії, що може отримувати конфіденційну персональну інформацію американців, або угоди, які 
дають іноземним особам доступ до непублічної технічної інформації, можливість висувати людей до 
ради директорів компаній або дають іноземному інвестору можливість приймати будь-які рішення, 
що стосуються критичної інфраструктури, технологій або персональних даних громадян США. 

Державні компанії у всіх галузях промисловості мають декларувати, якщо вони перебувають у 
власності або під контролем іноземного уряду.8 

Згідно з Програмою Critical Technologies Screening, декларації мають бути представлені потенційним 
інвестором за 45 днів до дати завершення придбання, після чого Комітет з іноземних інвестицій має 
30 днів для прийняття рішення про інвестиції.9 Існує кілька можливих рішень, які може прийняти 
Комітет: надіслати запит на отримання додаткової інформації, ініціювати більш детальну перевірку 
або схвалити угоду. 

Крім того, особливі правила діють у сфері телекомунікацій, де з квітня 2020 року Комітет з оцінки 
іноземної участі в секторі телекомунікаційних послуг США оцінює нові інвестиції, а також вже існуючі 
ліцензії.10 

Особливі правила застосовуються до «іноземних опонентів». Міністр торгівлі уповноважений 
блокувати операції, що здійснюються «іноземними опонентами» в секторі інформаційно-
комунікаційних технологій і послуг (ІКТП). Такі угоди блокуються, якщо вони становлять 
«неприпустимий ризик» для національної або економічної безпеки, здоров'я населення або його 

 
5 UNCTAD. United States of America – «Holding Foreign Companies Accountable Act» passed. 
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3631/united-states-of-america-holding-foreign-
companies-accountable-act-passed 
6 Критичні технології включать товари та послуги військового або подвійного призначення, ядерні технології, окремі 
речовини та токсини, а також новітні та фундаментальні технології. 
7 U.S. Department of the Treasury, Office of Public Affairs. Fact Sheet: Interim Regulations for FIRRMA Pilot Program. 
https://home.treasury.gov/system/files/206/Fact-Sheet-FIRRMA-Pilot-Program.pdf 
8 UNCTAD. United States of America – «Holding Foreign Companies Accountable Act» passed. 
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3631/united-states-of-america-holding-foreign-
companies-accountable-act-passed 
9 U.S. Department of the Treasury, Office of Public Affairs. Fact Sheet: Interim Regulations for FIRRMA Pilot Program. 
https://home.treasury.gov/system/files/206/Fact-Sheet-FIRRMA-Pilot-Program.pdf 
10 UNCTAD. United States of America – Foreign participation in the telecom sector under scrutiny. 
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3507/united-states-of-america-foreign-participation-in-
the-telecom-sector-under-scrutiny- 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3631/united-states-of-america-holding-foreign-companies-accountable-act-passed
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3631/united-states-of-america-holding-foreign-companies-accountable-act-passed
https://home.treasury.gov/system/files/206/Fact-Sheet-FIRRMA-Pilot-Program.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3631/united-states-of-america-holding-foreign-companies-accountable-act-passed
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3631/united-states-of-america-holding-foreign-companies-accountable-act-passed
https://home.treasury.gov/system/files/206/Fact-Sheet-FIRRMA-Pilot-Program.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3507/united-states-of-america-foreign-participation-in-the-telecom-sector-under-scrutiny-
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3507/united-states-of-america-foreign-participation-in-the-telecom-sector-under-scrutiny-
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безпеки. До числа іноземних держав-опонентів входять Росія, Китай, Іран, Північна Корея, Куба і 
президент Венесуели Ніколас Мадуро.11 

Відповідальна організація. Комітет з іноземних інвестицій (CFIUS), що діє під керівництвом міністра 
фінансів та є частиною виконавчого влади, відповідає за розгляд інвестицій. До складу комітету також 
входять дев'ять агенцій з правом голосу, а також міністр праці та директор національної розвідки як 
члени комітету без права голосу.12 Однак, оскільки комітет є частиною виконавчої гілки влади, 
остаточне право прийняття рішень належить президенту США. Комітет з оцінки іноземної участі в 
секторі телекомунікаційних послуг США регулює інвестиції в телекомунікації. Як згадувалося вище, 
міністр торгівлі має повноваження приймати рішення щодо інвестицій від іноземних опонентів. 

3.2. КАНАДА 

Нормативні акти, що регулюють перевірку інвестицій. Закон про інвестиції Канади передовсім 
регулює перевірку інвестицій у Канаді. 24 березня 2021 року опубліковані нові Керівні настанови з 
перевірки інвестицій на предмет національної безпеки.13 

Галузі. Перевірка може проводитися в будь-якій галузі, якщо інвестиції перевищують певний поріг. 
Однак нові Керівні настанови передбачають, що більш ретельна перевірка має проводитися в чотирьох 
сферах з підвищеним ризиком, до яких належать інвестиції в компанії, що мають доступ до 
конфіденційних персональних даних, критично важливих корисних копалин, секретних технологій, а 
також інвестиції інвесторів, які контролюються державою або перебувають під впливом держави.14 

Умови, за яких відбувається перевірка. Всі іноземні інвестиції, розмір яких перевищує певний 
поріг, підлягають перевірці. Поріг не є універсальним і залежить від країни походження інвестицій, а 
також від сектора, в який здійснюються інвестиції. Наприклад, він є вищим, якщо країна походження 
інвестора має торгівельну угоду з Канадою, і нижчим, якщо інвестиції здійснюються в бізнес, 
значимий для національної чи культурної спадщини Канади або в державні підприємства.15 У 2021 
році порогові значення були знижені для всіх груп.16 

Якщо інвестиції підлягають перевірці, потенційний інвестор має подати повідомлення в уряд не 
пізніше ніж через 30 днів після укладення угоди. Процес перевірки зазвичай триває 45 днів, однак 
міністр може продовжити цей термін ще на 30 днів. Далі продовжувати термін можна за згодою 
інвестора. 

Канада встановлює кілька умов для визначення того, чи становить інвестиція загрозу національній 
безпеці і чи є вона чистою вигодою для Канади. Ці умови стосуються вигоди, яку інвестиції принесуть 
економіці, наприклад, збільшення зайнятості, експорту, конкурентного потенціалу галузі, 

 
11 UNCTAD. United States of America – new regulations tighten review of ICT transactions involving selected countries. 
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3646/united-states-of-america-new-regulations-tighten-
review-of-ict-transactions-involving-selected-countries 
12 Georgios Dimitropoulos. National Security: The Role of Investment Screening Mechanisms. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-5744-2_59-1.pdf 
13 UNCTAD. Canada lowers FDI review thresholds for 2021. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-
monitor/measures/3629/canada-canada-lowers-fdi-review-thresholds-for-2021 
14 Там само. 
15 Government of Canada. Thresholds for Review. https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html 
16 UNCTAD. Canada lowers FDI review thresholds for 2021. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-
monitor/measures/3629/canada-canada-lowers-fdi-review-thresholds-for-2021 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3646/united-states-of-america-new-regulations-tighten-review-of-ict-transactions-involving-selected-countries
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3646/united-states-of-america-new-regulations-tighten-review-of-ict-transactions-involving-selected-countries
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-5744-2_59-1.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3629/canada-canada-lowers-fdi-review-thresholds-for-2021
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3629/canada-canada-lowers-fdi-review-thresholds-for-2021
https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3629/canada-canada-lowers-fdi-review-thresholds-for-2021
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продуктивності, розвиток нових технологій, який рівень участі канадців у цьому бізнесі, який внесок 
бізнес вкладає в місцеву економічну і культурну політику тощо.17 Крім того, в Керівних настановах від 
березня 2021 року підкреслено, що можуть бути розглянуті такі чинники, пов'язані з національною 
безпекою: потенційна передача секретних технологій за межі Канади; участь у виробництві або 
продажу товарів, пов'язаних з обороною; чи вплине інвестиція на поставки критично важливих 
товарів і послуг, доступних канадцям; чи буде компанія брати участь у дослідженнях або виробництві 
товарів, пов'язаних з обороною; чи впливає вона на оборонний потенціал Канади, ланцюжок поставок 
критично важливих мінеральних ресурсів або критично важливу інфраструктуру; чи можливо, що 
інвестиції дозволять здійснювати іноземне спостереження; вплив інвестицій на зовнішні відносини 
Канади, залучення в інвестиції «незаконних суб'єктів», як-от: терористичні організації, організована 
злочинність, корумповані іноземні чиновники; чи дають інвестиції доступ до конфіденційної 
персональної інформації, як-от дані про здоров'я, біометричні дані, фінансові дані, геолокація, доступ 
до особистої інформації та будь-які персональні дані державних чиновників.18 

Крім того, інвестиції можуть переглянути, якщо вони можуть становити загрозу національній безпеці. 
Такий перегляд можливий навіть після завершення інвестицій. 

Відповідальна організація. Міністерство інновацій, науки і економічного розвитку Канади 
відповідає за перевірку більшості інвестицій. За деякі інвестиції, пов'язані з національною 
спадщиною, відповідає Департамент канадської спадщини.19 Щодо інвестицій, які можуть становити 
загрозу національній безпеці, перевірка має проводитися за розпорядженням генерал-губернатора. 
Він також має право вимагати скасування інвестицій.20 Розгляд питань національної безпеки 
починається після консультацій між міністром інновацій, науки і економічного розвитку і міністром 
громадської безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій.21 

3.3. АВСТРАЛІЯ 

Нормативні акти, що регулюють перевірку інвестицій. Закон про іноземні придбання і 
поглинання 1975 року історично регулював проведення інвестиційного скринінгу в Австралії. Після 
того як набрали чинності поправки до Закону про іноземні придбання і поглинаннях 2020 року ( 
«Поправка до Закону про мита») і Закон про реформу іноземних інвестицій (захист національної 
безпеки Австралії) 2020 року, у січні 2021 року в механізм скринінгу були внесені істотні зміни. 

Галузі. Перевірка проводиться передусім щодо інвестицій у «бізнес національної безпеки» або «землі 
національної безпеки». Бізнес у сфері національної безпеки визначається як бізнес в таких галузях: 
критична інфраструктура (володіє активами в сфері електроенергетики, газу, води або портів); 
телекомунікації; оборона, військові товари чи розвідувальні технології або постачальник критичних 
послуг для військових; бізнес, який має доступ до секретної інформації з безпеки або особистої 

 
17 Government of Canada. An Overview of the Investment Canada Act (FAQs). https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-
lic.nsf/eng/h_lk00007.html 
18 Government of Canada. Guidelines on the National Security Review of Investments. https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-
lic.nsf/eng/lk81190.html  
19 Government of Canada. An Overview of the Investment Canada Act (FAQs). https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-
lic.nsf/eng/h_lk00007.html#q5 
20 Georgios Dimitropoulos. National Security: The Role of Investment Screening Mechanisms. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-5744-2_59-1.pdf 
21 Там само.  
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00007.html#q5
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-5744-2_59-1.pdf
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інформації персоналу сфери оборони і розвідки. Землі національної безпеки визначаються як 
оборонні об'єкти або землі, щодо яких «Співдружність має загальновідомий інтерес».22 

Умови, за яких відбувається перевірка. Відповідно до Закону про іноземні придбання і поглинання 
1975 року, відповідальність за підтвердження шкідливості інвестицій лежить на уряді, на відміну від 
деяких інших країн, наприклад Канади, де інвестор має довести, що його інвестиції приносять 
користь.23 Однак поправки до Закону про мита і Закон про реформу іноземних інвестицій дають більше 
повноважень уряду і покладають більше відповідальності на інвесторів. Інвестори в земельні ділянки 
або підприємства, які мають стосунок до національної безпеки, тепер мають отримувати схвалення 
уряду незалежно від вартості своїх інвестицій.24 Крім того, уряд отримав нові повноваження з 
«розгляду», що означає, що він може переглядати «дії щодо забезпечення національної безпеки», 
вжиті підприємствами. Уряд також отримав нові повноваження «останнього шансу», що означає, що 
він може зажадати від інвестора продати актив, якщо виникнуть ризики національної безпеки, 
пов'язані з володінням цим активом іноземними інвесторами, навіть якщо раніше уряд схвалив 
інвестиції.25 

Під час пандемії COVID-19 для перевірки було введено тимчасовий поріг в 0 $, що означає, що всі 
інвестиції мали пройти перевірку. Хоча з січня 2021 року цей поріг скасований для більшості галузей, 
він наразі зберігається для «важливих підприємств національної безпеки».26 

Відповідальна організація. Рада з перевірки іноземних інвестицій має право проводити 
розслідування. Казначей (міністр фінансів) має право виносити остаточне рішення щодо будь-якої 
інвестиції. Він також має повноваження приймати рішення щодо «розгляду» і «останнього шансу». 

3.4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

Європейський Союз 2019 року прийняв Постанову ЄС про перевірку іноземних інвестицій (набула 
чинності в жовтні 2020 року), яка встановлює деякі загальні правила скринінгу інвестицій, водночас 
дозволяючи державам-членам індивідуально визначати особливості їх застосування. Наприклад, 
регламент ЄС рекомендує, на які галузі економіки держави-члени мали би звернути увагу, але не 
зобов'язує їх перевіряти всі інвестиції в ці галузі. До таких галузей належать критично важлива 
інфраструктура («енергетика, транспорт, водопостачання, охорона здоров'я, зв'язок, ЗМІ, обробка або 
зберігання даних, аерокосмічна, оборонна, виборча або фінансова інфраструктура і критично важливі 
об'єкти, а також земля і нерухомість, що мають вирішальне значення для використання такої 
інфраструктури»); критичні технології та об'єкти подвійного призначення («включаючи штучний 
інтелект, робототехніку, напівпровідники, кібербезпеку, аерокосмічні та оборонні технології, 
технології зберігання енергії, квантові і ядерні технології, а також нанотехнології та біотехнології»); 

 
22 Jones Day. Significant Changes to Australia's Foreign Investment Framework Commenced on 1 January 2021. 
https://www.jonesday.com/en/insights/2021/01/significant-changes-to-australias-foreign-investment-framework-commenced-on-1-
january-2021 
23 Georgios Dimitropoulos. National Security: The Role of Investment Screening Mechanisms. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-5744-2_59-1.pdf 
24 UNCTAD. Australia tightening of the foreign investment review framework. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-
monitor/measures/3624/australia-tightening-of-the-foreign-investment-review-framework 
25 Jones Day. Significant Changes to Australia's Foreign Investment Framework Commenced on 1 January 2021. 
https://www.jonesday.com/en/insights/2021/01/significant-changes-to-australias-foreign-investment-framework-commenced-on-1-
january-2021 
26 Там само.  
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критичні ресурси (наприклад, пов'язані з сировиною, енергією і продовольчою безпекою); сектори, що 
забезпечують доступ до чутливої інформації (наприклад, персональних даних); ЗМІ.27 

Механізми ЄС також сприяють тому, що держави-члени обмінюються інформацією про іноземні 
інвестиції з Європейською комісією та іншими державами-членами. Європейська комісія та інші 
держави-члени ЄС можуть також винести необов'язковий висновок про те, чи є проєкт загрозою для 
безпеки держави-члена ЄС та чи поставить під загрозу будь-які проєкти на рівні ЄС. 

Станом на лютий 2020 року, 14 держав ЄС запровадили національний механізм перевірки інвестицій.28 
Ці механізми мають як подібності, так і відмінності. Для демонстрації кількох прикладів таких 
відмінностей і подібностей ми більш детально розглянемо механізми скринінгу інвестицій у двох 
країнах ЄС – Франції та Німеччині. 

3.4.1. ФРАНЦІЯ 

Нормативні акти, що регулюють перевірку інвестицій. Хоча Франція дотримується правил, 
прийнятих на рівні ЄС, в останні роки вона прийняла кілька нових законів: Постанова № 2019-1590 від 
31 грудня 2019 року щодо інвестицій іноземних громадян у Франції – набрала чинності з квітня 2020 
року; новий указ міністерства, що набрав чинності з серпня 2020 року (Décret et Arrêté du 22 Juillet 2020 
relatif à l'abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés 
françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé).29, 30 

Галузі. До 2020 року перевірка обмежувалася інвестиціями в компанії, що пов'язані з національною 
обороною і безпекою (широке визначення). Однак з квітня 2020 року перелік був розширений і 
охоплює 20 різних галузей, включаючи сільське господарство, політичні та загальні публікації в пресі, 
а також енергетичний сектор, транспорт, комунальні послуги, електронні комунікації тощо.31, 32 
Згодом, у зв'язку з пандемією COVID-19, список був розширений і тепер включає інвестиції в сектор 
охорони здоров'я і R&D в галузі біотехнологій.33 

Умови, за яких відбувається перевірка. Інвестиції проходять перевірку, якщо вони здійснюються 
іноземним інвестором у бізнес у стратегічно важливих галузях, і він набуває або більше 25% капіталу, 
або права голосу в компанії, розташованій у Франції, або набуває контроль над компанією чи її філією. 
З липня 2020 року поріг в 25% знижений до 10% для французьких компаній, акції яких торгуються на 
фондовому ринку. Однак для таких інвестицій застосовується спеціальна процедура ad hoc, і інвестори 
звільняються від подання повної заявки, якщо вони повідомили Міністерство економіки і фінансів 

 
27 Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the 
screening of foreign direct investments into the Union https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj  
28 UNCTAD. National security-related screening mechanisms for foreign investment: an analysis of recent policy developments 
https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2019d7_en.pdf 
29 Dentos. New French Foreign Investments Screening Scheme https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/september/18/new-
french-foreign-investments-screening-scheme 
30 Dentos. France – New Foreign Direct Investment Regulation as of April 1, 2020 
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/27/france-new-foreign-direct-investment-regulation-as-of-april-1-2020  
31 Dentons. France – New Foreign Direct Investment Regulation as of April 1, 2020. 
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/27/france-new-foreign-direct-investment-regulation-as-of-april-1-2020 
32 UNCTAD. National security-related screening mechanisms for foreign investment: an analysis of recent policy developments. 
https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2019d7_en.pdf 
33 Dentons. New French Foreign Investments Screening Scheme. https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/september/18/new-
french-foreign-investments-screening-scheme  
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Франції не менше ніж за 10 робочих днів до угоди.34 В рамках заявки інвестор має повідомити уряд про 
те, чи має він будь-які зв'язки з іноземним урядом (країни, що не входить в ЄС).35 

Цікаво, що інвестори з ЄС не вважаються «іноземними», тимчасом як громадяни Франції із 
закордонним податковим резидентством такими є. Для того щоб інвестиції підлягали перевірці, 
достатньо лише, щоб іноземний інвестор належав до будь-якої частини «ланцюжка контролю», при 
цьому не обов'язково, щоб він інвестував безпосередньо. 

Іноземний інвестор має повідомити Міністерство економіки і фінансів Франції про свої наміри до 
початку інвестування, після чого у міністерства є 2 місяці на відповідь. Однак міністерство має надати 
попередню відповідь протягом 30 робочих днів, вказавши, підлягає інвестиція перевірці чи ні, чи вона 
дозволена без додаткового розслідування, або чи потрібен додатковий час для проведення повного 
розслідування. Якщо інвестор не дотримується наданих приписів, міністерство може застосувати 
санкції, як-от призупинення права голосу, заборона на розподіл дивідендів, кримінальна 
відповідальність на термін до 5 років позбавлення волі, грошовий штраф, визнання угоди недійсною.36 

Відповідальна організація. Міністерство економіки та фінансів Франції отримує повідомлення про 
інвестиції і забезпечує процеси схвалення. 

3.4.2. НІМЕЧЧИНА 

Нормативні акти, що регулюють перевірку інвестицій. Загалом два основних нормативних акти 
регулюють процеси перевірки та контролю іноземних інвестицій: Закон про зовнішню торгівлю і 
платежі (Außenwirtschaftsgesetz) і Постанова про зовнішню торгівлю і платежі 
(Außenwirtschaftsverordnung). 

Галузі. На даний час контролю підлягають інвестиції в 27 галузях, зокрема високі технології 
(наприклад, космічна промисловість, IT-продукти для кібербезпеки, ядерні і квантові технології 
тощо), сільськогосподарські площі понад 10 000 га, новини, медіа-компанії та ін.37 

Умови, за яких відбувається перевірка. Будь-який інвестор, у якого частка іноземної власності 
перевищує певний поріг, має повідомити про це Міністерство економіки та енергетики Німеччини.38 
Існують різні порогові значення частки іноземної власності в інвестиціях, за яких вони потрапляють 
під контроль, залежно від сектора. Наприклад, у сфері оборони, критичної інфраструктури і 
шифрування поріг становить 10%, в сільському господарстві і високотехнологічних галузях – 20% 
тощо.39 У міністерства є 2 місяці з дати отримання такого повідомлення для початку розслідування, і 
протягом цього часу угода не може бути підписана. Якщо уряд не почав розслідування, вважається, що 

 
34 Там само. 
35 UNCTAD. France expands and clarifies its FDI screening regime. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-
monitor/measures/3468/france-expands-and-clarifies-its-fdi-screening-regime  
36 Dentons. France – New Foreign Direct Investment Regulation as of April 1, 2020. 
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/27/france-new-foreign-direct-investment-regulation-as-of-april-1-2020 
37 UNCTAD. Germany amends its FDI screening regime. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-
monitor/measures/3551/germany-amends-its-fdi-screening-regime  
38 Pinsent Masons. Germany's foreign investment regime. https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/germanys-foreign-
investment-regime 
39 UNCTAD. Germany amends its FDI screening regime. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-
monitor/measures/3551/germany-amends-its-fdi-screening-regime 
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дозвіл на підписання угоди отримано, проте уряд має ще п'ять років після підписання угоди, щоб 
розпочати розслідування.40 

Як і Франція, Німеччина в останні роки розширила критерії перевірки інвестицій. Так, критерії були 
посилені в 2020 році, і тепер достатньо, щоб інвестиції становили «ймовірний ризик» для національної 
безпеки, а не фактичний ризик, як це було раніше.41 

Відповідальна організація. Міністерство економіки та енергетики Німеччини уповноважене почати 
розслідування в сфері іноземних інвестицій.42 

3.5. КИТАЙ 

Нормативні акти, що регулюють перевірку інвестицій. Хоча деякі норми регулювання іноземних 
інвестицій існували в Китаї і раніше, вони були істотно змінені в новому Законі про перевірку 
національної безпеки, який набув чинності в січні 2021 року і розглядається деякими експертами як 
заходи у відповідь на аналогічні заходи, вжиті США та іншими західними країнами.43 З 2011 року 
іноземні інвестиції регулювалися Циркуляром Головного управління Держради про встановлення 
контролю безпеки при злитті і придбанні вітчизняних підприємств іноземними інвесторами. 

Галузі. У нових правилах перелічені такі галузі, інвестиції в які підлягають перевірці: військова 
промисловість, національна оборона, ключова сільськогосподарська продукція, енергетика і ресурси, 
інфраструктура, транспорт, фінансові послуги, інформаційні технології, культурна діяльність, 
виробництво великого устаткування та «інші ключові послуги». Таке визначення галузей є 
розпливчастим, оскільки неясно, що мається на увазі під «ключовими», оскільки в законі немає чіткого 
визначення.44 У нових правилах зазначено, що інвестиції у фінансовий ринок будуть описані в 
окремому регламенті, однак такий регламент ще не оприлюднено. Зміна правил також 
супроводжувалася значним скороченням так званого «негативного списку» — списку обмежень і 
заборон щодо іноземних інвестицій у певні галузі: кількість обмежень і заборон скоротилася з 40 до 33 
по всій країні і з 37 до 30 в зонах вільної торгівлі Китаю. Нові розпорядження скасували заборони на 
іноземні інвестиції в деякі галузі, як-от інтернет-послуги, кінотеатри, брокерські агенції, продаж 
грального обладнання, а також зняли обмеження на низку фінансових послуг.45 

Умови, за яких відбувається перевірка. Нові правила передбачають, що перевірці можуть підлягати 
як прямі, так і непрямі інвестиції, а також інвестиції в нові проєкти. Не існує порогового значення 
частки іноземної власності, яку повинні мати інвестиції у військову або національну оборону, щоб 
вони підлягали перевірці.46 В інших галузях інвестиції підлягають перевірці, якщо іноземна компанія 

 
40 Pinsent Masons. Germany's foreign investment regime. https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/germanys-foreign-
investment-regime 
41 Там само. 
42 Там само. 
43 Orange Wang. China’s national security screening rules for foreign investments enter force. https://www.scmp.com/economy/china-
economy/article/3118371/chinas-national-security-screening-rules-foreign-investments 
44 Baker McKenzie. China enacts new foreign investment security review measures. 
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2021/01/china-enacts-new-foreign-investment-security 
45 Kong Tuan Yuen and Li Yao. China’s New National Security Screening Rules on Foreign Investment. 
https://research.nus.edu.sg/eai/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/EAIC-24-20210204-1.pdf 
46 Lester Ross, Kenneth Zhou, Tingting Liu. China's New Foreign Investment Security Review Measures. 
https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20201222-chinas-new-foreign-investment-security-review-measures  
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має «фактичний контроль» в інвестиціях, який визначається як володіння 50% + акціями, або значний 
вплив на рішення ради директорів, акціонерів, або інші аспекти (які включають прийняття бізнес-
рішень, кадри, фінанси і технології).47 

Процес розгляду складається з 3 етапів. По-перше, Робоче бюро визначає, чи має певна інвестиція 
підлягати перевірці на благонадійність. Це рішення має бути прийняте протягом 15 робочих днів. 
Якщо Робоче бюро приймає рішення про проведення перевірки на благонадійність, то протягом 30 
робочих днів має бути проведена загальна перевірка. Після цього Робоче бюро може або схвалити 
операцію, або розпорядитися про проведення спеціальної перевірки, яка може тривати до 60 робочих 
днів, і цей термін може бути продовжений.48 

Іноземні підприємства, які були створені до набрання чинності нових правил, мають 5-річний 
перехідний період.49 У зонах вільної торгівлі, до яких належать Шанхай, Гуандун, Тяньцзінь і Фуцзянь, 
діють дещо змінені заходи. 

Відповідальна організація. З 2011 року Міністерство торгівлі відповідає за перевірку інвестицій, які 
можуть становити загрозу національній безпеці, проте до процесу можуть бути залучені й інші 
державні органи. Згідно з новими правилами, має бути створено нове Робоче бюро, очолюване спільно 
Національною комісією з розвитку і реформ і Міністерством торгівлі. 

4. УКРАЇНСЬКІ ПЛАНИ 

4.1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Україна не має юридичних зобов'язань щодо запровадження механізму скринінгу ПІІ. Він не 
згадується ні в Конституції, ні в кодексах. Він не є частиною жодних міжнародних угод. Наприклад, ЄС 
почав впроваджувати загальносоюзну систему скринінгу (в доповнення до тих, які діють в деяких 
країнах-членах), але відповідний регламент 2019/452 був прийнятий 2019 року, тобто після підписання 
і набуття чинності Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з 
атомної енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку. 

Однак українські чиновники зробили заяви і затвердили документи, що підтверджують політичну 
волю до створення такого механізму. На національному рівні «відсутність механізму оцінки 
(скринінгу) прямих іноземних інвестицій, залучених в активи, які мають стратегічне значення для 
національної безпеки України» згадується як один з факторів ризику в Стратегії економічної безпеки 
України до 2025 року50. 

На міжнародному рівні «Україна взяла на себе зобов'язання прийняти законодавство, що встановлює 
надійний процес відбору інвестицій», як сказано у Спільній заяві про стратегічне партнерство51 між 

 
47 Там само.  
48 Lester Ross, Kenneth Zhou, Tingting Liu. China's New Foreign Investment Security Review Measure. 
https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20201222-chinas-new-foreign-investment-security-review-measures  
49 The U.S. Department of State. 2021 Investment Climate Statements: China. https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-
statements/china/  
50 Указ Президента України №347/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 11 серпня 2021 року. 
https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613  
51 Спільна заява щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки. 
https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-shodo-strategichnogo-partnerstva-ukrayini-ta-s-70485  
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Україною і США за підсумками візиту Президента Володимира Зеленського до президента США Джо 
Байдена 1 вересня 2021 року. Це може бути пов'язано з тим, що США відкрито виступали проти 
придбання «Мотор Січ» китайськими інвесторами, а механізм відбору ПІІ міг би запобігти такій угоді. 

З іншого боку, для встановлення перевірки ПІІ Україна має причини, що пов'язані з національною 
безпекою. Ця необхідність зумовлена двома прецедентами. По-перше, економічна присутність 
російського капіталу існувала і залишається в різних галузях української економіки, включаючи 
критичні сектори52. По-друге, така система могла б запобігти таким угодам, як-от придбання 
виробника авіаційних двигунів «Мотор Січ», де-факто виробника оборонної продукції, який був 
приватизований53. 

Також можна навести прикметний іноземний приклад, який є дуже показовим для України. В 2021 
році Трансмашхолдинг (Росія) ледь не купив стратегічний завод з виробництва корабельних моторів 
Bergen Motors (Норвегія) за $180 млн. Угода була зупинена в останній момент тільки після того, як 
втрутились ЗМІ та громадянське суспільство, а вже після того експерти з безпеки, міністерство 
оборони та нарешті сам уряд. Три фактори призвели до такої ситуації: а) Bergen Motors належав 
компанії Rolls-Royce (Великобританія), тож норвезький уряд не вважав це своїм пріоритетом, б) 
підприємство було в скрутному становищі, близькому до банкрутства, в) в країні не було ефективного 
механізму скринінгу ПІІ. 

4.2. ЗАКОНОПРОЄКТ 

Первісна версія була представлена в травні 2020 року як попередній проєкт, розроблений 
Міністерством економіки. У розробці документа був використаний американський і європейський 
досвід. Фактичний законопроєкт був схвалений Кабінетом Міністрів і представлений у Верховній Раді 
в лютому 2021 року54. Єдиною істотною зміною стало радикальне розширення переліку стратегічних 
галузей. 

Потім міністерство презентувало проєкт підприємницьким організаціям в Україні, як-от 
Американська торгова палата (АСС), Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) та інші, щоб отримати 
зворотний зв’язок. Представники бізнесу були занепокоєні досить широкою сферою застосування 
закону (щодо вибору галузей). Також підприємці вказували на те, що критерії для визначення, чи 
підпадає інвестиція під скринінг та чи буде інвестиція схвалена, прописані недостатньо чітко. Нарешті 
була відзначена відсутність відповідальності комісії за необґрунтовані рішення. 

Бізнесмени, опитані нами під час проведення цього дослідження, були ще більш критичними. 
Більшість з них вважає, що Україна не потребує механізму скринінгу ПІІ, принаймні, в такому вигляді, 
як це виписано в поточній версії законопроєкту. Вони вважають, що така система створює ризики 
додаткового адміністративного навантаження, корупції та ручного управління (детальніше див.  
Розділ 4.4). 

У травні 2021 року Головне науково-експертне управління видало висновок, в якому, загалом 
підтримуючи ідею створення такої системи, вказало на низку серйозних юридичних недоліків. На 
підставі цього висновку Комітет з економічного розвитку рекомендував включити законопроєкт у 

 
52 Російський економічний слід в Україні. https://ces.org.ua/en/russian-economic-footprint-in-ukraine-2/  
53 Китайський економічний слід в Україні. https://ces.org.ua/chinese-money-in-ukraine/  
54 Проект Закону про здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для 
національної безпеки України. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70997  

https://ces.org.ua/en/russian-economic-footprint-in-ukraine-2/
https://ces.org.ua/chinese-money-in-ukraine/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70997


Скринінг іноземних інвестицій в Україні 15 
 

план засідань, але після прийняття в першому читанні повернути його Кабінету Міністрів для 
доопрацювання. У червні законопроєкт дійсно був включений в план засідань. 

Але в підсумку 7 вересня законопроєкт був знятий з розгляду. З огляду на нещодавні обіцянки 
Президента з цього питання, це може означати, що буде представлений оновлений варіант 
законопроєкту. 

4.3. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ 

4.3.1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Законопроєкт визначає сім типів угод за участю стратегічного активу та іноземних інвесторів, які 
будуть предметом нового регулювання. Залежно від типу застосовуються різні порогові значення: 
10%, 25%, 50% і 75%. Для найбільш поширеної угоди – покупки частки в капіталі компанії – поріг 
становить 25%. Саме це і є мінімальною блокуючою часткою відповідно до українського 
законодавства, що дозволяє власнику блокувати значимі дії інших власників (наприклад, збільшення 
розміру капіталу з метою витіснення дрібних акціонерів або ліквідація компанії). 

Це відповідає законодавству інших країн. Зазвичай це 25% або 33%. У деяких країнах поріг становить 
10% або навіть 5% (Австралія). У деяких країнах це залежить від галузі або від іншого чинника 
(наприклад, чи компанія продається публічно, як у випадку Угорщини). 

В абсолютному вираженні мінімальної межі для інвестицій не існує. Експерти пояснюють це 
наступним чином. Мінімальна значуща величина буде залежати від галузі, і насправді її важко 
визначити. У деяких галузях вона може бути зовсім невеликою, оскільки компанія не обов'язково має 
бути великою, щоб мати, наприклад, унікальні технології. Який-небудь дослідний інститут, 
пов'язаний з обороною, може коштувати відносно недорого (за умови, що з якихось технічних причин 
він обійшов галузевий фільтр). 

У деяких країнах існує ще один фільтр. США і Канада ставлять під контроль перспективне придбання, 
якщо інвестором є державний орган або компанія, яка перебуває під впливом держави 
(незалежно від галузі, про що піде мова в наступному розділі). Це пояснюється так: державні 
підприємства зазвичай переслідують не тільки комерційні цілі (отримання прибутку), а й політичні. 
Деякі держави широко використовують їх як інструмент політики. 

4.3.2. ГАЛУЗІ 

Вибір галузей безпосередньо впливає на розмір адміністративного тягаря, який лягає як на державні 
органи, так і на бізнес. Тому необхідно знайти баланс між ефективністю системи в запобіганні 
небезпечних інвестицій та адміністративним навантаженням. 

В Україні цей список називається «стратегічні галузі». Початковий варіант містив тільки оборону, 
телекомунікації та фінанси. Версія, яка була передана в парламент, містить більший список, що 
включає всі природні монополії й суміжні галузі, а також ЗМІ. Експерти пояснюють таке розширення 
списку важливістю цих галузей для національної безпеки, а також наявною та можливою присутністю 
російського капіталу в цих галузях. Однак фінансовий сектор з якихось причин був виключений зі 
списку. 

Один з експертів запропонував дуже точне визначення критерію. Критичними є такі галузі, де 
припинення надання послуг створить значно більші втрати для споживачів, ніж для власників 
підприємств. Наприклад, коли припиняє роботу взуттєва фабрика, на ринку досить конкуренції, щоб 
компенсувати ці втрати. З іншого боку, якщо припиняє роботу комунальне підприємство 
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(постачальник води, каналізації, газу, електроенергії) або великий банк, це може створити величезні 
проблеми для людей і підприємств. 

Вибір стратегічних галузей в Україні приблизно відображає те, що вважають за краще захищати від 
можливого шкідливого іноземного втручання інші країни (докладніше див. Додаток). Є два помітних 
винятки – фінанси (які були включені в первинну версію законопроєкту) та інформаційні технології 
(крім криптології, яка є окремою галуззю). Уряду слід розглянути можливість включення до переліку 
принаймні фінансів. 

Графік 2. Галузі, що підлягають скринінгу ПІІ 

 

Джерело: UNCTAD, ЦЕС. Більш насичений колір означає, що галузь входить до списку стратегічних галузей України 

Але назва переліку і вибір галузей можуть заплутувати ситуацію, оскільки законодавство містить і інші 
подібні визначення. Ситуація може стати ще більш заплутаною, оскільки парламент планує ухвалити 
закон про критичну інфраструктуру55, який просунувся далі у розгляді та вважається політично менш 
чутливим. Нарешті, немає системного підходу до визначення переліку галузей. Виглядає так, ніби різні 
міністерства та відомства висловили свої побажання, після чого їх зібрали докупи. 

Для порівняння: деякі країни, наприклад Канада, застосовують механізм скринінгу до всіх галузей 
промисловості. Це обґрунтовується наступним чином. Крім очевидних галузей, як-от енергетика, 
водопостачання тощо, можуть існувати невеликі монополії, які, тим не менш, можуть створити 
вирішальну залежність для інших галузей. Один з експертів навів приклад з хлорвмісним засобом для 
очищення води. Це не природна монополія, але якби був лише один виробник і він припинив 
виробництво, очищення води припинилося б у національному масштабі. І така монополія може 
виникнути в будь-який момент, і в законі не можна передбачити такі події. 

 

 

 
55 Проект Закону про критичну інфраструктуру. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71355  
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4.3.3. КРАЇНИ 

Зазвичай механізми відбору ПІІ не пов'язані з конкретними країнами. У жодній державі з найбільш 
досконалими механізмами відбору ПІІ немає такої дискримінації. Український уряд також розробив 
закон з урахуванням цього. Це пояснюється чотирма причинами. 

По-перше, двосторонні інвестиційні договори (ДІД) зазвичай передбачають, що кожна сторона має 
забезпечити інвестиційний режим, принаймні не менш сприятливий, ніж для третіх сторін. Таким 
чином, будь-які дискримінаційні закони будуть суперечити міжнародним угодам, які, згідно з 
Конституцією України, мають пріоритет над національним законодавством. У випадку з Росією такі 
положення є і в ДІД між українським і російським урядами56. Договір може бути анульований, але одна 
зі сторін має повідомити іншу сторону за 12 місяців до закінчення поточного (тепер уже п'ятирічного) 
періоду. Така дія буде мати асиметричне вплив, оскільки обсяг вхідних ПІІ ($895 млн) набагато 
більший, ніж вихідних ($68 млн). 

По-друге, експерти стверджують, що упередження щодо конкретних країн мають реалізовуватися 
радше у формі санкцій. Нині тільки одна країна має особливий статус. Російська Федерація визнана 
українським законодавством агресором і окупантом57. У 2014-2015 роках і в 2017 році Україна ввела і 
розширила список російських фізичних і юридичних осіб, які не можуть мати бізнес в Україні. Однак 
в Україні відсутня загальна основа для санкцій. Утім, відповідний закон був розроблений58 депутатами 
парламенту. 

По-третє, використання офшорних юрисдикцій, підставних осіб та інших інструментів, що 
перешкоджають ідентифікації кінцевого бенефіціара, робить переслідування конкретних країн 
недоцільним. Насправді іноді ПІІ навіть здатні імітувати національні інвестиції і обходити будь-які 
механізми перевірки. У міру того, як різні держави посилюють контроль над ідентифікацією кінцевих 
бенефіціарів, це стає чимраз важче, але наразі можливо. 

По-четверте, Україна не є наддержавою, щоб навішувати ярлик на країну (за винятком очевидного 
випадку з Росією). Україна – нейтральна країна, яка не бере участі в світових конфліктах. Однак один 
з експертів запропонував таку ідею: можна було б скласти якийсь міжнародно визнаний список, 
подібний до списків країн з ринковою економікою або офшорних юрисдикцій. Однак наразі такого 
списку немає і навіть не запропоновано. 

4.3.4. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН 

Відповідно до законопроєкту, за реалізацію відбору ПІІ буде відповідати новостворена міжвідомча 
комісія. Однак подальші деталі не наводяться, оскільки вони будуть визначені в підзаконних актах, 
розроблених Кабінетом Міністрів. 

Для порівняння: в більшості розвинених країн ця роль відводиться міністерству, відповідальному за 
економічний розвиток. У США цим займається спеціальний орган – Комітет з іноземних інвестицій 
(CFIUS), але він є частиною виконавчої влади, і остаточне рішення про відмову приймає президент 

 
56 Russian Federation – Ukraine BIT (1998). https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/2859/russian-federation---ukraine-bit-1998-  
57 Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19  
58 Проект Закону про засади санкційної політики України. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71291  

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/2859/russian-federation---ukraine-bit-1998-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/2859/russian-federation---ukraine-bit-1998-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71291
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США. В Австралії за це відповідає Рада з розгляду ПІІ, але остаточне рішення приймає скарбник 
(міністр фінансів). 

Експерти вважають, що в Україні статус відповідального органу має бути вищим. Новоствореному 
органу може не вистачити потенціалу для ефективного виконання своєї роботи. Тож цю функцію слід 
віддати існуючому органу, що володіє реальною владою. Один з варіантів – власне Кабінет Міністрів, 
причому за аналітичну частину відповідатиме Міністерство економіки. Іншим варіантом може бути 
Антимонопольний комітет – єдиний спеціальний орган, передбачений Конституцією. Фактично, у 
випадку з «Мотор Січ» на певних етапах АМКУ де-факто намагався виконувати саме цю функцію. 

4.3.5. ДЕТАЛІ МЕХАНІЗМУ 

За винятком визначень і галузей, у самому законопроєкті надто мало деталей. Проєкт закону дуже 
короткий, всього 3,5 тисячі слів. Для порівняння: регламент ЄС (заявлений як просто рамковий) 
містить 7,3 тисячі слів, американський закон – 25 тисяч слів.  

Критерії відмови, які є одним з найважливіших компонентів системи, будуть розроблені і затверджені 
Кабінетом Міністрів. Автори пояснюють це наступним чином. Оскільки в України мало досвіду в 
подібному скринінгу, було б зручніше впроваджувати зміни швидко, адаптуючи систему до нових 
обставин і особливостей ринку. 

Щодо процедур, то існує тільки перелік документів, які мають бути включені в заявку. Також 
встановлений термін розгляду справи – 45 календарних днів. Якщо оцінка не надається, заявка 
вважається схваленою. Цей термін відповідає тривалості розгляду в інших країнах. У США розгляд 
займає до 30 днів, в Канаді – 45 днів, у Китаї, Франції та Німеччині – 60 днів. Деякі країни допускають 
можливість продовження терміну. Україна цього не робить. 

4.4. РИЗИКИ 

Загалом ця система створює як мінімум чотири ризики. По-перше, додатковий адміністративний 
тягар може відштовхнути інвесторів від нових brownfield ПІІ, яких в Україні і так мало. Загалом обсяг 
вхідних ПІІ в Україну становить близько $70 млрд, або $1700 на душу населення. Це в кілька разів 
менше, ніж у сусідніх європейських країнах. У 2020 році приплив був негативним. 

По-друге, система може створювати корупційні ризики. Україна вже є корумпованою державою, вона 
посідає 117-е місце (з 180 країн) з показником 33 (зі 100; чим вищим є показник, тим краще) в Індексі 
сприйняття корупції, що розраховується Transparency International59. Створення додаткового 
державного органу, який матиме право блокувати операції, може створити стимул для чиновників 
брати хабарі, щоб схвалити інвестиції або хоча б прискорити процес. Деякі експерти стверджують, що 
така система нічим не відрізняється від інших механізмів державного регулювання і не створює 
особливих ризиків. В такому випадку слід застосовувати існуючі засоби боротьби з корупцією. 

По-третє, це може призвести до виникнення арбітражних ризиків. Інвестор зазвичай витрачає певні 
кошти на проведення дослідження, комплексну перевірку й інші підготовчі заходи. Після того як їхні 
інвестиції не будуть схвалені агенцією з перевірки ПІІ, особливо якщо правила незрозумілі і рішення 
необ'єктивні, інвестори можуть подати в суд на країну. Україна має двосторонні інвестиційні договори 
з більшістю країн світу, включаючи всі основні країни-джерела ПІІ. 

 

59 Transparency International. Ukraine country data. https://www.transparency.org/en/countries/ukraine#  

https://www.transparency.org/en/countries/ukraine
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По-четверте, великий український бізнес (відомий як олігархи) може використовувати особливості 
законодавчого процесу для налаштування системи (зараз або пізніше) таким чином, щоб система 
слугувала їхнім інтересам та обмежувала конкуренцію з боку іноземних гравців (під час приватизації, 
придбання приватних активів або інших дій). 

Поточна версія законопроєкту збільшує ці ризики через слабку інституційну спроможність та 
неефективність процедур, які ще належить розробити. 

4.5. АЛЬТЕРНАТИВИ 

Очевидна альтернатива – залишити все як є, тобто не створювати механізм перевірки ПІІ і дозволити 
вільний потік інвестицій. Деякі експерти вважають, що цього було б достатньо. По-перше, виробники 
оборонної продукції перебувають у державній власності і не продаються. По-друге, критично важлива 
інфраструктура перебуває або в державній, або в приватній власності, але все одно не продається. 
Однак немає ніякої гарантії, що принаймні приватні власники не захочуть продати ці активи в 
майбутньому. 

Інша можлива альтернатива – заборонити іноземцям інвестувати в певні галузі. Деякі експерти 
стверджують, що це було б «більш чесно», і інвесторам не довелося б витрачати час і гроші на пошук 
інвестиційних майданчиків, проведення комплексної перевірки та інших підготовчих заходів. Інші 
стверджують, що такий підхід занадто радикальний, оскільки він повністю позбавить галузі 
конструктивних ПІІ. Це стосується навіть оборонного сектора, де необхідна термінова модернізація, 
щоб зробити галузь конкурентоспроможною на міжнародних ринках. 

На думку ще одного експерта, краще не перешкоджати притоку ПІІ в конкретні галузі за допомогою 
адміністративних інструментів, а створити додаткові стимули (регуляторного, фіскального чи іншого 
характеру), щоб залучити їх в ті галузі, де їм більше раді. 

Ще одна альтернатива – зосередитися на корозійному капіталі, який вже присутній в Україні. Але 
оскільки жодне нове законодавство не матиме зворотної сили, це питання є досить складним. 
Експерти називають кілька можливих варіантів: від прямої націоналізації (що навіть може бути 
певною мірою виправдано, оскільки багато активів раніше належали державі) до викупу за рахунок 
держбюджету або інших форм мирного виходу. Але, знову ж таки, питання дуже складне і делікатне. І 
це наразі не вирішує проблему нових небезпечних інвестицій. 

5. ВИСНОВКИ 

Для України необхідний механізм скринінгу ПІІ. Україна має дедалі більше причин для його 
створення, оскільки вона вже зіткнулася з наслідками того, що агресивний капітал володіє і контролює 
найважливіші підприємства та галузі. Ризики політично мотивованих грошових потоків з інших 
недемократичних держав посилюють актуальність проблеми. Однак окремі положення мають 
відрізнятися від законопроєкту, розробленого урядом. 

Статус відповідальної організації має бути підвищений. Це не має бути новостворена недофінансована 
організація з обмеженими можливостями і повноваженнями. Кабінет Міністрів повинен мати право 
блокувати потенційно шкідливі інвестиції. Аналітична частина роботи має бути покладена на 
Міністерство економіки. Також має бути додаткова аналітична підтримка з боку міністерств, 
відповідальних за галузі, які перевіряються (Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, 
Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури). 
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Всі відповідні процедури, і особливо критерії відмови в інвестиціях, мають бути чітко прописані в 
законі про скринінг ПІІ. Поточна версія законопроєкту є лише рамковою. Єдині його докладні частини 
— це перелік стратегічних галузей, визначення інвестицій і зміст заявки. Інші компоненти потребують 
більше деталей. Внесення їх до підзаконних актів створює додаткові ризики корупції, які й так є 
високими в Україні. 

Перелік галузей, які підпадають під скринінг, має бути сформований на основі чітких критеріїв. Крім 
того, цей перелік має бути доповнений фінансами. Плани уряду щодо продажу найбільшого 
українського банку «ПриватБанк» приватному інвестору пов'язані з ризиком втрати державою 
контролю над банківською системою. Серед 20 найбільших угод, заблокованих системами перевірки в 
інших країнах, три були пов'язані з фінансовими послугами. Найбільшою з них було поглинання 
MoneyGram (США) компанією Ant Group (фінансовий підрозділ китайської Alibaba Group). 

Має існувати й інший, міжгалузевий фільтр. Відповідальний орган повинен мати право перевіряти всі 
інвестиції, які здійснюються контрольованою державою організацією, як це робиться у США і Канаді. 
Державні підприємства зазвичай переслідують не тільки комерційні цілі (отримання прибутку), а й 
політичні. Деякі держави широко використовують їх як інструмент політики, і інвестиції такого роду 
мають перевірятися на наявність ризиків. 

Нарешті важливими є загальний контекст реформ та довіра до влади. Скринінг ПІІ – досить складний 
механізм, яким можна буде маніпулювати, якщо одночасно не боротися з корупцією, не реформувати 
судову систему та правоохоронні органи, не посилювати верховенство права та захист прав власності. 
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ДОДАТОК 1. 

 
Таблиця 1. Значні відмови в здійсненні ПІІ 

Рік Актив Приймаюча 
країна 

Покупець Країна 
покупця 

Сума, 
млн $ 

Галузь 

2016 Philips США (consortium) Китай 3 300 Технології 

2016 GCS Holdings Тайвань/США Xiamen Sanan 
Integrated Circuit 

Китай 226 Технології 

2016 Aixtron Німеччина/США Fujian Grand Chip Китай 723 Технології 

2017 Cree, Wolfspeed США Infineon 
Technologies 

Німеччина 850 Технології 

2017 Lattice 
Semiconductor 
Corporation 

США Canyon Bridge 
Capital Partners 

Китай 1 300 Технології 

2017 HERE International  Нідерланди Navinfo + 
consortium 

Китай 330 Технології 

2017 Cowen Group США CEFC China 
Energy 

Китай 100 Фінанси 

2018 MoneyGram 
International 

США Ant Small & Micro 
Financial Services 
Group 

Китай 1 200 Фінанси 

2018 UDC Finance Нова Зеландія HNA Group Китай 460 Фінанси 

2018 Cogint США BlueFocus 
International 

Китай 
(Гонконг) 

100 Дані 

2018 Xcerra США Unic Capital 
Management 

Китай 580 Технології 

2018 Qualcomm США Broadcom Сінгапур 117 000 Технології 

2018 Aecon Group Канада CCCI Китай 1 500 Будівництво 

2018 Rand Refrigerated 
Logistics 

Австралія CC Logistics Китай 
(Гонконг) 

203 Транспорт 

2018 Recurrent Energy США Shenzhen Energy Китай 232 Енергетика 

2019 Abertis 
Infraestructuras 

Іспанія Atlantia Італія 19 000 Інфраструктура 

2019 APA Group Австралія CK Asset Holdings Китай 
(Гонконг) 

9 800 Комунальні 
послуги 

2019 Lixil Group Японія Grandland 
Holdings Group 

Китай 527 Будівельні 
матеріали 

2019 Avista Corp США Hydro one Канада 5 000 Комунальні 
послуги 
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2019 Grindr США Beijing Kunlun 
Tech 

Китай 245 Технології та 
дані 

Джерело: UNCTAD 

Таблиця 2. Галузі, що підлягають скринінгу ПІІ 

 Оборона Критична інфраструктура Технології  
Сума                  

Австрія √   √ √ √  √ √     √   7 

Канада √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 

Китай √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 13 

Франція √ √ √ √ √ √ √ √ √     √   10 

Німеччина √    √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  10 

Угорщина √ √ √  √ √ √  √ √ √      9 

Індія √ √  √    √ √ √  √    √ 8 

Італія √  √  √  √ √ √ √ √    √ √ 10 

Японія √   √ √ √ √ √  √ √ √    √ 11 

Росія √ √  √  √ √ √ √  √ √ √   √ 11 

Україна √ √ √ √ √ √ √ √ √   √    √ 11 

США √ √ √  √ √ √ √ √ √     √  10 

РАЗОМ 12 8 7 7 10 10 9 11 11 8 7 7 4 4 4 7  

Джерело: UNCTAD, ЦЕС 


