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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Україна розвивається як демократична, соціальна 
правова держава з ринковою економікою та чітким геополітичним вибором, 
метою якого є набуття повноправного членства в Європейському Союзі. 
Поступовий еволюційний розвиток національної економіки вимагає залучення 
максимального обсягу інвестицій, які необхідно спрямувати на створення 
ефективної системи кредитування малого й середнього бізнесу, розвиток 
високотехнологічного виробництва конкурентоздатних товарів, удосконалення 
транспортної інфраструктури та створення нових робочих місць. Умовою 
залучення прямих інвестицій є позитивний інвестиційний клімат, який 
характеризується як сукупність умов і факторів, що впливають на свідомість 
потенційного інвестора під час прийняття рішення щодо початку інвестиційної 
діяльності. Ключову роль у формуванні позитивного інвестиційного клімату 
відіграє адміністративно-правова основа інвестиційної діяльності, тобто 
сукупність правових норм та інших правових засобів забезпечення ефективної 
інвестиційної діяльності, захисту прав та інтересів інвесторів, у тому числі 
системи надання адміністративних послуг суб’єктам інвестиційної діяльності та 
правових гарантій збереження й повернення інвестицій у разі потреби. Це 
зумовлює необхідність наукового узагальнення адміністративно-правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату з метою вдосконалення 
діяльності публічної адміністрації та її взаємодії з іншими суб’єктами 
інвестиційної діяльності. 

Дослідження потребує також система адміністративно-правових засобів 
забезпечення інвестиційної діяльності, які формують відповідний правовий 
інструментарій і використовуються в повсякденній юридичній практиці. 
Універсальність категорії «правові засоби» дає змогу віднести до 
адміністративно-правових засобів забезпечення позитивного інвестиційного 
клімату, по-перше, норми чинного законодавства у сфері правового 
регулювання інвестиційної діяльності; по-друге, практику їх застосування, у 
тому числі адміністративні й судові прецеденти; по-третє, акти тлумачення 
норм інвестиційного права. Такий інструментальний підхід дає змогу розкрити 
всі можливі аспекти адміністративно-правового впливу на інвестиційні 
відносини та сформулювати конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства і юридичної практики з метою забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату, що обґрунтовує теоретичну та практичну значимість 
дисертаційного дослідження. 

Вивчення адміністративно-правового забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату в Україні неможливо провести без урахування процесів 
євроінтеграції та глобалізації, які впливають на національне право й 
інвестиційний клімат. Процеси євроінтеграції включають адаптацію 
національного законодавства до права Європейського Союзу, у тому числі 
загальноєвропейського законодавства у сфері інвестиційної діяльності. 
Позитивний досвід країн Європейського Союзу у сфері залучення інвестицій та 
формування загального позитивного інвестиційного клімату зумовлює 
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необхідність дослідження такого досвіду й упровадження його елементів у 
національне законодавство та юридичну практику. 

Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертації становлять праці 
таких провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі адміністративного 
права та загальнотеоретичної юриспруденції, як В. Авер’янов, О. Бандурка, 
В. Бевзенко, М. Віхляєв, Т. Губанова, Н. Губерська, С. Гусаров, Р. Калюжний, 
С. Ківалов, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьменко, В. Курило, 
Д. Лук’янець, Д. Лученко, Р. Мельник, О. Миколенко, Н. Нижник, 
О. Онуфрієнко, Д. Приймаченко, С. Стеценко, В. Тильчик, М. Тищенко, 
А. Школик та інші. 

Важливою доктринальною основою дослідження стали також роботи 
вчених-економістів. Зокрема, поняття й способи забезпечення інвестиційного 
клімату розглядали О. Барановський, І. Бланк, О. Гаврилюк, С. Гуткевич, 
А. Гуща, Т. Долінська, А. Журавель, С. Коваленко, І. Крупка, Є. Ланченко, 
О. Малютін, І. Мойсеєнко, Є. Мордань, О. Пєтухова, Т. Юр’єва, А. Яценко та 
інші відомі науковці. Проте питання адміністративно-правового забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату розкрито в юридичній науці фрагментарно, 
у межах більш загальних тем, що актуалізує проведення дисертаційного 
дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 
університету на 2014–2020 рр., комплексних наукових проєктів «Основні 
напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних 
напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). Дисертацію виконано в 
межах реалізації Указу Президента України «Про затвердження Національної 
стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015. Робота також 
сприяє реалізації Антикорупційної стратегії в Україні на 2014–2017 рр., 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р, та 
Стратегії реформування державного управління України на період до 
2021 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
24 червня 2016 р. № 474-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на основі комплексного аналізу теоретичних напрацювань, положень 
чинного законодавства України та практики його реалізації визначити сутність, 
зміст та особливості адміністративно-правового забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату в Україні з урахуванням об’єктивних процесів 
євроінтеграції й глобалізації; окреслити тенденції та виявити недоліки 
категоріального, нормативного, інституційного й інструментального складників 
адміністративно-правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату; 
сформулювати науково обґрунтовані висновки, теоретичні положення та 
практичні рекомендації, спрямовані на підвищення результативності й 
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ефективності механізму адміністративно-правового забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату в Україні. 

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно послідовно вирішити такі 
основні завдання: 

− проаналізувати історію становлення й розвитку адміністративно-
правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні; 

− проаналізувати історіографію та визначити методологічні засади 
дослідження адміністративно-правового забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату в Україні; 

− визначити поняття інвестиційного клімату, а також коло суб’єктів і 
факторів, які впливають на його формування; 

− охарактеризувати основні форми, методи та способи правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату; 

− визначити та класифікувати адміністративно-правові засоби 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні; 

− проаналізувати позитивний досвід адміністративно-правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату в зарубіжних країнах та 
визначити шляхи його впровадження в національну юридичну практику; 

− сформулювати конкретні пропозиції щодо актуальних напрямів 
удосконалення системи адміністративно-правових засобів забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в Україні. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами адміністративного права 
суспільні відносини у сфері адміністративно-правового регулювання 
інвестиційної діяльності. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в Україні. 

Методи дослідження. У дисертації використано систему підходів, 
принципів і методів наукового пізнання, вибір яких зумовлений метою та 
завданнями дослідження з урахуванням його об’єкта й предмета. Методологія 
дослідження ґрунтується на органічному поєднанні філософських (законів 
діалектики та метафізики, принципів об’єктивності й історизму), 
загальнонаукових (прийомів логічного методу, системного та структурно-
функціонального методу, статистичного й соціологічного методів) і спеціально-
юридичних методів дослідження, серед яких – метод юридичної логіки, 
формально-юридичний метод (метод юридичної догматики), методи 
порівняльного правознавства, метод юридичного моделювання. 

У процесі дослідження історії становлення й розвитку адміністративно-
правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні застосовуються 
прийоми логічного методу, порівняльно-правовий метод, а також принципи 
об’єктивності та історизму (підрозділ 1.1). Філософський метод діалектики, 
системний метод і прийоми логічного методу застосовуються для дослідження 
історіографії та методологічних засад дослідження адміністративно-правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні (підрозділ 1.2). 
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З метою визначення поняття інвестиційного клімату, суб’єктів та факторів, 
які впливають на його формування, використовуються прийоми логічного 
методу, структурно-функціональний і системний методи, соціологічний метод, 
метод юридичної статистики, а також метод юридичного моделювання 
(підрозділ 2.1). Для характеристики основних форм, методів і способів 
правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату застосовуються 
системний метод, формально-юридичний метод (метод юридичної догматики) 
та метод юридичної логіки (підрозділ 2.2). Адміністративно-правові засоби 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні досліджуються за 
допомогою прийомів логічного методу, системного та структурно-
функціонального методів, методу юридичної статистики, а також методу 
юридичного моделювання (підрозділ 2.3). 

З метою виявлення позитивного досвіду адміністративно-правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату в зарубіжних країнах 
використовується методологія порівняльного правознавства (підрозділ 3.1). 
Актуальні напрями вдосконалення системи адміністративно-правових засобів 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні визначаються за 
допомогою прийомів логічного методу, системного методу, методів юридичної 
статистики та юридичного моделювання (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 
України з питань інвестиційної діяльності, укази Президента України, акти 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та центральних органів 
виконавчої влади, а також окремі міжнародні акти. 

Емпіричною базою дисертації є дані, акумульовані Державною службою 
статистики України, а також правова публіцистика, довідкові видання, 
матеріали соціологічних досліджень тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим 
комплексним дослідженням адміністративно-правового забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в Україні, у якому не лише розкрито 
ознаки позитивного інвестиційного клімату, а й наведено класифікацію 
конкретних адміністративно-правових засобів його забезпечення. У результаті 
здійсненого дослідження сформульовано низку положень і висновків, 
запропонованих особисто здобувачем, до найбільш значущих із яких належать 
такі: 

уперше: 
− сформульовано авторське визначення адміністративно-правового 

забезпечення позитивного інвестиційного клімату як системи адміністративно-
правових засобів регулювання інвестиційної діяльності, які є безпосереднім 
інструментарієм її здійснення та формують у діючого та потенційного 
інвестора впевненість у захищеності й перспективності інвестицій в економіку 
держави; 

− здійснено класифікацію адміністративно-правових засобів 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату за різними критеріями, що є 
основою для вдосконалення чинного національного законодавства та 
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юридичної практики у сфері правового регулювання інвестицій та 
інвестиційної діяльності; 

удосконалено: 
− методологічні засади дослідження адміністративно-правового 

забезпечення позитивного інвестиційного клімату щодо особливостей 
застосування законів діалектики, принципів об’єктивності та історизму, 
загальнонаукових і спеціально-юридичних методів у процесі дослідження 
адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності; 

− класифікацію основних форм, методів і способів правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату, серед яких ключову роль 
відіграють адміністративно-правові засоби, які становлять безпосередній 
правовий інструментарій здійснення інвестиційної діяльності; 

набули подальшого розвитку: 
− узагальнення досвіду адміністративно-правового забезпечення 

позитивного інвестиційного клімату в зарубіжних країнах, серед яких особливу 
увагу приділено моделям інвестиційної політики Сполучених Штатів Америки, 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Федеративної 
Республіки Німеччина, Французької Республіки та Японської держави, які 
демонструють найвищі показники інвестиційної привабливості й розвитку 
економіки; 

− систематизація історіографії дослідження та правових засад 
адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності, забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату з метою формулювання конкретних 
пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та обґрунтування 
необхідності прийняття єдиного консолідованого нормативно-правового акта у 
сфері правового регулювання інвестиційної діяльності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, зроблені 
узагальнення, висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне і прикладне 
значення для науки адміністративного права, правотворчої діяльності та 
практики діяльності у сфері інвестиційної діяльності. 

Результати дослідження можуть бути використані в таких напрямах: 
− науково-дослідній сфері – для розроблення актуальних напрямів 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату, класифікації та деталізації адміністративно-правових 
засобів регулювання інвестиційної діяльності, а також для вивчення 
відповідних правових механізмів на загальнотеоретичному рівні й у межах 
інших галузей права; 

− правотворчій діяльності – для розроблення перспективного 
консолідованого нормативно-правового акта, який буде регулювати всі основні 
питання інвестицій та інвестиційної діяльності в Україні; 

− правозастосовній діяльності – для поліпшення й удосконалення 
практики адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності та 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату; 
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− навчальному процесі – для підготовки підручників і посібників зі 
спеціальностей «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 
право України», «Правове забезпечення підприємницької діяльності», а також 
під час викладання відповідних дисциплін. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 
висновки й пропозиції, що містяться в роботі, оприлюднені на таких трьох 
науково-практичних конференціях: «Правові системи суспільства: сучасні 
проблеми та перспективи розвитку» (м. Львів, 2019 р.); «Сучасні погляди на 
актуальні питання правових наук» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Актуальні питання 
юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (м. Харків, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що містяться в 
дисертаційній роботі, викладені у 8 публікаціях, у тому числі в 4 статтях, які 
опубліковані в наукових виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 
1 статті, опублікованій у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 
доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, що містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 200 сторінок. Список 
використаних джерел налічує 185 найменувань і займає 20 сторінок. 
 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено зв’язок 
роботи з науковими програмами та планами, визначено мету й завдання, об’єкт 
і предмет дослідження, його методи, обґрунтовано наукову новизну та 
практичне значення результатів роботи, наведено відомості про апробацію 
результатів дослідження, публікації та структуру дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження 
адміністративно-правового забезпечення позитивного інвестиційного 
клімату в Україні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історія становлення та розвитку адміністративно-
правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні» зазначено, що 
правильне розуміння будь-якого правового явища чи процесу неможливе без 
дослідження історії їх виникнення, становлення та розвитку. Правове 
регулювання інвестиційної діяльності пов’язане з втручанням держави у сферу 
ринкової економіки, а також встановленням норм, які регламентують 
процедури капіталовкладень, придбання нерухомості та інших матеріальних і 
нематеріальних цінностей (активів). З’ясовано, що в радянський період влада не 
спромоглася забезпечити ефективний розвиток інвестиційних відносин на 
українських землях, надовго встановивши для потенційних інвесторів так звану 
залізну завісу, що призвело до фактичної консервації вітчизняної економіки та 
відсутності реальної конкуренції як стимулу для її розвитку. Історія 
виникнення інституту адміністративно-правового регулювання інвестиційної 
діяльності в Україні бере свій початок із часу проголошення незалежності 
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України, коли молода українська держава, яка успадкувала радянське 
законодавство, потребувала створення власної правової основи для залучення 
інвестицій, забезпечення позитивного інвестиційного клімату. 

Важливою для розвитку інвестиційної діяльності стала поява інституту 
спільного інвестування. Проте в Україні інститути спільного інвестування мали 
здебільшого негативну історію становлення й розвитку, що призвело до 
фактичної відсутності в Україні фондового ринку та втрати довіри громадян як 
потенційних інвесторів до інститутів спільного інвестування. 

Дослідження історії становлення й розвитку адміністративно-правового 
регулювання інвестиційної діяльності в Україні дало змогу констатувати, що 
законодавство у сфері інвестицій, з огляду на позитивний історичний досвід, 
має бути максимально стабільним і визначеним із метою формування в 
потенційного інвестора почуття впевненості у правовій захищеності інвестицій 
та наявності реальних гарантій їх повернення. 

У підрозділі 1.2 «Історіографія та методологічні засади дослідження 
адміністративно-правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату 
в Україні» на основі ретроспективного аналізу наукових праць таких відомих 
учених-адміністративістів, як В. Бевзенко, М. Віхляєв, Н. Губерська, 
С. Гусаров, Р. Калюжний, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, 
О. Кузьменко, В. Курило, Д. Лук’янець, Д. Лученко, П. Лютіков, Р. Мельник, 
О. Миколенко, Д. Приймаченко, С. Стеценко, М. Тищенко, А. Школик, 
здійснено узагальнення наукових підходів до питання адміністративно-
правового забезпечення інвестиційної діяльності та інвестиційного клімату. 
Теоретико-методологічною основою дослідження адміністративно-правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату є також роботи науковців-
економістів, які детально розкрили поняття й сутність інвестиційного клімату, 
визначили систему чинників, які на нього впливають, а також запропонували 
конкретні способи його забезпечення. 

До методологічних засад дослідження адміністративно-правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату віднесено комплексне 
поєднання філософських, загальнонаукових і спеціально-юридичних методів 
дослідження, серед яких ключове значення мають закони діалектики, принципи 
об’єктивності та історизму, системний і структурно-функціональний методи, 
прийоми соціологічного методу та метод статистики. З метою формування 
конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного національного 
законодавства у сфері правового регулювання інвестиційної діяльності 
відповідно до міжнародних стандартів використано методологію порівняльного 
правознавства, а також метод юридичного моделювання. 

З огляду на тенденцію щодо посилення ролі публічної адміністрації в 
регулюванні економічних процесів учені-адміністративісти приділяють значну 
увагу питанням правового забезпечення інвестиційної діяльності. Останні хвилі 
світової економічної кризи, процеси правової глобалізації та євроінтеграції 
зумовлюють необхідність спеціалізованих досліджень проблемних питань 
інвестиційної діяльності та адміністративно-правового забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в Україні. 
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Розділ 2 «Поняття, форми та основні способи адміністративно-
правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття інвестиційного клімату, суб’єкти та фактори, 
які впливають на його формування» охарактеризовано поняття й сутність 
інвестиційного клімату, під яким науковці розуміють сукупність політичних, 
соціально-економічних, фінансових, культурно-історичних, організаційно-
правових і географічних факторів, притаманних певній країні, які зумовлюють 
інвестиційну діяльність вітчизняних та іноземних інвесторів (визначають 
привабливість держави для іноземного інвестора). Інвестиційний клімат також 
визначають як комплексну міжгалузеву категорію, яка характеризує ступінь 
привабливості економіки певної держави для потенційного інвестора. 

До основних факторів, що формують інвестиційний клімат, науковці 
відносять: 1) політичну волю адміністрації (створення загальних умов 
інвестиційної діяльності, валютне регулювання, стабілізацію національної 
валюти, забезпечення інвестиційного рейтингу держави чи регіону); 2) правове 
поле інвестиційної діяльності; 3) стан інвестиційного ринку (функціонування 
фондових бірж, наявність інфраструктури тендерів); 4) статус іноземного 
інвестора (режим іноземного інвестування, умови реєстрації іноземних 
інвестицій і спільних підприємств, наявність вільних економічних зон); 5) стан 
фінансово-кредитної системи (інвестиційну діяльність банків, рівень цієї 
діяльності, рівень розвитку системи небанківських фінансово-кредитних 
установ); 6) рівень розвитку продуктивних сил; 7) рівень розвитку 
інвестиційної сфери (рівень розвитку будівельного комплексу, систему 
матеріально-технічного забезпечення інвестицій, умови комплектування 
обладнання); 8) інвестиційну активність населення (виконання державної 
програми приватизації, зміну структури форм власності, мотивацію дій 
індивідуальних інвесторів). 

Суб’єктами формування інвестиційного клімату є органи публічної 
адміністрації, інвестиційні компанії, фонди, банки та інші кредитно-фінансові 
установи, суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридичні та фізичні 
особи, які беруть активну участь у здійсненні інвестиційної діяльності. Органи 
публічної адміністрації фактично визначають правила гри для інших суб’єктів, 
здійснюють правове регулювання, адміністрування й контроль за здійсненням 
інвестиційної діяльності, ведуть офіційну статистику та сприяють 
налагодженню міжнародного співробітництва у сфері інвестиційної діяльності. 

У підрозділі 2.2 «Основні форми, методи та способи правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату» зазначено, що основними 
формами правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату є 
законотворча та нормотворча діяльність публічної адміністрації, а також 
діяльність суб’єктів владних повноважень із застосування норм права (судова й 
адміністративна практика). Окремо варто сказати про важливість діяльності 
публічної адміністрації щодо тлумачення норм права, які регулюють питання 
інвестиційної діяльності. 
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Основними методами забезпечення позитивного інвестиційного клімату 
традиційно вважають імперативний метод, притаманний адміністративному 
праву, диспозитивний метод, а також методи рекомендації та заохочення. З 
огляду на специфіку інвестиційної діяльності, яка здійснюється за ініціативою 
іноземного або вітчизняного інвестора, публічна адміністрація повинна 
віддавати перевагу саме диспозитивному методу правового регулювання, а 
також активно використовувати методи рекомендації й заохочення. 

Оскільки інвестиційна діяльність здійснюється здебільшого у формі 
укладення інвестиційних договорів, в основі правової природи яких лежить 
диспозитивний метод правового регулювання, у процесі адміністративно-
правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату перевага повинна 
віддаватися диспозитивному методу, а також методам рекомендації та 
заохочення. Метод рекомендації застосовується у процесі поширення 
інформації про найбільш привабливі сектори національної економіки та 
конкретні галузі виробництва й сфери послуг, які є привабливими для 
потенційного інвестора. Метод заохочення передбачає використання системи 
пільг і преференцій для суб’єктів інвестиційної діяльності, наприклад 
податкових і митних пільг, спрощеного порядку реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності та ліцензування її окремих видів, оформлення 
оренди земельних ділянок тощо. 

До основних способів правового забезпечення позитивного інвестиційного 
клімату варто віднести адміністративно-правові засади інвестиційної 
діяльності, тобто весь масив нормативно-правового матеріалу, яким 
урегульовані основні питання інвестицій та інвестиційної діяльності, а також 
принципи її здійснення. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові засоби забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в Україні: поняття та класифікація» 
охарактеризовано поняття правових засобів, під якими науковці розуміють 
систему субстанціональних та діяльнісних правових явищ, за допомогою яких 
конкретні суб’єкти правовідносин досягають приватних і публічних цілей. 
Зазначено, що правові засоби – це певні юридичні категорії та діяння суб’єктів 
із їх застосування з метою досягнення конкретного результату. 

Здійснено класифікацію правових засобів залежно від таких критеріїв: 
1) залежно від ступеня складності: прості (суб’єктивні права і юридичні 
обов’язки, заохочення й покарання, пільги та заборони) і складні (норма, 
інститут); 2) залежно від функціонального призначення: регулятивні (дозволи) 
та охоронні (засоби захисту); 3) за предметом правового регулювання: 
конституційні, адміністративні, цивільні, кримінальні тощо; 4) за характером: 
матеріальні (рекомендації) і процесуальні (позов); 5) за часом дії: постійні 
(громадянство) та тимчасові (премія); 6) залежно від виду правового 
регулювання: нормативні (заборони, встановлені нормами права) та 
індивідуальні (акт застосування права); 7) залежно від інформаційно-
психологічної спрямованості: стимулюючі (заохочення) та обмежуючі 
(примус). 
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Сформульовано висновок про те, що адміністративно-правові засоби як 
різновид правових засобів вирізняються тим, що створюються та 
застосовуються суб’єктами владних повноважень органів публічної 
адміністрації з метою регулювання публічних (адміністративно-правових) 
відносин. Адміністративно-правові засоби використовуються громадянами та 
юридичними особами у відносинах з органами публічної адміністрації з метою 
реалізації й захисту своїх прав і свобод. Виокремлюються адміністративно-
правові засоби забезпечення позитивного інвестиційного клімату. 

Розділ 3 «Актуальні напрями вдосконалення механізму 
адміністративно-правового забезпечення позитивного інвестиційного 
клімату» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Адміністративно-правове забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату в зарубіжних країнах: позитивний досвід та його 
впровадження в національну юридичну практику» проведено порівняльно-
правовий аналіз моделей адміністративно-правового забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату в зарубіжних країнах. Зазначено, що для України 
найбільш важливим є досвід адміністративно-правового регулювання 
інвестиційної діяльності Сполучених Штатів Америки, Японської держави та 
розвинених держав – членів Європейського Союзу з огляду на геополітичний 
вибір України й перспективу повноправного членства в європейській спільноті. 
Успішний багаторічний досвід залучення інвестицій у країнах Європейського 
Союзу свідчить про високий рівень довіри інвесторів та стабільність 
загальноєвропейських нормативно-правових актів, які витісняють норми 
національного законодавства. Дотримання принципу правової визначеності є 
однією з основних гарантій позитивного інвестиційного клімату в 
цивілізованих країнах, а тому основним завданням публічної адміністрації в 
Україні названо створення всіх законодавчих і правозастосовних умов для 
дотримання зазначеного принципу. 

З’ясовано, що інвестиційна діяльність у цивілізованих зарубіжних країнах 
ґрунтується на загальновизнаних міжнародних нормативно-правових актах, 
серед яких ключову роль відіграють Угода про Міжнародний валютний фонд, 
Вашингтонська конвенція 1965 р. «Про порядок вирішення інвестиційних 
суперечок між державами й іноземними особами іншої держави», Сеульська 
конвенція 1985 р. «Про організацію багатостороннього агентства по гарантіях 
інвестицій», Договір до Європейської енергетичної хартії, Генеральна угода 
про тарифи й торгівлю, а також угоди, що лежать в основі створення 
регіональних економічних союзів держав (зокрема, Європейського Союзу), 
Угода з торговельних аспектів інвестиційних заходів (Agreement on Trade-
Related Investment Measures), прийнята як складова частина пакету документів 
Світової організації торгівлі в 1994 р. Основними принципами останнього 
документа є зобов’язання членів Світової організації торгівлі дотримуватися 
щодо іноземних інвестицій принципу національного режиму та принципу 
заборони кількісних обмежень. 

Окремо виділено міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою 
України, серед яких – Конвенція про захист прав інвестора від 28 березня 
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1997 р., Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами 
та іноземними особами від 18 травня 1965 р. (ратифікована 16 березня 2000 р.), 
двосторонні угоди про сприяння та захист інвестицій. 

Проаналізовано зарубіжний досвід правової регламентації інститутів 
спільного інвестування, зокрема, у Сполученому Королівстві Великої Британії 
та Північної Ірландії, Федеративній Республіці Німеччина, Японській державі, 
Сполучених Штатах Америки. Сформульовано висновки щодо можливості й 
напрямів його впровадження в національну юридичну практику. 

Підрозділ 3.2 «Актуальні напрями вдосконалення системи 
адміністративно-правових засобів забезпечення позитивного інвестиційного 
клімату в Україні» присвячено дослідженню перспективних напрямів 
удосконалення механізму адміністративно-правового забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату. Увага акцентується на тому, що адміністративно-
правові засоби забезпечення позитивного інвестиційного клімату є найбільш 
дієвими та наближеними до конкретного суб’єкта правовідносин юридичними 
інструментами досягнення приватної чи публічної мети. На відміну від норм 
міжнародно-правових актів і законів, які часто мають декларативний характер, 
адміністративно-правові засоби, регламентовані підзаконними (відомчими) 
нормативно-правовими актами, регулюють конкретні правовідносини у сфері 
інвестиційної діяльності, визначають конкретизовані дієві гарантії прав і свобод 
інвесторів та способи захисту їхніх інтересів. 

Зазначено, що для України основним інтеграційним процесом, який прямо 
впливає на її інвестиційний клімат, є процес євроінтеграції. Завданням 
публічної адміністрації в цьому процесі є не лише узгодження національного 
законодавства у сфері інвестиційної діяльності з правом Європейського Союзу, 
а й захист національних інтересів із метою залучення максимального обсягу 
інвестицій у галузі високотехнологічного виробництва продукції з високою 
доданою вартістю. 

Охарактеризовано основні державні програми розвитку інвестиційної та 
інноваційної діяльності в Україні, визначено проблеми їх реального виконання 
та наголошено на необхідності прийняття нової Програми розвитку 
інвестиційної та інноваційної діяльності на період до 2025 року, яка буде 
містити систему конкретних адміністративно-правових засобів забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату. 

За результатами наукового узагальнення актуальних проблем правового 
регулювання інвестиційної діяльності та забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату, аналізу пропозицій і рекомендацій провідних науковців 
у сфері економіки та адміністративного права сформульовано основні напрями 
вдосконалення адміністративно-правового регулювання інвестиційної 
діяльності та забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу теоретичних 
напрацювань, положень чинного законодавства України та практики його 
реалізації здійснено теоретичне узагальнення, а також сформульовано науково 
обґрунтовані висновки й практичні рекомендації, які розв’язують наукове 
завдання щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в Україні. За результатами дослідження 
сформульовано такі висновки: 

1. З’ясовано, що історичний досвід забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату в зарубіжних країнах, на українських землях у складі 
Радянського Союзі та в перші роки незалежності України свідчить про те, що 
законодавство у сфері інвестицій має бути максимально стабільним і 
визначеним, щоб сформувати в потенційного інвестора почуття впевненості у 
правовій захищеності інвестицій та наявності реальних гарантій їх повернення. 

2. В історії становлення й розвитку адміністративно-правового регулювання 
інвестиційної діяльності в Україні умовно виділено три основні періоди: 
1) 1991–2000 рр. – формування національного законодавства у сфері правового 
регулювання інвестиційної діяльності в перші роки незалежності України; 
2) 2000–2014 рр. – початок активної трансформації національного 
законодавства та інвестиційної політики під впливом євроінтеграційних 
процесів; 3) від часу Революції гідності (2014 р.) та дотепер – остаточний 
геополітичний вибір України на користь євроінтеграції, скасування 
обов’язкової реєстрації іноземних інвестицій, суттєве вдосконалення 
інвестиційного законодавства в частині лібералізації інвестиційної діяльності та 
встановлення принципу «єдиного вікна» у процесі надання адміністративних 
послуг суб’єктам інвестиційної діяльності. 

3. Встановлено, що для правильного визначення напрямів і способів 
удосконалення адміністративно-правових засобів забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату необхідно застосовувати закони діалектики (зокрема, 
єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні), а 
також прийом заперечення заперечення. Важливо враховувати принципи 
об’єктивності та історизму, які зумовлюють необхідність запозичення 
позитивного історичного досвіду адміністративно-правового регулювання 
інвестиційної діяльності з урахуванням тих історичних обставин, які зумовили 
прийняття тих чи інших нормативно-правових актів. 

Зазначено, що основні теоретичні здобутки у сфері досліджень 
інвестиційної діяльності та інвестиційного клімату напрацьовані в роботах 
учених-економістів, проте з огляду на посилення ролі публічної адміністрації в 
регулюванні економічних процесів питанням правового забезпечення 
інвестиційної діяльності значну увагу приділяють науковці-адміністративісти. 
Останні хвилі світової економічної кризи, процеси правової глобалізації та 
євроінтеграції зумовлюють необхідність спеціалізованих досліджень 
проблемних питань інвестиційної діяльності та адміністративно-правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні. 



13 
 

4. Визначено, що інвестиційний клімат є комплексною міжгалузевою 
категорією, яка характеризує ступінь привабливості економіки певної держави 
для діючих і потенційних інвесторів, на свідомість яких впливає сукупність 
політичних, соціально-економічних, фінансових, культурно-історичних, 
організаційно-правових, географічних та інших факторів. 

До основних чинників, що формують інвестиційний клімат, запропоновано 
віднести такі: 1) політичну волю публічної адміністрації (реальну протидію 
корупції та запобігання їй, недопущення зловживання владою й тиску на 
бізнес); 2) правове поле інвестиційної діяльності (демократичну модель 
інвестиційної політики, консолідоване інвестиційне законодавство та дієвий 
механізм його реалізації, дотримання принципу правової визначеності); 3) стан 
інвестиційного ринку (стабільність курсу національної валюти, розвинений 
фондовий ринок); 4) статус іноземного інвестора (систему податкових пільг і 
преференцій для інвесторів, рівень правової захищеності інвесторів та 
інвестицій); 5) стан фінансово-кредитної системи (розвинену систему 
фінансово-кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних фондів із 
високим рівнем довіри суспільства); 6) рівень розвитку продуктивних сил (стан 
основних фондів, модернізацію виробництва, науковий і кадровий потенціал, 
якість професійної підготовки висококваліфікованих робітників); 7) рівень 
розвитку інфраструктури держави (розгалужені транспортні й 
телекомунікаційні системи, високі темпи будівництва комерційної та жилої 
нерухомості, енергонезалежність через використання альтернативних джерел 
енергії); 8) інвестиційну активність населення. 

5. Обґрунтовано, що правовою основою інвестиційної діяльності в Україні є 
Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані 
Верховною Радою України, закони та підзаконні нормативно-правові акти, а 
також відповідна судова практика. До принципів здійснення інвестиційної 
діяльності запропоновано віднести принципи верховенства права, законності, 
диспозитивності, публічності (гласності), свободи договору, свободи вибору 
форми та способу здійснення інвестиційної діяльності, неприпустимості 
позбавлення права власності (крім випадків, що чітко передбачені 
Конституцією України й законами), судового захисту порушених прав, 
справедливості, добросовісності та розумності. 

Встановлено, що значна кількість нормативно-правових актів, які 
регулюють питання інвестицій та інвестиційної діяльності, не сприяє 
однозначному розумінню їх положень, дотриманню принципу правової 
визначеності, формуванню впевненості потенційного інвестора в захищеності 
своїх інвестицій і власності та в особистій безпеці. 

Запропоновано провести в Україні комплексну систематизацію 
законодавства у сфері інвестиційної діяльності з урахуванням європейських 
стандартів і принципів, за результатами якої необхідно прийняти єдиний 
консолідований нормативно-правовий акт, що забезпечить дотримання 
фундаментального принципу правової визначеності та буде сприяти 
забезпеченню позитивного інвестиційного клімату в Україні. 
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6. Аргументовано, що до адміністративно-правових засобів забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в Україні належать: 1) норми Конституції 
України; 2) міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, 
серед яких провідне місце посідає Угода про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом; 3) відповідне національне законодавство: чинні закони 
України щодо розвитку, стимулювання, забезпечення та захисту інвестиційної 
діяльності; відповідні укази Президента України та постанови Кабінету 
Міністрів України; 4) відомчі нормативно-правові акти міністерств та інших 
органів публічної адміністрації, які деталізують законодавчі акти щодо порядку 
й засобів здійснення інвестиційної діяльності; 5) акти судової гілки влади, серед 
яких провідне місце посідають рішення Конституційного Суду України, 
висновки (правові позиції) Верховного Суду, у яких визначаються уніфіковані 
підходи й правила щодо застосування норм матеріального та процесуального 
права у сфері інвестицій та інвестиційної діяльності; 6) типові інвестиційні 
договори та супровідні документи, які є результатом усталеної юридичної 
практики у сфері інвестиційної діяльності; 7) методичні рекомендації 
доктринального рівня щодо порядку й засобів здійснення інвестиційної 
діяльності, які є результатом наукового узагальнення економічних процесів, 
статистичної інформації, чинного та перспективного законодавства, а також 
прогнозування розвитку світового й національного ринків; 8) індивідуальні 
економіко-юридичні консультації фахівців у сфері інвестиційної діяльності 
щодо пріоритетних напрямів і способів здійснення інвестиційної діяльності в 
певній державі або її окремих регіонах; 9) інформаційні ресурси мережі 
Інтернет економіко-юридичного характеру, які містять інформацію про об’єкти 
інвестиційної діяльності, інформацію про установи, підприємства й організації, 
яка є необхідною для оцінки інвестиційних ризиків та потенційного прибутку, 
тощо. 

7. Встановлено, що основними методами регулювання інвестиційної 
діяльності у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, 
Французькій Республіці, Федеративній Республіці Німеччина та Японській 
державі є, по-перше, регулювання (підтримка або обмеження) загального 
обсягу капіталовкладень (це головний метод управління інвестиційним 
процесом, який здійснюється через політику позичкового відсотка, грошову, 
податкову й амортизаційну політики); по-друге, вибіркове стимулювання 
капіталовкладень у певні підприємства, галузі та сфери діяльності через 
кредитні й податкові пільги (наприклад, за допомогою інвестиційного кредиту); 
по-третє, пряме адміністративне втручання в інвестиційний процес із метою 
введення або виведення певних виробничих потужностей шляхом узгодження 
планів і дій найбільших корпорацій. 

З’ясовано, що в розвинених країнах як регулюючий інструмент 
використовуються також державні інвестиційні замовлення. Ключова роль 
держави в інвестиційних процесах за прикладом японської моделі вимагає 
оновленого, неупередженого чиновницького апарату з бездоганною репутацією 
та непримиримим ставленням до будь-яких проявів корупції. 
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Вивчення позитивного досвіду адміністративно-правового забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в зарубіжних країнах дало змогу зробити 
висновок про необхідність систематизації національного законодавства у сфері 
інвестицій та інвестиційної діяльності з урахуванням позитивного досвіду 
зарубіжних держав, норм і принципів права Європейського Союзу, правового 
регулювання інвестиційної діяльності в його країнах-членах, а також у 
Сполучених Штатах Америки та Японській державі. Кожен діючий і 
потенційний інвестор в Україні повинен отримати зрозумілий та дієвий 
інструментарій своєї діяльності й захисту інвестицій, а також гарантії 
повернення своїх вкладень у разі потреби. 

8. Визначено основні напрями вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання інвестиційної діяльності та поліпшення інвестиційного клімату в 
Україні, якими є: 

− систематизація національного законодавства у сфері адміністративно-
правового регулювання інвестиційної діяльності з перспективою прийняття 
єдиного консолідованого нормативно-правового акта з питань інвестицій та 
інвестиційної діяльності; 

− розроблення та прийняття нової Програми розвитку інвестиційної та 
інноваційної діяльності в Україні на період до 2025 року, яка буде включати 
систему конкретних адміністративно-правових засобів забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату в Україні; 

− розроблення та впровадження в національне податкове законодавство 
оновленої системи податкових пільг для підприємств з іноземним капіталом у 
разі здійснення прямих іноземних інвестицій у високотехнологічні сфери 
виробництва (використання інституту податкових канікул тощо); 

− оновлення національного законодавства щодо правової регламентації 
технопарків та вільних економічних зон (внесення змін до чинних законів 
України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 
парків» та «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 
(вільних) економічних зон» щодо оптимізації залучення прямих іноземних 
інвестицій та державної підтримки відповідних інвестиційних проєктів); 

− подальша імплементація європейських норм і принципів у сфері 
інвестиційної діяльності в національне законодавство та юридичну практику з 
дотриманням принципу захисту інтересів національного виробника; 

− створення ефективних підрозділів органів публічної адміністрації 
щодо надання інформаційних та адміністративних послуг потенційним і 
діючим інвесторам за принципом єдиного вікна (відповідно до Закону України 
«Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом “єдиного 
вікна”»); 

− перехід на електронний документообіг у сфері адміністрування 
інвестиційної діяльності публічною адміністрацією з використанням технології 
цифрового підпису; 

− адміністративно-правове забезпечення створення інвестиційних 
центрів як окремо виділених приміщень (будівель) у м. Києві та обласних 
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центрах на умовах вільного доступу громадян та іноземних інвесторів із 
наданням повного пакету інформаційно-консультаційних і фінансових послуг, 
забезпеченням доступу до інформаційно-довідкових баз даних та можливості 
проведення відеоконференцій; 

− адміністративно-правове забезпечення створення й функціонування 
інституту інвестиційного асистента, який буде прикріплятися до іноземного 
інвестора та здійснювати повне супроводження його діяльності на території 
України, виконувати функції перекладача, водія, фінансового консультанта, 
персонального менеджера. 

Зауважено, що наведений перелік перспективних напрямів удосконалення 
адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності не є 
вичерпним та потребує проведення подальших досліджень у межах доктрини 
адміністративного права. 
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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності та 
особливостей адміністративно-правового забезпечення позитивного 
інвестиційного клімату в Україні. Проаналізовано рівень наукового 
розроблення проблеми адміністративно-правового регулювання інвестиційної 
діяльності та забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні. 

Охарактеризовано феномен інвестиційного клімату та визначено коло 
суб’єктів і факторів, які впливають на його формування, з-поміж яких особливу 
увагу приділено діяльності публічної адміністрації та адміністративно-
правовим засобам забезпечення позитивного інвестиційного клімату. 
Охарактеризовано основні форми, методи та способи правового забезпечення 
позитивного інвестиційного клімату. До основних методів правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату віднесено диспозитивний 
метод правового регулювання, методи рекомендації та заохочення. 

Сформульовано авторське визначення адміністративно-правового 
забезпечення позитивного інвестиційного клімату як системи адміністративно-
правових засобів регулювання інвестиційної діяльності, які є безпосереднім 
інструментарієм її здійснення та формують у діючого та потенційного 
інвестора впевненість у захищеності й перспективності інвестицій в економіку 
держави. 

Ключові слова: адміністративні послуги, адміністративно-правове 
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Диссертация посвящена комплексному исследованию сущности и 
особенностей административно-правового обеспечения позитивного 
инвестиционного климата в Украине. Проанализирован уровень научной 
разработки проблемы административно-правового регулирования 
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инвестиционной деятельности и обеспечения позитивного инвестиционного 
климата в Украине. 

Охарактеризован феномен инвестиционного климата и определен круг 
субъектов и факторов, влияющих на его формирование, среди которых особое 
внимание уделено деятельности публичной администрации и административно-
правовым средствам обеспечения позитивного инвестиционного климата. 
Охарактеризованы основные формы, методы и способы правового обеспечения 
позитивного инвестиционного климата. К основным методам правового 
обеспечения позитивного инвестиционного климата отнесены диспозитивный 
метод правового регулирования, методы рекомендации и поощрения. 

Сформулировано авторское определение административно-правового 
обеспечения позитивного инвестиционного климата как системы 
административно-правовых средств регулирования инвестиционной 
деятельности, которые выступают непосредственным инструментарием ее 
осуществления и формируют у действующего и потенциального инвестора 
уверенность в защищенности и перспективности инвестиций в экономику 
государства. 
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инвестиционное законодательство, инвестиционный климат, налоговые 
льготы, публичная администрация. 

 
Razina T.I. Administrative and legal support of a positive investment climate 

in Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

This dissertation is about the comprehensive study of the nature and 
characteristics of the administrative and legal support of a positive investment climate 
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legal regulation of investment activity and ensuring a positive investment climate in 
Ukraine is analyzed. 
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