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товарів і послуг. Лоrічно, що й інвестиційні відносини є об'єктом до
сиrь ікrенсювного процесу законодавчого врегулювання і водно-час 

об'єктом числев.них наукових досліджень. Важливий внесок у розви
ток юридичне>ї Юіjк'и ' в цій галузі зробЙЛИ О.Р. Кібенко, В.М. Коссак, 
Л.В. Крупа, ВЮ. ІІолатай, О.Е. Сімеон, Р.Б.Іllипп<а [Див.:4; 6; 7; 9; 10; 
-11-] та ін. Однк п)Юблеми правового регулювання цих відносин кожен 
з названих правників торкалися: у відповідному контексті, я:кнми, були 
наприюІад, 1'ПІТЗНf!JІ правового регулювання іноземного інвестування:, 
спеціальних ]JеЖІІМЇВ інвестиційної діяльності, договірного забезnе- , 
чення: інвесхуваншr тощо. 

Проблем:~тика ж законодавчої систематизації й кодифікації інвес

тиційного законодавства залишилася: поза увагою юридичної науки. У 
той же час розвиrок законодавства у сфері регулювання інВестиційних 
відносин об'єІlТИВно потребує моніторингу його стану, зокрема, відпо
відності ціля:м задіJІНих правових засобів і механізмів;· їх ефективності, 
відповідності часу, ЗМЇС'І)' й обся:rу правового регулювання:. Фактично, 
ці аспекти є взаємозумовленими, і розгля:д їх на кожному етапі розвит
ку законодавсrва повинен стати обов'язковою проrра_мою ДЛJІ спряму

вання: зусиль :юридичної науки. 

•· ·' 1JJ)Отя:rом останього деся:тнріч•ІЯ крок за кроком складалося інвес
тиційне законодавство України. Сьогодні мало хто вже вправі запере

чити, що ми 111аємо справу зі здійсненним фактом - існувЗННJІМ ~нвес
тиційного зако~юдавства в Україні як самостійної галузі. Воно, правда, 
не може претендувати на визначення: моногалузевого оскільки· поєднУЄ 

у своєму складі як приватноправове регулюв~ інвестиційних відно
син (особливо договірних його форм), так і публічно-правове, що 
включає ІІИТаJІЮІ застосування спеціальних режимів залучення: й реалі· 
зації інвестицій, а також облік і контроль інвестиційних процесів. Але 
.w.асне .. зако11одаJІСТВо, враховуючи домінуючу тенденцію до його 
спеціалізації, все більше формує комплексні галузі, що oxonmo1011o 
норми nрава за різною галузевою належністю. Інвестиційне законодав• 
ство є, безперечно, такою комплексною, вторвиною галуззю, первин

ниМи для я:кої у приватноправовому вимірі є цивільне законодавство та 
законодавство про міжнародне приватне право, а в публічно
правовому- адміністративне, фінансове та деякі інші його галузі . 

На даному етапі після досить бурхливого розвитку інвестиційного 
законодавства є безперечним те, що воно потребує серйозних законо· 

творчих зусНJІЬ по об'єднанню великої кіЛькості його інститутів IJL'UI• 

хом систематюації й максимальної уніфікації норм щодо правового 

регулювання складу інвестиційних відносин, правових форм їх реалі· 
зації, засобів регулювання і стимулювання: інвестиційних процесів, 
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оптимізації функціонування ринку інвестиційних ресурсів. Звичайно, 

такою формою систематизації має бути кодифікація. Зараз важко точ
но сказати, за якою формулою вона має здійснюватися. З одного боку, 

існує необхідність кодифікувати nідвалини інвестиційного законодав
ства, кточові положення ЙОГО інститутів, а 3 іншОГо - Зрозуміло, що 
такі інститути , як спеціальні режими у вільних економічних · зонах 

(далі - ВЕЗ), на територіях nріоритетного розвитку (далі - TilP) або 
статус і регулювання діяльності інвестиційних посередників, самі пре
тендують на досить обсяжну й автономну інституційну кодифікаціЮ. 

Отже, проблема кодифікаційних законотворчих робіт у цій галузі по
винна стцти предметом самостійних наукових досліджень. Законодав
ство ж, яке формується водночас у багатьох наnрямжах, прагнучи охо
пити правовим регулюванням усі найважливіші сторони інвестиційних 

відносин, не може бути вільним від численних дефектів. Серед них 

слід указати на трцдиційні прогалинИ в регулюванні законодавчих 

форм і на суrгєве їх відставання від реального розвитку сусnільних 

відносин у цій царині. 

Спираючись иа викладені міркування, можемо жонстатувати, що 

основні наукові й законотворчі зусилля мають буіи сnрямовані на вдо
сконалення правового регулювання інвеdиційнИх відносин шляхом 
уточеННЯ, МОДИфікації Й деталізації НИЗКИ дефініцій і nоложень, ЯК-ТО: 

І) визначення шляхом уніфікації піких понять, як "інвестиція", "ін
вестування", "інвестиційна діяльність", "суб'єкти іНвестиційної діяль
ності", "реалізація інвестицій" [Див.:4, с. 4,5]; 

2) трактування різновидів інвестиціЙ і форм інвестиційної діяльно
сті, для чого необхідно здійснити по'Глиблені їх н~укові дослідження, 
законодавче уточення й деталізацію: 

- nерелік об'єктів інтелектуальної власності й умов їх інвестування 
до статутних фондів nідnриємств; · 

- регулювання корnоративних відносин, що виникають унаслідок 

інвестування прав інтелектуальної власності до статутних фондів під
приємств, 'тобто порядок передачі, використання тощо [1, с.5};· , 

-·. -формування наукового й законодавчого визначення договорів ін
вестиційного характеру та їх переліку. де особливу увагу с.Щд приділи

ти визнанню' інвестиційними договори кредитування, фінансового лі
зингу, франчайзинrу, ліцензійНих договорів, договорів про сумісну 
діяльність тощо [10, с.І З] ; 

-законодавче закріплення такої особливої форми інвестиційної ді
яльності, як самоінвестування - нової, nрямо не передбаченої законом 

форми, коли підnриємство частину nрибутку самостійно сnрямовує на 
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реалізацію власного інвестиційного пректу й отримує. ~ідповідні піль

ПІ; .. 
· З) формуmо~ання таких категорій, як "інвестиційний прое.ІКТ", "ме

та інвеС1;ИЦійного проекту", "термін реалізації інвестиційного nроек
ту", "місце реалізації інвестиційного проекту". Зазначені питаННя акту
алізуються у пракгиці реалізації законодавства про спеціальні інвестИ
ційні режими у ВЕЗ та ТІ1Р у наnрямку запобігання зловжив.аl!Ням у 

цій сфері й утворення чіткого, прозорого правового регулювання інве
стиційних відносин [Див.: 6, с.4]. 

Необхідно, як вбачається, прискорити розробку і прийюrгrя зако
ну України "Про довірче уnравління майном", що є досТатнЬо важли
вим складником існування цивілізованого ринку інвестицій. Таr<Ож 
вважаємо, що настав час мати в Україні Закон "Про франчайзИІІГ". 

Франчайзинг (або коммерційна концесія) - дуже актуальна й nошире
на форма інвестиційних відносин. Норми нового Цивільного кодексу 

України не в змозі вреrуmовати всіх сторін цього дуже складІІого до

гqвір~ого зобов'язання, особливо з урахуванням його неоднорідності. 

Існують такі різновиди,фраи'fіШзинrу, як !оварний, виробничий, фран
чайзинr послуг, які м~ь суттєву специфіку регулювання, зокрема, 
відnовідальності сторін перед сцоживаЧами, розрахунків, підстав для 
припинення договорів тощо [5, с.б]. 

В Україні вже декілька років тому прийнято низку дуже важливих 

інвестиційних законів, наприклад, "Про концесії"[2; 1999. - .N~4l. -
Ст.372], "Про угоди про розподіл nродукціі~'[2; 1999.- N244.- Ст.З91], 
але треба констатувати, що сподівання на їх швидке спрацювання,на 
жаль, не виправдали себе. Ці закони майже не nрацюють в Україні. Ось 
чому виникла нагальна проблема забезпечити їх чітким, прозорим під
законним реrуmоваииям, що особливо актуально для місцевих рад, які 
оперують комунальним майном. 

Н~ є сьоrрдні оцтимальннмн й механізми реrуmовання догоІІірних 

відисісин між реципієнтом інвестицій - отримувачем пільг у ВЕЗ та 
ТПР, .,з рдноrо боку, і відповідною радою зі спеціального реЖИN.у _з 

іншоrо~ Треба зазначити що така прогалина, як відсутність регламен
тацій на законодавчому рівні низки саме процедурних питань, утворює 
собою вельми небезпечний правовий вакуум. Якщо законодавець lІІЛЯ

хом видання постанов Кабінету Міністрів України і вреrуmовав у зага
льних рисах питання розгляду інвестиційних Проектів, то ~ кон
трото за їх реазЦзацією, підстав ra форм залучення суб'єктів ВЕЗ і l11P 
до відповідальності за порушення умов інвестиційних договорів, УІ<Ла

дених з відповідними радами або адміністраціями ВЕЗ та ТГІР, ще й 
дотепер не регламентовані. Не знайшла свого відбиття й nроблеиа пе-
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регляду умов інвестиційних проектів стосовно економічної кон'юнкту

ри в разі суттєвих змін стану останньої. Щоб не допускати зловживань 

з боку адміністративних органів або суб'єктів БЕЗ і ТПР, слід з'ясува

ти, які з цих умов можна вважати підставами для перегляду умов інве
стиційних проектів, а які- ні. 

Можливо, варто більш детально розглянути питання про встанов

.1ення вимог до мінімального розміру статутного фонду суб'єктів БЕЗ і 
ТПР як гарантії виконання заходів їх юридичної відповідальності за 
порушення умов інвестиційного проекту й договору радою зі спеціа

.1ьного режиму або з адміністрацією БЕЗ, що передбачає необхідність 

сплати сум податкових платежів, щодо яких були отримані пільги, а 
також штрафні санкції в разі зловживання наданими податковим піль
гам. 

Потрібно активізувати роботи по прогнозуванню й вивченню всіх 

\южтшвих наслідків приєдНання У країни до Оттавської конвенції 

УНІДРУА "Про міжнародний фінансовий лізинг"(1988 р.) та Сеульс

кої конвенції ''Про утворення багатосторонього агенства по гаранту

ванню інвестицій" (1985р. ) [Див.:З j 
Необхідно також nереглянути затверджену nостановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 200 І р., N2 1801 "Програму розвитку 
інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки" [ 8] яка є досить загаль
ною і містить дуже вже велику кількість декларативних nоложень, але 

не охоплює ні конкретних заходів та етапів щодо структурної nеребу
дови економіки, підвищення конкурентоспроможності тих вироб
н.ицтв, з якими Україна збирається реально брати участь у світовому 

розподілі праці, ні конкретних заходів щодо залучення прямих інозем

них і портфельних інвестицій, ні репатріації вітчизняного капіталу з 

офшорних зон. У програмі також не вказуються індикатори успішності 
(або неуспішності) тих чи інших заходів. 

Перелічені заходи є тільки питаннями першої законотворчоі необ

хідності. Що ж стосується самого інвестиційного законодавства, його 

вдосконалення, то це вже проблема постійних цілеспрямованих зако

нотворчих зусиль, оскільки імперативом сучасного суспільного життя 

є якісне й кількісне економічне зростання. А сприятливий правовий 

режим інвестування при цьому - це першочергове питання. 

Бирішення зазначених питань розвитку інвестиційного законодав

ства дозволить створити необхідний баланс між уніфікацією і спеціалі
зацією правового регулювання інвестиційних відносин, привести його 
у відповідНість з ключовими міжнародно-правовими джерелами, а це, 

у свою чергу, повинно дати змогу безпосередНьо перейти до кодифіка
ційних робіт у цій галузі. 
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СУБ'ЄКТИ ПРАВА АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ 
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Стапя 129 Конституції визнала однією з· основних засад судочинства 
переГляд рішень в апеляційному порядку. Criiriя 12. Закону "Про судо
устрій України" nередбачає право учасників судового проЦесу та іюпих 
осіб у ВипадІ<аХ і порядку, передбаченому процесуальним законо 
оскарження судового рішення в апеляційному сjді [З ; 2002. - N2 27-28.
Ст.180] . Оскарження рішення суду є елементом конституційного правз 
на судовий захист, яке реалізуєrься у процесуальній формі аіІеляційноrо 
провадЖення. 

Виходячи з сутнісних ознак апеляції, в Загальному вигляді апеляцій
не провадження можна звести до настУпних положень: а) апеляційна 
скарга (подання) подаєrься на рішеНня суду, яКе ще не набрало закоЮ:І. -
сили; б) справа переноситься на розгляд в апеляційному суді; в) пода 
апеляційної с.карrи зумовлена неправильнісnо ріШення суду першої ів
станції і полягає, на думку особи, яка пода' є скарrу · (іюдання), або в 
правильному встановленні фактичних обстаВИн, в неправильноМу зacnr 
суваниі чинезастосуванні норм права. Апеляційний суд не вправі в -
за межі апеляційної скарги (подання). Виконуючи контрольну ф 
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