
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ЛАЗАРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 

УДК 341.9:347.91 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА В 

МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ  

 

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

____________________ М.М. Лазаренко  

 

Науковий керівник: Калакура Віктор Ярославович, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

 

Київ – 2018 



 

 

2 

АНОТАЦІЯ 

 

Лазаренко М.М. Захист майнових прав іноземного інвестора у 

міжнародному приватному праві. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню питань захисту 

майнових прав іноземного інвестора у міжнародному приватному праві. У 

роботі досліджуються теоретичні основи захисту майнових прав іноземного 

інвестора крізь призму міжнародного приватного права, аналізуються засади 

нормативно-правового регулювання іноземного інвестування в Україні, 

виокремлено основні елементи захисту майнових прав іноземного інвестора 

як предмету міжнародного приватного права. На основі міждисциплінарного 

підходу вдосконалено бачення питань розмежування предмету міжнародно-

приватноправового дослідження із предметом інших правових наук у сфері 

захисту майнових прав іноземного інвестора, зокрема з цивільним правом, 

міжнародним правом, фінансовим правом, адміністративним правом, 

господарським правом. Відзначається, що захист прав інвесторів в рівній мірі 

є об’єктом багатьох праць науковців у сфері економіки. 

В дисертаційній роботі охарактеризовано засади нормативно-правового 

регулювання іноземних інвестицій в Україні та за кордоном. Встановлено, що 

основу правового регулювання іноземних інвестицій становить Цивільний 

кодекс України як основний акт, що регулює приватні правовідносини, та 

Господарський кодекс України як основний акт у сфері підприємництва. 

Серед спеціальних законодавчих актів виокремлено Закон України «Про 

інвестиційну діяльність» та Закон України «Про режим іноземного 

інвестування», оскільки саме вони детально регулюють правовідносини у 
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сфері іноземного інвестування в Україні. Особливе місце в системі 

нормативно-правового регулювання іноземних інвестицій в Україні займає 

Закон України «Про міжнародне приватне право», який є основним актом в 

частині регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом. 

Крім актів національного законодавства не менш важливу роль відіграють 

двосторонні інвестиційні та інші міжнародні договори, що ратифіковані 

Україною. Серед них особливе місце займає Вашингтонська Конвенція про 

порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 

особами 1965 року та Сеульська конвенція про заснування багатостороннього 

агентства з гарантій інвестицій 1985 року. За результатами дослідження 

оцінено підходи до концептуальних змін системи правового регулювання 

іноземних інвестицій та сформовано власні пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства у цьому напрямі. В процесі дослідження розвинено положення 

щодо визначення й розмежування понять засобів, способів та форм захисту 

майнових прав іноземного інвестора. Розглядаючи доктринальні положення, 

підходи до розуміння даних категорій було проведено їх класифікацію. 

Досліджено колізійні питання захисту майнових прав іноземного 

інвестора в Україні, розкрито проблематику засобів захисту майнових прав 

іноземного інвестора крізь призму колізійних положень міжнародно-

приватноправового законодавства України, удосконалено характеристику 

колізійного законодавства України у частині захисту майнових прав 

іноземного інвестора. Охарактеризовано теоретичну та практичну складову 

різних за своєю природою засобів захисту, а саме юрисдикційних та 

неюрисдикційних.  

Особливу увагу в роботі приділено компаративістському аналізу 

юрисдикційних органів, що правомочні розглядати спори за участю 

іноземних інвесторів. Проведено розмежування комерційних та 

інвестиційних арбітражів, окреслено відмінності між ними. Акцентовано 

увагу на важливій ролі Міжнародного центру з вирішення інвестиційних 

спорів як  найбільш поширеного спеціального засобу вирішення 
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інвестиційних спорів між іноземним інвестором та приймаючою державою, 

проаналізовано сучасні підходи до його реформування та висловлено власну 

позицію з цього питання.  В роботі зроблено ряд пропозицій з приводу 

внесення змін до національного законодавста та міжнародних договорів, які 

стосуються положень, що регулюють проблематику забезпечення 

конфіденційності при виконанні рішень міжнародних комерційних чи 

інвестиційних арбітражів, питання компетенції Міжнародного центру з 

вирішення інвестиційних спорів та взаємності у визнанні та виконанні рішень 

міжнародного інвестиційного арбітражу. За підсумками дослідження в цій 

частині резюмовано, що юрисдикційні засоби захисту майнових прав 

іноземного інвестора в Україні характеризуються належною правовою та 

інституційною якістю та мають значний потенціал для подальшої оптимізації. 

Проаналізовано природу розгляду скарг з питань захисту майнових прав 

іноземного інвестора адміністративними органами, проведено порівняльну 

характеристику регулювання такого роду питань в Україні та за кордоном, 

надано конкретні пропозиції для їх вдосконалення. Окремо наголошено на 

тому, що розгляд скарг адміністративними органами може мати 

квазіюрисдикційну природу, поєднуючи у собі вирішення спору інвестора з 

нижчестоящими органами та ознаки досудових та примирливих засобів 

захисту, які полягають у тому, що державний орган може виправити дії чи 

рішення, якими було порушено права та інтереси, що виключатиме 

необхідність звертатися іноземному інвестору до національних судів чи 

міжнародних арбітражів, юрисдикцію яких визнає Україна.  

У дисертації здійснено аналіз основних неюрисдикційних засобів 

захисту, що можуть застосовуватись іноземним інвестором для захисту своїх 

майнових прав. Розкрито сутність, склад та ознаки поняття неюрисдикційних 

засобів самозахисту майнових прав іноземного інвестора. Проаналізовано 

інститут бізнес-омбудсмена, його діяльність в Україні та інших державах, 

окреслено перспективи його розвитку. Охарактеризовано медіацію як засіб, 

що має значний потенціал для використання та оптимізації захисту майнових 
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прав інвестора у сфері інвестиційних правовідносин за участю іноземного 

елементу в Україні. Розглянуто проблематику становлення медіації в 

міжнародних інвестиційних спорах та відповідну практику медіації в світі. 

У контексті окупації Автономної Республіки Крим та інших 

неправомірних дій з боку Російської Федерації зроблено висновок про 

доцільність запровадження в якості спеціального допоміжного механізму для 

врегулювання питання відшкодування шкоди окремого органу, який при 

раціональному підході до визначення повноважень, функцій та структури 

може зіграти роль передової, форпостної установи й виступити каталізатором 

позовів фізичних та юридичних осіб, в тому числі державних підприємств. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути 

використані в науково-дослідній, навчальній, правотворчій та 

правозастосовній роботі. Вони доповнюють існуючі дослідження у сфері 

захисту майнових прав іноземного інвестора та дають змогу визначити 

закономірності розвитку правового регулювання у цій сфері. У навчальному 

процесі результати дослідження можуть бути використані у процесі 

викладання курсів та спецкурсів «Міжнародне приватне право», «Актуальні 

проблеми міжнародного приватного права», «Порівняльний цивільний 

процес», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Вирішення інвестиційних 

спорів», а також для підготовки відповідних підручників і навчальних 

посібників. Крім того, низку пропозицій можна використати в законотворчій 

діяльності. 

Ключові слова: захист майнових прав, іноземний інвестор, засіб 

захисту, спосіб захисту, форма захисту, міжнародний інвестиційний арбітраж, 

двосторонні інвестиційні договори.   

 

SUMMARY 

Lazarenko M. M. Protection of property rights of a foreign investor in private 

international law. – Subject to the rights in the manuscript. 
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Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.03 - civil law and civil 

procedure; family law; international private law. — Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. — Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the complex research into the questions of protection 

of property rights of a foreign investor in the international private law. The paper 

investigates the theoretical basis for the protection of property rights of a foreign 

investor through the prism of the private international law, provides analysis of the 

principles of normative legal regulation of foreign investment in Ukraine, and 

identifies the main elements of protection of property rights of a foreign investor as 

a subject of the private international law. On the basis of the interdisciplinary 

approach, there is proposed a better vision of the issues of demarcation of the 

subject of international private law research and the subject of other legal sciences 

in the field of protection of the foreign investor's property rights, in particular, the 

civil law, international law, financial law, administrative law, and economic law. It 

is noted that protection of investors' rights is equally the object of many works of 

scientists in the field of economics. 

The thesis describes the principles of the normative legal regulation of 

foreign investments in Ukraine and abroad. It has been established that the basis of 

legal regulation of foreign investments is made by the Civil Code of Ukraine as the 

main act regulating private legal relations and the Commercial Code of Ukraine as 

the main act in the field of entrepreneurship. Among the special legislative acts, 

special consideration has been given to the Law of Ukraine "On investment 

activity" and the Law of Ukraine "On the regime of foreign investment", since it is 

these laws that regulate in detail the legal relations in the field of foreign 

investment in Ukraine. A special place in the system of legal regulation of foreign 

investments in Ukraine is occupied by the Law of Ukraine "On International 

Private Law", which is the main act regulating private law relations that include a 

foreign element. In addition to acts of the national legislation, bilateral investment 

and other international treaties ratified by Ukraine also play an important role. 

Among them, a special place is occupied by Washington Convention on the 
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Settlement of Investment Disputes between States and Foreign Holdings, 1965 and 

Seoul Convention on the Establishment of a Multilateral Investment Guarantee 

Agency, 1985. The results of the research allowed for assessment of the  

approaches to conceptual changes in the system of legal regulation of foreign 

investments and for the formulation of the author’s own proposals to improve the 

legislation in this domain. In the course of the study, there were developed 

provisions as to the determination and differentiation of the concepts of means, 

methods and forms of protection of property rights of a foreign investor. In the 

process of consideration of the doctrinal provisions and approaches to their 

understanding, those categories were classified. 

The collision issues of protection of property rights of a foreign investor in 

Ukraine have been investigated, the problems of protection of property rights of 

foreign investors through the prism of the conflicting provisions of the international 

private law of Ukraine have been revealed, the characterization of the conflict law 

of Ukraine in part of protecting the foreign investor's property rights has been 

improved. The theoretical and practical components of protection means that differ 

in their nature, namely, jurisdictional and non-jurisdictional, have been described. 

Particular attention has been paid to the comparative analysis of 

jurisdictional bodies that are competent to consider disputes with the participation 

of foreign investors. A distinction has been made between commercial and 

investment arbitrage, and the differences between them have been outlined. The 

emphasis is placed on the important role of the International Center for the 

Settlement of Investment Disputes (ICSID) as the most widespread special means 

of resolving investment disputes between a foreign investor and the host state, there 

have been analyzed modern approaches to its reform, and the author’s own position 

on this issue has been expressed. A number of suggestions have been made 

regarding amendments to national legislation and international treaties that relate to 

the provisions governing the confidentiality in the enforcement of decisions of 

international commercial or investment arbitration, the competence of ICSID and 

reciprocity in the recognition and enforcement of decisions of the international 
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investment arbitration. According to the results of this section of the study, there 

has been reached a conclusion that jurisdictional remedies for the protection of 

property rights of a foreign investor in Ukraine are characterized by proper legal 

and institutional quality and have a considerable potential for further optimization. 

There have been analyzed the nature of the consideration of complaints concerning 

the protection of property rights of a foreign investor by administrative bodies,  

there has been given a comparative characteristic of regulation of such issues in 

Ukraine and abroad, concrete proposals for their improvement. It is also 

emphasized that consideration of complaints by administrative authorities may 

have a quasi-jurisdictional nature, combining the resolution of the dispute between 

the investor and the lower-level bodies and the features of pre-trial and conciliatory 

remedies, consisting in the right of a public authority to correct actions or decisions 

that have violated rights and interests, which would exclude the need for a foreign 

investor to appeal to national courts or international arbitrations whose jurisdiction 

is recognized by Ukraine.  

The thesis analyzes the main non-jurisdictional remedies that can be used by 

a foreign investor to protect their property rights. It reveals the essence, 

composition and features of the notion of non-jurisdictional means of self-defense 

of foreign investor's property rights. The thesis has conducted the analysis of the 

Institute of Business Ombudsman, its activity in Ukraine and other countries, and 

described prospects of its development. Mediation has been described as a means 

that has a considerable potential for using and optimizing the protection of property 

rights of a foreign investor in the field of investment legal relations with the 

participation of a foreign element in Ukraine. The issues of the formation of 

mediation in international investment disputes and the related practice of mediation 

in the world have been considered.  

In the context of the occupation of the Autonomous Republic of Crimea and 

other unlawful actions by the Russian Federation, a conclusion has been made that 

it is expedient to introduce as a special auxiliary mechanism for resolving the issue 

of compensation of damages a separate body which, in case of a rational approach 
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to defining powers, functions and structures, can play the role of the advanced, 

outpost institution and can act as a catalyst for claims by individuals and entities, 

including state enterprises. 

Practical value of the results of the study is that the provisions and the 

conclusions of the research can be used in scientific research, education, legislative 

and law enforcement work. They complement the existing research in the field of 

protection of property rights of a foreign investor and make it possible to determine 

the rules of development of legal regulation in this area. In the learning process, the 

results of the research can be used in the course of teaching courses and special 

courses "International Private Law", "Actual Problems of International Private 

Law", "Comparative Civil Procedure", "International Commercial Arbitration", 

"Investment Dispute Resolution", as well as for preparation of relevant textbooks 

and tutorials. In addition, a number of proposals can be used in law-making 

activities.  

Keywords: protection of property rights, foreign investor, remedy (means of 

protection), way of protection, form of protection, international investment 

arbitration, bilateral investment treaties. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Захист майнових прав іноземного 

інвестора як об’єкт правового регулювання і як предмет наукового 

дослідження не втрачає своєї актуальності з моменту набуття Україною 

незалежності та початку становлення ринкових відносин в суспільстві. 

Незважаючи на те, що протягом останніх двадцяти років у становленні 

правового регулювання ринкової економіки та інвестицій відбувався 

бурхливий розвиток, все ще залишається безліч невирішених проблем у 

площині захисту прав іноземного інвестора як на міжнародно-правовому 

рівні, так і на рівні законодавства України. Це зумовлює необхідність 

здійснення нових комплексних досліджень різними галузями правової науки, 

які були б спрямовані не лише на науково-теоретичне осмислення даної 

проблематики, але й на пошук шляхів оптимізації правового регулювання тих 

чи інших аспектів захисту майнових прав інвестора за законодавством 

України, у тому числі регулювання колізійними нормами різноманітних 

аспектів захисту іноземних інвестицій. 

Актуальність здійснюваного дослідження корелюється з потенційним 

прикладним значенням його результатів. Вивчення окресленої сфери дає 

можливість оцінити сучасний стан захисту майнових прав іноземного 

інвестора в Україні, підходи до концептуальних змін системи правового 

регулювання іноземних інвестицій, а також сформулювати власні пропозиції 

щодо розвитку законодавства у цьому напрямі.  

 Теоретичною основою дослідження стали наукові роботи й розробки 

українських та іноземних науковців, які висвітлювали різні аспекти 

досліджуваної тематики. Серед них можна виділити наступних: Ю.Б. Бек,   

К.П. Бондар, С.А. Войтович, Г.В. Галущенко, Д.І. Грищенко, А.С. Довгерт, Е. 

Маккендрик, І.М. Злакоман, О.О. Зозуля, Р. Калкінс, О.О. Кармаза, В.В. 

Кафарський, В.І. Кисіль, О.Р. Кібенко, В.М. Коссак, О.М. Костилєв, О.О. Кот, 

І. Літінас, З.В. Мамон, С.В. Мостовенко, С.М. Паламарчук, Я. Паулссон, Ю.Д. 
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Притика, В.В. Рєзнікова, М.О. Рожкова, М.Г. Розенберг,  О.В. Рибій, О.С. 

Семерак, В.А. Січевлюк, М. Сорнараджа, О.М. Спектор, О.М. Торгашин, І.З. 

Фархутдінов, Р. Фолкнер, К. Хейзелгрув-Спарін, О.Г. Хрімлі, Г.А. Цірат, С.О. 

Шемшученко, С. Шилл, К. Шреєр та інших.  

Не применшуючи значення досліджень вищенаведених фахівців можна 

констатувати, що сфера захисту іноземних інвестицій крізь призму 

міжнародного приватного права досліджувалася фрагментарно, а наявні 

результати досліджень потребують актуалізації з огляду на зміну 

законодавства та умов, які детермінують інвестиційну привабливість та 

потребу в додаткових правових гарантіях, що дає підстави вважати тему 

дослідження актуальною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертацію виконано в рамках наукової теми № 16БФ048-01 

«Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти», яка є 

складовою комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення 

комплексного аналізу сфери захисту майнових прав іноземного інвестора за 

національним законодавством та міжнародним правом, формулювання 

науково обґрунтованих пропозицій щодо шляхів її вдосконалення та 

розроблення теоретичних основ регулювання інвестиційних відносин.  

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання: 

— проаналізувати засади правового регулювання іноземних інвестицій 

в Україні у розрізі актів національного законодавства та міжнародних 

договорів; 

— визначити поняття засобів захисту майнових прав іноземного 

інвестора, здійснити його розмежування із суміжними категоріями; 

— встановити ознаки засобів захисту майнових прав іноземного 

інвестора у міжнародному приватному праві України; 
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— розкрити основи колізійного методу регулювання захисту майнових 

прав іноземного інвестора в Україні, визначити його проблематику; 

— розробити комплексну класифікацію засобів захисту майнових прав 

іноземного інвестора задля їх подальшого дослідження й характеристики у 

розрізі видів; 

— дослідити й охарактеризувати основні проблеми юрисдикційних 

засобів захисту майнових прав іноземного інвестора; 

— визначити й охарактеризувати основні неюрисдикційні засоби 

захисту майнових прав іноземного інвестора в Україні; 

— охарактеризувати сучасний стан та визначити перспективи розвитку 

інститутів міжнародного комерційного та інвестиційного арбітражу; 

— визначити шляхи вирішення проблемних питань юрисдикційного 

захисту майнових прав іноземного інвестора. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

захисту майнових прав іноземного інвестора. 

Предметом дослідження є правове регулювання захисту майнових 

прав іноземного інвестора в Україні та за кордоном, правова доктрина та 

правозастосовна практика.  

Методи дослідження. У дослідженні використано широкий комплекс 

методів наукового пізнання, серед яких філософські, загальнонаукові і 

спеціально-юридичні, які у сукупності складають методологічну базу 

дослідження. Серед філософських методів основу становлять діалектичний та 

метафізичний. Перший дозволив проаналізувати тенденції захисту майнових 

прав іноземного інвестора та розглянути предмет дослідження як динамічну 

категорію. Метафізичний використовувався у тій мірі, у якій правові категорії 

розглядалися як певні статичні константи. Широко у дослідженні 

використано методи аналізу і синтезу. Системно-структурний метод дозволив 

структурувати дослідження відповідно до проведеної класифікації засобів 

захисту майнових прав іноземних інвесторів, що особливо стосується 

підрозділу 2.2 дослідження. Формально-юридичний та метод тлумачення 



 

 

16 

права використовувалися у процесі аналізу змісту актів національного, 

іноземного й міжнародного законодавства з питань захисту майнових прав 

іноземного інвестора та мали особливе значення у підрозділах 1.2, 2.1, 2.3, 

2.4, 3.1, 3.2 роботи. У дослідженні застосовані методи законодавчої техніки 

при виробленні пропозицій змін до законодавства. Також використано 

наступні методи наукового міжнародно-приватноправового дослідження, що 

ґрунтуються на колізійному методі правового регулювання: колізійно-

пошуковий, колізійно-аналітичний, колізійно-синтетичний, колізійно-

порівняльний.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що робота є одним із перших у юридичній науці України комплексним 

дослідженням правовідносин, що виникають у сфері захисту майнових прав 

іноземного інвестора в міжнародному приватному праві.  

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано наступні 

науково-теоретичні висновки та практичні рекомендації, що виносяться на 

захист: 

вперше: 

1) виокремлено основні елементи захисту прав іноземного інвестора як 

предмету міжнародного приватного права; 

2) розкрито сутність, склад та ознаки поняття неюрисдикційних засобів 

самозахисту майнових прав іноземного інвестора; 

3) обґрунтовано, що розгляд скарг адміністративними органами щодо 

захисту майнових прав іноземного інвестора може мати квазіюрисдикційну 

природу; 

4) визначено інститут бізнес-омбудсмена як неюрисдикційний засіб 

захисту майнових прав іноземного інвестора, охарактеризовано перспективи 

його розвитку; 

5) сформульовано пропозицію запровадження презумпції наявності 

компетенції Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів 

(МЦВІС) у випадках неоднозначності правового регулювання інвестиційних 
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відносин; 

удосконалено: 

1) бачення щодо розмежування предмету міжнародно-

приватноправового дослідження із предметом інших правових наук у сфері 

захисту майнових прав іноземного інвестора; 

2) характеристику колізійного законодавства України у частині 

забезпечення майнових прав іноземного інвестора; 

3) класифікацію засобів захисту майнових прав іноземного інвестора; 

4) підходи щодо розвитку системи юрисдикційних засобів захисту 

майнових прав іноземного інвестора в Україні; 

5) особливості розуміння правової природи міжнародного 

інвестиційного арбітражу; 

6) погляди на питання забезпечення конфіденційності арбітражних 

проваджень, визначено конкретні проблеми у цій сфері та запропоновано 

шляхи їх вирішення; 

7) пропозиції щодо шляхів вирішення окремих проблем регулювання 

компетенції Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів 

(МЦВІС) на рівні міжнародного договору; 

набули подальшого розвитку: 

1) положення щодо визначення й розмежування понять засобів, 

способів та форм захисту майнових прав іноземного інвестора; 

2) ідеї про важливу роль медіації як засобу захисту майнових прав 

іноземного інвестора; 

3) положення щодо підсудності проваджень про визнання та виконання 

рішень міжнародних арбітражних органів. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що положення та висновки дисертаційного 

дослідження можуть бути використані в науково-дослідній, навчальній, 

правотворчій та правозастосовній роботі. Вони доповнюють наявні 

дослідження у сфері захисту майнових прав іноземного інвестора та дають 
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змогу визначити закономірності розвитку правового регулювання у цій сфері. 

У навчальному процесі результати дослідження можуть бути використані у 

процесі викладання курсів та спецкурсів «Міжнародне приватне право», 

«Актуальні проблеми міжнародного приватного права», «Міжнародний 

комерційний арбітраж», «Вирішення інвестиційних спорів», а також для 

підготовки відповідних підручників і навчальних посібників. Крім того, низку 

пропозицій можна використати в законотворчій діяльності. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною науковою 

роботою, що виконана здобувачем особисто, з урахуванням методичної 

підтримки й координації дослідження науковим керівником. Використані 

тези й джерела інших авторів як теоретична основа зазначені в посиланнях на 

них. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації, 

висновки та пропозиції обговорювалися і були схвалені на засіданнях 

кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Окремі положення дисертації доповідалися на таких конференціях: 

міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та стан дотримання 

захисту прав людини в Україні» (Львів, 19-20 серпня 2016 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київ, 27 жовтня 2016 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Правове життя: сучасний стан 

та перспективи розвитку» (Луцьк, 31 березня – 1 квітня 2017 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київ, 19 жовтня 2017 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київ, 26 жовтня 2017 

р.); міжнародній науково-практичній конференції «Urgent problems of law on 

the modern stage of statehood development» (Люблін, 20-21 жовтня 2017 р.); 

науково-практичній конференції «Міжнародне приватне право: актуальні 
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проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 21 грудня 2017 р.); науково-

практичній конференції «Шевченківська весна» (Київ, 29 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження відображено у 13 публікаціях, із них 5 статей опубліковані у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 

стаття в іноземному науковому фаховому виданні та 7 тез доповідей на 

наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 209 сторінок, з них 

168 сторінок основного тексту. Список використаних джерел міститься на 26 

сторінках та складається з 246 найменувань. Додаток 1 складається з 3 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМНОГО 

ІНВЕСТОРА У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

1.1. Захист майнових прав іноземного інвестора як об’єкт  

міжнародно-приватноправового дослідження 

 

Захист майнових прав іноземних інвесторів як об’єкт правового 

регулювання і як предмет наукового дослідження не втрачає своєї 

актуальності з моменту набуття Україною незалежності та початку 

становлення ринкових відносин в суспільстві. Незважаючи на те, що 

протягом останніх 20 років у становленні правового регулювання ринкового 

сектору та інвестицій відбувався бурхливий розвиток, все ще залишається 

багато невирішених проблем у площині захисту прав іноземних інвесторів як 

на міжнародно-правовому рівні, так і на рівні законодавства України. Це 

зумовлює необхідність здійснення нових комплексних досліджень різними 

галузями правової науки, які були б спрямованими не лише на науково-

теоретичне осмислення даної проблематики, але й на пошук шляхів 

оптимізації правового регулювання тих чи інших аспектів захисту майнових 

прав інвестора за законодавством України, у тому числі регулювання 

колізійними нормами різноманітних аспектів захисту іноземних інвестицій. 

Суспільна значимість якісного регулювання захисту іноземного 

інвестора у першу чергу лежить в економічній площині. Що ефективніше 

правове поле держави захищатиме майнові права іноземного інвестора, тим 

більше буде осіб, які виявлятимуть інтерес здійснювати інвестиції у тій чи 

іншій формі в економіку держави. Приплив інвестицій, у свою чергу, 

зумовлює зростання економіки, збільшення робочих місць, фіскальних 

надходжень, розвиток науки і техніки тощо. Відповідно, в час скрутної 

економічної ситуації в нашій державі дослідження захисту майнових прав 

іноземного інвестора характеризується не лише актуальністю, але й значною 
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суспільною значимістю. Ця позиція стосується не лише України, але й будь-

якої держави, яка бажає забезпечити сталий розвиток, економічне зростання 

та добробут своїх громадян. 

З огляду на вищезазначене доцільно здійснити нове комплексне 

дослідження захисту майнових прав іноземного інвестора крізь призму 

сучасного національного законодавства, міжнародно-правового регулювання 

та поєднання регулювання іноземних інвестицій правом різних юрисдикцій. 

Вочевидь, сфера правової науки та напрямів здійснення досліджень є 

доволі широкою та лежить у площині її поділу на галузі. За таких обставин 

існує ситуація, коли об’єкт правового дослідження, чи навіть предмет, як 

окрема його частина, можуть входити до сфери предмету різних галузей 

правової науки. Це стосується і захисту майнових прав інвестора, який може 

розглядатися і як предмет цивільного права, міжнародного приватного права 

(у цьому контексті доволі влучним є сучасний погляд на дихотомічний поділ 

об’єктивного права на приватне та публічне [95, с. 15; 39, c. 240, 241]), 

міжнародного права, кримінального права, адміністративного права, 

екологічного, аграрного, земельного та інших самостійних чи комплексних 

галузей права, які прийнято виділяти в науці. 

Отже, необхідно звернути увагу на те, наскільки обраний нами предмет 

був розробленим крізь призму різних галузей правової науки. Так, захисту 

майнових прав інвесторів присвячені комплексні розробки наступних 

науковців у сфері цивільного права: Ю.Б. Бек [8], В.В. Кафарський [55], 

В.М. Коссак [70], С.В. Мостовенко [96], С.М. Паламарчук [101], О.С. Семерак 

[172], В.А. Січевлюк [173]; у сфері господарського права: І.М. Злакоман [49], 

В.В. Кудрявцева [77], В.І. Кухар [79], В.Ю. Полатай [108], В.В. Поєдинок 

[106], Н.В. Рев'юк [159], В.М. Стойка [182], О.Г. Хрімлі [201]; у сфері 

адміністративного й фінансового права: В.С. Князев [61], Д.В. Кравцов [74], 

А.В. Омельченко [99]; у сфері міжнародного права: К.П. Бондар [13], 

О.О. Зозуля [50], І. Літінас [82], О.М. Костилєв [71], О.В. Рибій [163], 

С.О. Шемшученко [212]; а також інших фахівців у галузі права. Крім цього, 
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захисту прав інвесторів присвячено значну кількість окремих публікацій 

науковців у сфері права. Не можна не відзначити також те, що захист прав 

інвесторів в рівній мірі є об’єктом багатьох праць науковців у сфері 

економіки. 

Усе вищенаведене вказує на те, що захист майнових прав інвесторів є 

таким об’єктом дослідження, який було розроблено на достатньому рівні 

крізь призму різних галузей права, однак підкреслимо, що в міру 

комплексності проблематики, динамічності суспільних відносин, економічної 

й політичної кон’юнктури, яка потребує вироблення нових механізмів 

захисту інвестицій, незважаючи на значну кількість наукових розробок, тема 

залишається та залишатиметься актуальною і в подальшому. 

З-поміж комплексних наукових праць виділимо роботи науковця 

О.Р. Кібенко, яка досліджувала особливості правового регулювання 

іноземних інвестицій в Україні крізь призму міжнародного приватного права. 

ЇЇ праця з відповідною назвою була захищена в 1998 році [59]. Не 

применшуючи внеску науковця у розробку проблематики захисту прав 

інвестора у сфері науки міжнародного приватного права, теоретичні 

напрацювання якої становлять якісну базу для подальших досліджень 

зазначимо, що з того періоду з урахуванням коригувань суспільно-

економічних детермінантів та внесенням змін до законодавства України 

актуальність праць дещо знизилась, що зумовлює потребу в актуалізації 

окремих результатів досліджень. У той же період також було представлене до 

захисту дослідження Г.В. Виноградової «Міжнародне приватно-правове 

регулювання іноземного інвестування в позиковій формі в Україні» [21]. 

Однак це дослідження стосувалося надання кредитування як окремої форми 

здійснення інвестицій та його приватноправовому регулюванні, а отже не 

охоплювало розгляду захисту прав інвестора як комплексного багатогранного 

об’єкта захисту крізь призму міжнародного приватного права. Повертаючись 

до роботи науковця варто високо оцінити її практичні здобутки у розробленні 

обраної проблематики, багато з яких залишаються актуальними і сьогодні. 
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Крім цього, науковець здійснила вагомий внесок у сферу міжнародно-

приватноправового осмислення колізійних питань окремих видів договорів, 

які можна вважати формою іноземних інвестицій. 

З огляду на вищенаведене, сфера захисту іноземних інвестицій крізь 

призму міжнародного приватного права досліджувалася фрагментарно, а 

наявні результати комплексних досліджень потребують актуалізації з огляду 

на зміну законодавства та умов, які детермінують інвестиційну привабливість 

та потребу в додаткових правових гарантіях. 

Усе це вказує на актуальність та необхідність дослідження захисту 

майнових прав інвестора як об’єкта науки міжнародного приватного права, 

що зумовить внесення наукової новизни як у відповідну науку, так і в 

проблематику захисту іноземних інвестицій як комплексного об’єкта 

досліджень у сфері різних галузей права. 

Попередньо на даному етапі розробок слід визначити основи 

відмежування захисту прав іноземного інвестора як предмету міжнародно-

приватноправового дослідження від предметів інших галузей права, 

встановити особливості методології дослідження, що випливають із науки 

міжнародного приватного права та більш ґрунтовно охарактеризувати стан 

розробленості проблематики комплексними науковими дослідженнями у 

галузі права. 

Предметом міжнародного приватного права є цивільні, сімейні, трудові 

та процесуальні правовідносини з «іноземним елементом» (іноземний 

суб’єкт, іноземний об’єкт, іноземний юридичний факт) [94, с. 7]. У даному 

випадку слід погодитись із думкою професорів А.С. Довгерта та В.І. Кисіля, 

що виділення усіх цих галузей права є наслідком превалювання радянської 

доктрини, у якій наявність приватного права заперечувалася як «знаряддя 

буржуазії», що не припустиме у соціалістичному суспільстві. Натомість з 

переходом до ринкової економіки пропонується відійти від окресленого 

підходу виділивши приватне право як відповідну всеохоплюючу галузь 

спрямовану на регулювання суспільних відносин, при цьому наголошується, 
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що Закон України «Про міжнародне приватне право» є одним із перших, в 

якому відображена дана концепція [95, с.15]. 

Щодо іноземного елементу, як основи для окреслення предмету 

міжнародного приватного права, у самому Законі України «Про міжнародне 

приватне право» термін «іноземний елемент» визначений доволі широко. 

Самі ж іноземні інвестиції як об’єкт регулювання є комплексним та 

багатостороннім, що зумовлює можливість віднесення переважної більшості 

аспектів іноземних інвестицій до сфери регулювання міжнародним 

приватним правом, з урахуванням необхідності відмежування нашого 

предмету дослідження від предметів інших галузей науки, що буде здійснено 

у подальшому. 

Цікавими є погляди на предмет міжнародного приватного права, що 

надані російськими вченими та з часом удосконалені О.Х. Юлдашевим. 

Зазначається, що предметом міжнародного приватного права є 

правовідносини двох груп: по-перше – це колізійні відносини; по-друге – 

приватноправові відносини в широкому розумінні слова, тобто власне 

цивільно-правові відносини – особисті немайнові та майнові, «обтяжені» 

іноземним елементом [35]. Ці відносини випливають з права власності, права 

на підприємницьку діяльність, торговельних та інших відносин відповідно до 

зовнішньоекономічних контрактів [216, с. 71]. Хоч приватноправові 

відносини і не обмежені окресленими науковцями видами правовідносин, які 

є значно ширшими (що зазначено вище), але влучним є акцент уваги на тому, 

що підприємницька діяльність, торговельні та інші відносини на підставі 

зовнішньоекономічних контрактів відносяться як до сфери правового 

регулювання колізійними нормами, так і до предмету науки міжнародного 

приватного права. 

Необхідно зазначити слушну думку А.С. Довгерта, який підкреслює, що 

яким би насправді «міжнародним» не ставало МПрП, все ж таки йдеться про 

регулювання лише міжнародних приватноправових відносин. Таким чином, 

існує два схожих, але все ж таки відмінних один від одного правових режимів 
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для приватноправових відносин: один – для національних правовідносин, а 

другий – для міжнародних. Сьогодні в умовах глобалізації, продовжує свою 

позицію науковець, простежується тенденція до поєднання цих режимів і 

формування єдиного для людства всесвітньоцивільного права, яке 

пристосовано для однакового регулювання як внутрішніх, так і міжнародних 

приватноправових відносин. Відповідно, до окремої групи віднесено норми 

такого права, які можна назвати уніформованими. Від уніфікованих норм 

міжнародного приватного права вони відрізняються, зокрема, тим, що діють 

не лише у міжнародному цивільному обігу, а й у внутрішньому. На думку 

науковця, в подальшому матеріально-правові норми національного права 

будуть поступатися уніфікованим цивільно-правовим нормам [39, c. 247-249]. 

Таким чином слід переконливо зазначити, що положення національного 

законодавства, зокрема ті, що наголошують на національному режимі 

правового регулювання іноземних інвестицій, не є підставою для повного чи 

часткового виключення цих відносин з іноземним елементом із предмету 

міжнародного приватного права як науки. 

У контексті усього вище наведеного доцільно зацитувати позицію 

І.І. Дахна, відповідно до якої міжнародне приватне право стосується 

цивільно-правових відносин передусім між організаціями і 

громадянами/особами без громадянства різних країн. Предметом 

регулювання у міжнародному приватному праві є відносини цивільно-

правового характеру, до яких науковець відносить майнові, трудові, сімейні, 

спадкові, деліктні, економічні, господарські, науково-технічні, культурні, 

освітні та інші відносини, що виникають у міжнародному житті з участю осіб 

різної державної належності. Також зазначається, що цивільно-правові 

відносини – це передусім майнові відносини між фізичними і юридичними 

особами різних держав. Суб’єктом у таких майнових відносинах є іноземна 

сторона (наприклад, громадянин іноземної держави, особа без громадянства, 

іноземна організація, іноземна держава). Суб’єкти майнових відносин можуть 

належати до однієї держави, але об’єкт, у зв’язку з яким виникли відповідні 
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відносини, перебуває закордоном. Виникнення, зміна та припинення 

майнових відносин можуть бути пов’язані з юридичним фактом закордоном 

(спричинення шкоди, укладення договору, смерть спадкодавця тощо) [36, с. 

6-7]. Вважаємо відповідні думки науковця доцільними та обґрунтованими з 

огляду на наступне. По-перше, вчений влучно розкриває усю багатогранність 

правовідносин за участю іноземного елемента. По-друге, науковець вважає, 

що господарські правовідносини за наявності іноземного елемента слід 

віднести до предмета міжнародного приватного права. З цим також повністю 

погоджуємось, адже при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності завжди 

виникають ті чи інші аспекти колізійного договірного або законодавчого 

правового регулювання. Це стосується і регулювання здійснення різних форм 

іноземних інвестицій. По-третє, вдало робиться акцент на майнових правах 

суб’єктів міжнародного приватного права, що характеризує окремий 

комплексний напрям регулювання суспільних відносин. Відповідний напрям і 

складатиме значну частину дослідження захисту майнових прав іноземних 

інвесторів з урахуванням положень законодавства та міжнародних актів. 

Проте також слід зробити певне застереження, що у випадку послідовної 

підтримки позиції щодо дихотомічного поділу галузей права на приватне та 

публічне, такий термін як «господарські правовідносини» може у повній мірі 

бути заміненим на «приватноправові» чи «цивільно-правові» відносини. 

Узагальнюючи думки вчених, розкриваючи вужчу сферу відносин, які є 

предметом нашого дослідження, та надаючи власну позицію з цього приводу, 

виокремимо основні елементи правового регулювання захисту прав 

іноземного інвестора, що відносяться до предмету міжнародного приватного 

права: 

1) питання застосування колізійного методу визначення права, що 

регулює договори про здійснення іноземних інвестицій, яке дозволяє обрати 

найбільш прийнятний правовий режим для інвестора; 

2) питання регулювання майнових прав на іноземні інвестиції, у тому 

числі права власності та інших похідних прав (особливо при негрошовій 
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формі таких інвестицій); 

3) засоби та способи захисту майнових прав інвестора у міжнародному 

приватному праві та поєднання таких засобів і способів у законодавствах 

різних держав; 

4) питання підсудності та інші процедурні питання вирішення спорів з 

приводу захисту майнових прав іноземного інвестора та регулювання 

судового чи квазісудового (арбітражного) процесу за участю іноземного 

інвестора. 

Слід зазначити, що в нашому об’єкті дослідження вирішення 

потребують також проблеми розмежування міжнародного приватного права 

та міжнародного публічного права, а також господарського права й частково 

адміністративного права, що зумовлене перетинанням предметів відповідних 

галузей наук. 

З приводу розмежування міжнародного приватного та публічного права 

доцільно навести позицію Н.В. Пронюк, яка розкривала наступні засади 

розмежування відповідних галузей: 

– за суб’єктами: у міжнародному публічному праві суб’єктами є 

держави й нації, що борються за незалежність, міжнародні організації, а в 

міжнародному приватному праві – фізичні та юридичні особи. МПП лише 

делегує свою юрисдикцію окремим іншим суб’єктам; 

– за предметом правового регулювання: у міжнародному публічному 

праві – це міждержавні міжвладні відносини, а в міжнародному приватному 

праві – міжнародні приватноправові відносини (цивільні, сімейні, трудові 

тощо); 

– за джерелами: міжнародний договір, міжнародний звичай тощо в 

міжнародному публічному праві, а також національне законодавство, 

міжнародні договори тощо в міжнародному приватному праві; 

– за методом правового регулювання: у міжнародному публічному 

праві – це узгодження волі держав; у міжнародному приватному праві – 

подолання колізій; 
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– за видами відповідальності: у міжнародному публічному праві 

передбачається міжнародно-правова відповідальність, у міжнародному 

приватному праві – цивільно-правова; 

– за сферою дії: у міжнародному публічному праві її можна визначити 

як глобальну (охоплює всі держави й інших суб’єктів міжнародного права), а 

в міжнародному приватному праві вона має національні межі (у кожній 

державі є своє міжнародне приватне право) [156, c. 85]. 

Більшість із наведених позицій є надзвичайно вдалими та слушними, 

однак конкретно в нашому дослідженні ми прагнемо продемонструвати де 

конкретно захист майнових прав іноземного інвестора належить до сфери 

міжнародного приватного права, а в яких випадках до інших галузей права 

та/або науки. 

Розкриваючи засади розмежування міжнародного приватного права 

керуватимемось, в основному, визначеним науковцями предметом науки 

міжнародного приватного права. 

З огляду на зазначене вище можемо зробити висновок, що захист 

іноземних інвестицій як предмет міжнародно-приватноправового 

дослідження розмежовується із предметом інших правових наук на наступних 

засадах: 

1) регулювання колізійного методу та регулювання майнових прав 

іноземного інвестора, у тому числі їх захист, слід віднести до предмету 

міжнародного приватного права, а не господарського права, що ж стосується 

питань міжнародного комерційного арбітражу, то його у рівній мірі відносять 

як до предмету господарського права, так і міжнародного приватного права (у 

науці з цього приводу єдиного підходу немає, однак, не заглиблюючись у 

проблематику визначення предмету господарського права, вважаємо 

безумовно вірним віднесення цих питань до предмету міжнародного 

приватного права); 

2) з міжнародним правом розмежовується на тій підставі, що у 

міжнародному праві йдеться у більшій мірі про взаємовідносини між 
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державами, міжнародними організаціями, а також частково між державами та 

інвесторами з приводу захисту інвестицій на підставі міжнародних правових 

договорів та угод, якщо такі відносини за суттю є публічно-правовими; 

натомість питання міжнародного цивільного процесу, у тому числі його 

регулювання за допомогою міжнародних правових угод, а також випадків, 

коли відповідно до міжнародних угод держава виступає учасником 

приватноправових правовідносин з іноземним елементом, є предметом 

міжнародного приватного права; 

3) з адміністративним правом міжнародне приватне право у частині 

захисту прав інвестора розмежовується на тій підставі, що в 

адміністративному праві існують публічно-правові відносини і один з 

учасників буде завжди суб’єктом владних повноважень, крім випадків, коли 

останній реалізує приватноправові правомочності. 

Також слід зазначити, що у випадку здійснення міжнародно-

приватноправового дослідження відрізнятиметься і методологія в розумінні 

сукупності методів. Сукупність методів у більшості наукових дослідженнях 

була неодноразово предметом розгляду, при цьому в більшості аспектах 

розуміння методології та визначення сукупності методів є надзвичайно 

наближеним. 

З огляду на вищесказане не вбачаємо сенсу вчергове розкривати 

методологію правових досліджень, а звернемо увагу на ті особливості 

методології, які притаманні нашому предмету дослідження та випливають із 

науки міжнародного приватного права. 

В переважній більшості випадків методологія міжнародного приватного 

права згадується побіжно. Багато науковців, серед яких О.Х. Юлдашев та 

О.С. Довгерт, вказують на те, що методологія міжнародного приватного 

права є однією з найменш досліджених і водночас надзвичайно складною 

категорією [216, с. 80; 40, с. 48, 49]. З цим цілком погоджуємось та зазначимо, 

що справді міжнародне приватне право як наука має унікальну сукупність 

методів дослідження та відповідних методів правового регулювання, що 
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потребує окремого ґрунтовного комплексного дослідження сукупності 

методів міжнародного приватного права. 

Також вважаємо за доцільне підкреслити, що досить часто сукупність 

методів правового регулювання зумовлюють особливість сукупності методів 

наукового дослідження. Правовий метод регулювання – сукупність 

погоджених між собою способів впливу на певну групу відносин. У 

міжнародному приватному праві це питання найменш вивчено. 

На нашу думку, колізійний метод є методом правового регулювання 

відносин за участю іноземного елемента, натомість виходячи із того у 

науковому дослідженні використовуються методи дослідження таких колізій. 

Ми вважаємо, що доцільно визначити такі методи наукового 

дослідження наступним чином: 

1) колізійно-пошуковий; 

2) колізійно-аналітичний; 

3) колізійно-синтетичний; 

4) колізійно-порівняльний. 

Саме на цій сукупності спеціальних методів міжнародного приватного 

права побудовані більшість практично-прикладних досліджень в галузі і за їх 

допомогою можна осмислювати, доповнювати та спростовувати теорії та 

способи застосування колізійного методу у правовідносинах з іноземним 

елементом. 

Також варто звернути увагу на такі спеціальні та обслуговуючі методи, 

що використовуються у міжнародному приватному праві як метод детального 

перекладу іноземних норм права, метод встановлення практики застосування 

положень іноземного законодавства іноземними судами, метод колізійного 

договірного моделювання, інші комбінації методичних прийомів науково-

практичних досліджень. 

Отже, методологія міжнародного приватного права як науки має 

притаманні тільки цій науці спеціальні методи наукового й практичного 

дослідження, які в подальшому доцільно застосувати для аналізу захисту 
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майнових прав іноземного інвестора. 

Повертаючись до стану розробленості, який нами було попередньо 

охарактеризовано на початку даної роботи, слід зазначити, що в загальному 

захист прав інвестора та його різносторонні аспекти розроблені на належному 

рівні. Для більш повної характеристики захисту майнових прав іноземного 

інвестора як предмету дослідження доцільно проаналізувати основні 

комплексні наукові розробки, що в тій чи іншій мірі стосуються нашої теми 

або суміжних тем, які були високо оцінені науковою спільнотою. 

Серед науковців, розробки яких стосувалися цивільно-правових 

аспектів захисту прав інвесторів, до першопрохідців у національній науці 

періоду незалежності України можна віднести С.М. Паламарчука [101]. 

Вчений, досліджуючи окремий аспект захисту прав інвесторів у контексті 

суб’єкта – інвесторів закритих корпорацій США, якісно та чітко описує 

законодавство та процедури захисту, у тому числі судового, які реалізуються 

в цій державі. Як наслідок, праця вченого стала одним з перших комплексних 

досліджень окремих аспектів захисту прав інвесторів, яка опиралася на 

законодавство та практику держави з розвинутою ринковою економікою. 

Цінність даного напрацювання полягає у значній сукупності пропозицій 

практичного характеру, зокрема щодо захисту міноритарних акціонерів та 

його правового регулювання, що є надзвичайно важливим для іноземних 

інвесторів, які здійснюють інвестиції шляхом викупу корпоративних прав, 

зокрема у формі акцій в українських підприємствах. 

В.М. Коссак досліджував цивільно-правові проблеми регулювання 

іноземних інвестицій, захистивши у 1996 році однойменну дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук [70]. Праця стала 

першим національним дослідженням проблем регулювання іноземних 

інвестицій в Україні та є неоціненно якісним теоретичним орієнтиром для 

здійснення подальших досліджень у сфері іноземних інвестицій, зокрема 

нашої праці, крізь призму міжнародного приватного права. 

О.С. Семерак зосередив свою увагу на дослідженні досвіду правового 
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регулювання та взаємного захисту інвестицій сусідніх держав – Угорщини, 

Польщі та Словаччини і порівняння такого регулювання із законодавством 

України. Його праця була захищена у 1999 р. та стала орієнтиром для 

подальших порівняльно-правових досліджень, які стосуються регулювання 

інвестиційної діяльності [172]. Варто відзначити також значну практично-

прикладну вагу наукових досліджень вченого, оскільки на той момент наша 

та сусідні держави знаходились приблизно на одному рівні соціально-

економічного розвитку, що стимулювало конкуренцію між державами з 

приводу залучення іноземних інвестицій. 

Ю.Б. Бек, у свою чергу, обрав досить специфічну сферу досліджень – 

правове регулювання інвестицій у спеціальних економічних зонах [8]. Хоч на 

даний момент практика створення спеціальних економічних зон вже не є 

настільки поширеною, однак в сучасних умовах гострої необхідності у 

припливі капіталу в країну все частіше ведеться мова про відновлення такої 

практики. Тому це дослідження як основа для практично-прикладного 

пошуку додаткових засобів захисту іноземних інвестицій, у тому числі 

спеціального режиму правового регулювання, є актуальною і сьогодні. 

Наближену проблематику розглядав науковець С.В. Мостовенко, 

зосередивши дослідницьку увагу як на вільних економічних зонах, так і на 

територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності [96]. Тому дана 

праця в наш час має не меншу актуальність охопивши, у порівнянні з 

попередньою, дещо ширшу сферу досліджень. 

Як теоретичний та практичний орієнтир надзвичайно важливою 

вважаємо працю В.В. Кафарського «Інвестиційні договори в Україні: поняття, 

види, зміст, правове регулювання» [55], в якій охарактеризований 

інвестиційний договір як форма здійснення інвестицій та одночасно засіб 

захисту прав інвестора. Відповідна робота межує з нашим предметом 

дослідження, оскільки інвестиційний договір за участю іноземного суб’єкта є 

важливим предметом колізійного правового регулювання. 

Серед фахівців, які комплексно дослідили регулювання інвестиційної 
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діяльності в Україні можна визначити В.Ю. Полатая, який працював над 

дослідженням під назвою «Правове регулювання інвестиційної діяльності» 

[108]. Будучи одним із перших досліджень у такому роді, наведена робота 

характеризується комплексним науково-теоретичним підходом до 

практичного аспекту регулювання інвестиційної діяльності. Це робить працю 

хорошим орієнтиром для подальших наукових розробок в цьому напрямі. 

Більш наближеним за предметом дослідження з обраною нами 

проблематикою є праця В.М. Стойки «Захист прав суб’єктів інвестиційної 

діяльності» [182]. Даною роботою забезпечено належне підґрунтя для 

подальшого дослідження різних аспектів захисту прав інвесторів, зокрема 

іноземних. 

Цікавою з точки зору дискусії про розмежування предметів досліджень 

є праця В.В. Поєдинок, яка досліджувала правове становище інвестора як 

суб’єкта господарських відносин [106]. І хоча окремі положення вченої прямо 

суперечать нашим позиціям та думкам фахівців у сфері міжнародного 

приватного права, з метою обґрунтованої наукової дискусії слід звернути 

увагу на тези, які висловлені за результатами дослідження. 

Також в доктрині наявні розробки, які стосуються окремих форм 

інвестицій, що детально були розглянуті та охарактеризовані. Прикладом 

може бути праця Н.В. Рев’юк «Іпотека як господарсько-правова конструкція 

залучення інвестицій в економіку» [159]. 

Важливим у розумінні положень, які регулюють здійснення іноземних 

інвестицій є робота В.В. Кудрявцевої «Кодифікація інвестиційного 

законодавства України» [77]. Робота розкриває основні напрями та суть 

відповідної діяльності законодавця, а також головні детермінанти сучасного 

стану правового регулювання інвестування. 

Надзвичайно важливе значення для нашої проблематики має сучасне 

дослідження І.М. Злакомана, який розкривав засоби та форми вирішення 

інвестиційних спорів в однойменній дисертаційній роботі [49]. Цю 

проблематику у подальшому спробуємо розкрити крізь призму міжнародного 
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приватного права. 

Інвестиції також входять до сфери наукових інтересів представників 

публічно-правових наук. Серед останніх слід виділити працю 

А.В. Омельченка «Державне управління іноземними інвестиціями в Україні 

(організаційно-правові питання)» [99], Д.В. Кравцова «Фінансово-правове 

регулювання інвестиційної діяльності в Україні» [74], В.С. Князева 

«Адміністративно-правові засади формування та реалізації інвестиційних 

відносин в Україні» [61] та інших. Наведені праці є невід’ємною частиною 

системи науково-правових розробок інвестиційної діяльності в Україні та 

світі. 

Важливий внесок у проблематику, яка нами розкривається здійснили 

також представники науки міжнародного публічного права. При цьому, 

значна частина наведених результатів є належною теоретичною основою для 

здійснення подальших наукових розробок нашого предмету дослідження. 

І. Літінас розглядав «Правове регулювання відносин України та ЄС у 

сфері здійснення інвестицій», захистивши відповідну дисертацію у 2000 р 

[82]. Наведена робота стала підґрунтям для подальших науково-правових 

розробок у сфері інвестиційної співпраці України та ЄС. 

О.В. Рибій працював над дослідженням за темою «Міжнародно-правове 

регулювання інвестиційної діяльності: теорія та практика» [163]. У праці 

розкрито багато підходів до здійснення регулювання інвестиційної діяльності, 

позитивні з яких можуть бути запозиченими в Україні. Також слід зазначити, 

що окремі аспекти предмета дослідження науковця переплітається із нашою 

темою розробки, а тому фрагментарно може бути орієнтиром для наших 

досліджень у подальшому. 

О.О. Зозуля захистила у 2008 р. дисертаційне дослідження за темою 

«Міжнародний змішаний арбітраж: досвід та національна практика» [50]. За 

наближеною тематикою здійснювали власні дослідження О.М. Костилєв 

«Міжнародно-правові інституційні механізми захисту іноземних інвестицій» 

[71] та К.П. Бондар «Особливості правової природи арбітражних механізмів 
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Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ІКСІД)» [13]. 

Вказані праці дають комплексну характеристику механізмам врегулювання 

інвестиційних спорів, однак на наведених працях актуальність здійснення 

розробок в наведеному напрямі не вичерпується. 

Надзвичайно важливою в системі сучасних наукових знань є праця 

С.О. Шемчушенка «Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту іноземних 

інвестицій» [212]. Робота дає змогу осмислити належний рівень захисту 

інвестицій, який повинен бути забезпечений в Україні. 

Враховуючи все вищенаведене можемо підкреслити, що у загальному 

стан наукових розробок інвестицій як об’єкта правових досліджень 

характеризується комплексністю, наявністю різноаспектних дисертаційних 

досліджень та ще більшою кількістю фрагментарних публікацій, високим 

рівнем деталізації наукових розробок. Усе це створює належну теоретичну 

основу для здійснення міжнародно-приватноправового дослідження захисту 

майнових прав іноземного інвестора, який як предмет дослідження крізь 

призму міжнародного приватного права характеризується значно меншим 

ступенем наукового осмислення. 

З огляду на наведене слід продовжити здійснювати наукове 

дослідження захисту майнових прав іноземного інвестора у міжнародному 

приватному праві, яке відповідає критеріям актуальності та суспільної 

значимості. 

 

1.2 Засади нормативно-правового регулювання 

іноземних інвестицій в Україні 

 

Захист майнових прав іноземного інвестора в Україні випливає із 

положень законодавства, яке становить основу правового регулювання 

іноземних інвестицій у нашій державі. Саме система нормативно-правових 

актів, що врегульовують ті чи інші аспекти здійснення іноземних інвестицій в 

Україні, становить нормативно-емпіричну основу подальших науково-

практичних розробок проблематики іноземного інвестування. Це зумовлює 
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необхідність вкотре звернутися до загальних основ правового регулювання 

іноземних інвестицій в Україні визначивши роль та функції кожного з 

ключових нормативно-правових актів у системі відповідного правового 

регулювання. 

Актуальність дослідження основ правового регулювання іноземних 

інвестицій полягає в тому, що висновки, здійснені за результатами наведеної 

роботи, зможуть доповнити вже існуючі усталені погляди на систему 

правового регулювання обраного предмету. 

Щодо прикладного значення дослідження правового регулювання слід 

зазначити наступне. По-перше, результати дослідження матимуть 

методологічну роль для нашої роботи та подальших наукових розробок, 

оскільки визначатимуть нормативно-емпіричну основу щодо вивчення даного 

та суміжних предметів досліджень. По-друге, вивчення цього питання 

дозволить надати оцінку сучасному стану правового регулювання, ролі 

кожного з нормативно-правових актів у наведеній системі, оцінити підходи 

до концептуальних змін системи правового регулювання іноземних 

інвестицій та виокремити на цій основі власний погляд на розвиток 

законодавства у цьому напрямі. По-третє, будучи основою для подальшого 

вивчення іноземного інвестування, результати досліджень можуть бути 

використаними при викладанні загальних та спеціальних навчальних 

дисциплін. Отже, цей аспект досліджуваного об’єкту відповідає критеріям 

суспільної значимості. 

Серед науковців, які в тій чи іншій мірі досліджували правове 

регулювання іноземних інвестицій в Україні, можна виділити таких відомих 

українських вчених як Н.В. Аляб’єва, А.І. Демченко, А.С. Довгерт, 

В.І. Кисіль, В.М. Коссак, Л.В. Красицька, В.А. Кройтор, С.Г. Кузьменко, 

О.О. Кульчій, О.В. Лавриненко, С.М. Ляхівненко, В.П. Маковій, 

О.В. Нестерцова-Собакарь, С.В. Резниченко, В.О. Рядінська, М.О. Самойлов, 

Л.І. Фесечко, В.М. Швайковська, О.С. Янкова та багатьох інших. Висновки 

окремих із них становитимуть теоретичну основу для наших розробок. 
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Незважаючи на те, що у правовій науці неодноразово досліджувалися 

проблеми правового регулювання іноземних інвестицій, можемо 

стверджувати, що необхідність вкотре звернутися до цього предмету 

дослідження зумовлена необхідністю перегляду окремих позицій, розгляду 

проблематики з іншої точки зору, зокрема крізь призму ролі того чи іншого 

акту у системі правового регулювання предмету дослідження, перегляду 

поглядів на подальший розвиток законодавства, визначення ролі колізійних 

норм тощо. 

Щодо категоріально-понятійного апарату, то для цілей цього 

дослідження терміни використовуватимуться у наступному авторському 

значенні: 

1) нормативно-правове регулювання іноземних інвестицій в Україні – 

упорядкування суспільних відносин з приводу здійснення іноземних 

інвестицій в Україні, їх захисту та реалізації прав інвесторів, що випливають з 

інвестиційної діяльності, за допомогою норм права, які є 

загальнообов’язковими, формально визначеними правилами поведінки, що 

знаходять своє відображення у нормативно-правових актах різної юридичної 

сили, включаючи акти національного законодавства та міжнародно-правові 

договори й угоди; 

2) міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій – 

встановлення за допомогою дво- та багатосторонніх міжнародних угод та 

договорів правил захисту, сприяння та інших аспектів іноземного 

інвестування; 

3) колізійно-правове регулювання у міжнародно-приватноправовому 

аспекті – встановлення на рівні законодавства (нормативним) чи визначення 

сторонами правовідносин у випадках дозволених законодавством права, що 

підлягає застосуванню до приватноправових відносин у сфері здійснення 

іноземного інвестування, що реалізується за допомогою колізійно-правового 

методу; відповідне регулювання дозволяє в окремих випадках підпорядкувати 

той чи інший аспект правовідносин праву іноземної держави, яка є державою 
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походження іноземного інвестора. 

Основу правового регулювання у будь-яких відносинах в Україні 

становить Основний Закон – Конституція України. ЇЇ положення 

встановлюють основи правопорядку, основні принципи регулювання тих чи 

інших відносин, загальні гарантії дотримання прав та свобод людини 

безпосередньо та підприємств, установ й організацій, що утворені фізичними 

особами.  

Серед основних положень Конституції України, що мають вплив на 

нормативно-правове регулювання іноземних інвестицій в Україні можна 

зазначити ст. 9 Конституції України, що відносить чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, до 

системи національного законодавства України. Не менш важливе значення 

мають положення ст. 26 Основного Закону, що встановлюють для іноземців 

та осіб без громадянства правовий режим, за якого останні користуються в 

Україні тими ж самими правами та свободами, що й громадяни України, 

зокрема у сфері інвестиційної та іншої діяльності, натомість винятки з цього 

режиму повинні бути прямо передбачені в Конституції, законах та інших 

нормативно-правових актах. Не менш важливими положеннями Конституції 

України у сфері регулювання іноземних інвестицій є ст. 41 та 42, що 

гарантують кожному право власності та право на підприємницьку діяльність 

відповідно. Серед інших конституційних гарантій для іноземних інвесторів є 

гарантії судового захисту, передбачені у ст. 55 Конституції України [69]. 

У системі нормативно-правового регулювання іноземних інвестицій 

надзвичайно важлива роль відведена ратифікованим міжнародно-правовим 

актам, які спрямовані в основному на врегулювання між державами 

двосторонніх та багатосторонніх аспектів пожвавлення міжнародної 

економічної діяльності та встановлення додаткових визнаних на 

міжнародному рівні міжнародних механізмів захисту іноземних інвестицій. 

Акти міжнародно-правового регулювання можуть бути 

багатосторонніми та двосторонніми. До важливих багатосторонніх договорів, 
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які в повній мірі чи частково стосуються питання регулювання міжнародних 

інвестицій можна віднести Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та 

виконання іноземних третейських рішень 1958 р. [64], Європейську 

Конвенцію про зовнішньоторговельний арбітраж [45; 143], Вашингтонську 

Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних суперечностей між 

державами та іноземними особами [65; 145], Сеульську конвенцію 1985 р. про 

заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій [172] та інші. 

Відповідні угоди сприяють провадженням з приводу захисту іноземних 

інвестицій на міжнародному рівні та поширюють свою дію на територію 

України. 

Окремо в даному випадку слід виокремити Вашингтонську та 

Сеульську конвенції, які мають значний вплив на систему захисту прав 

іноземних інвесторів не лише щодо їх врегулювання, декларування та 

визнання, але й з точки зору утворення міжнародних інституцій із високою 

репутацією, що спрямовані на здійснення захисту прав іноземних інвесторів. 

Вашингтонською Конвенцією утворено Міжнародний центр по 

врегулюванню інвестиційних спорів, а Сеульською – Багатостороннє 

агенство по врегулюванню інвестицій. Обидві установи мають значний вплив 

для захисту міжнародних інвестицій та підвищення безпеки й обсягу 

міжнародного інвестиційного обороту. В подальшому цим інституціям слід 

приділити окрему дослідницьку увагу. 

Важливе значення серед міжнародних правових договорів для 

регулювання міжнародної інвестиційної діяльності мають Угода про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони [148; 194]; Угода про вільну торгівлю між Україною та 

державами ЄАВТ [149; 195]; Угода про співробітництво в галузі 

інвестиційної діяльності [196] та багато інших. Ці міжнародно-правові акти 

встановлюють взаємовідносини України із сусідніми державами, визначаючи 

гарантії, основи захисту та особливий режим іноземних інвестицій, що має 
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важливе значення для регулювання досліджуваних приватноправових 

відносин. 

У сфері захисту іноземних інвестицій одне з найбільш важливих 

значень мають двосторонні міжнародно-правові договори, що укладаються 

Україною з конкретною іноземною державою з приводу врегулювання 

важливих питань, зокрема щодо захисту майнових прав резидентів-інвесторів 

– сторін таких двосторонніх угод, при здійсненні такими суб’єктами 

господарювання відповідних іноземних інвестицій. Серед безлічі таких 

двосторонніх інвестиційних договорів можна навести як приклад Договір між 

Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний 

захист інвестицій [42; 142], Угоду між Україною та Швейцарською 

Конфедерацією про сприяння та взаємний захист інвестицій [146; 191], Угоду 

між Україною та Республікою Панама про сприяння та взаємний захист 

інвестицій [190; 191], Угоду між Україною та Японією про сприяння та 

захист інвестицій [147; 192] та багато інших. Наведені двосторонні угоди є 

незамінним елементом нормативно-правового регулювання захисту 

іноземних інвестицій в Україні, що дозволяють на засадах взаємності 

врегулювати взаємовідносини між резидентами двох держав з приводу 

інвестиційної діяльності, надавши їм додаткові гарантії та механізми захисту. 

Двосторонні договори та угоди встановлюють додаткові механізми 

захисту майнових прав іноземного інвестора, які розглянемо в подальшому. 

Ці механізми по суті наділяють іноземного інвестора, який є резидентом 

сторони двостороннього інвестиційного договору, додатковими правами у 

сфері захисту його майнових прав та встановлюють засоби, якими не завжди 

користуються інші сторони. 

Серед найбільш поширеного правового режиму іноземних інвестицій, 

який встановлюється практично в кожній із двосторонніх інвестиційних угод 

є національний режим, відповдіно до якого іноземний інвестор користується 

такими ж правами, що й резиденти приймаючої держави. Як приклад 

наведемо ч. 1 ст. 4 Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією 
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про сприяння та взаємний захист інвестицій, відповідно до якої кожна 

Договірна Сторона захищатиме на своїй території інвестиції, зроблені згідно з 

її законами та правилами інвесторами іншої Договірної Сторони, та не буде 

перешкоджати необгрунтованими або дискримінаційними заходами 

управлінню, утримуванню, користуванню, володінню, розширенню, продажу 

та, якщо таке станеться, ліквідації таких інвестицій. Також кожна Договірна 

Сторона забезпечуватиме справедливе та неупереджене ставлення на її 

території по відношенню до інвестицій інвесторів іншої Договірної Сторони. 

Такий режим не може бути менш сприятливим, ніж той, що надається 

кожною Договірною Стороною інвестиціям, зробленим на її території її 

власними інвесторами, або такий, що надається кожною Договірною 

Стороною інвестиціям, зробленим на її території інвесторами найбільш 

привілейованої нації, в разі, якщо останній режим є більш сприятливим [191]. 

Однак практично кожна з двосторонніх інвестиційних угод, стороною 

яких є Україна, містить застереження про застосування режиму найбільшого 

сприяння, якщо такий режим застосовується до резидентів інших держав. Так, 

відповідно до ч. 3 цитованої вище угоди, якщо Договірна Сторона надає 

особливі переваги інвесторам будь-якої третьої Держави внаслідок угоди, яка 

встановлює зону вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок або сходну 

регіональну організацію або внаслідок угоди про уникнення подвійного 

оподаткування, то вона не буде зобов'язана надавати такі переваги інвесторам 

іншої Договірної Сторони [191]. Таким чином, можна стверджувати про 

наявність змішаного національного режиму із застосуванням застереження 

про найбільше сприяння. Отже, двосторонні угоди є нормативно-правовими 

актами, які визначають не лише відносини між державами щодо взаємного 

сприяння про захист інвестицій, але й встановлюють відповідні права для 

іноземних інвесторів та правовий режим здійснення ними інвестиційної 

діяльності. 

Саме ж національне законодавство України, норми якого у тій чи іншій 

мірі спрямовані на регулювання іноземних інвестицій в Україні, представлене 
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сукупністю законодавчих актів, кожен з яких відіграє свою роль у системі 

нормативно-правового регулювання досліджуваного предмету. Розпочнемо із 

кодифікованих законодавчих актів, перейшовши згодом на спеціальні та 

загальні закони у сфері інвестиційної діяльності. 

Так, основним актом, який спрямований на регулювання 

приватноправових відносин є Цивільний кодекс України. Цим кодифікованим 

актом врегульовано, зокрема, правопорядок та правові основи для реалізації 

фізичною й юридичною особою особистих майнових та немайнових прав, у 

тому числі законодавчі основи для реалізації тих чи інших договірних 

відносин [206]. Незважаючи на комплексність даного законодавчого акту, 

останній не містить нормативно-правового регулювання приватноправових 

відносин за участю іноземного елементу, за виключенням загальних 

положень про реалізацію цивільних прав іноземцями й особами без 

громадянства, а також іноземними юридичними особами, – такі відносини 

регулюються в іншому законодавстві та міжнародно-правових договорах. 

Однак слід зазначити, що Кодекс містить основи для захисту майнових прав 

іноземних інвесторів, зокрема у судовому та іншому порядку, а також 

визначає ті ключові аспекти правового регулювання іноземних інвестицій в 

Україні, що випливають з договорів та угод, права власності та пов’язаних з 

ним правомочностей й інших похідних прав, основ їх реалізації, а також 

регулює багато практичних аспектів, які повністю або частково будуть 

визначати правовий режим іноземних інвестицій, механізм їх цивільно-

правового захисту та пов’язані з цим питання. 

Значна роль у нормативно-правовому регулюванні іноземних 

інвестицій належить Господарському кодексу України як кодифікованому 

акту. На відміну від попередньо наведеного Цивільного кодексу України, у 

Господарському кодексі більше положень спрямованих на спеціальне 

нормативно-правове регулювання іноземних інвестицій. Цьому предмету 

нормативно-правового регулювання присвячена, зокрема, Глава 38 Кодексу 

та інші положення даного кодифікованого акту [29]. 
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Серед кодифікованих актів, що мають вплив на здійснення іноземних 

інвестицій та їх захисту, взаємозв’язок інвесторів з публічними органами, 

можна назвати Податковий [104] та Митний кодекси [92], що встановлюють 

регулювання оподаткування та справляння митних платежів, які випливають, 

зокрема, із міжнародної інвестиційної діяльності. Більш детально розглядати 

публічно-правові відносини, що виникатимуть у сфері іноземної 

інвестиційної діяльності в Україні не будемо, за виключенням випадків, коли 

такі правовідносини стосуються проблематики захисту майнових прав 

іноземного інвестора, притримуючись визначеного предмету дослідження. 

Важливими актами у сфері засобів й способів захисту майнових прав 

інвестора є процесуальні кодекси України, у межах яких встановлюється 

порядок судового захисту суб’єктів іноземної інвестиційної діяльності, а 

також процесуальні питання міжнародних приватноправових аспектів. 

Такими аспектами можуть бути як особливості проваджень за участю 

іноземного елементу, особливості вчинення процесуальних дій, які належить 

вчинити у межах різних юрисдикцій, виконання в Україні рішень іноземних 

судів тощо. Відповідно констатуємо, що Цивільний процесуальний кодекс 

України [207], Господарський процесуальний кодекс України [30], Кодекс 

адміністративного судочинства України [62] безпосередньо визначають 

судовий захист майнових прав іноземного інвестора в Україні, а також окремі 

питання, що виникають при розгляді справ з іноземним елементом, зокрема 

тих, що стосуються колізійних аспектів правового регулювання. 

Спеціальне законодавство, що більш детально врегульовує захист прав 

інвесторів, представлене Законами України «Про інвестиційну діяльність» 

[128], «Про режим іноземного інвестування» [141], «Про захист іноземних 

інвестицій на Україні» [127], «Про інститути спільного інвестування» [129] та 

інші. Відповідні законодавчі акти становлять основу спеціального 

регулювання нашого предмету дослідження. 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» розкриває поняття, види 

та форми здійснення інвестицій загалом, їх державне регулювання та захист, 
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приватноправові аспекти інвестиційної діяльності в Україні. Окрема увага у 

цьому законодавчому акті присвячена інвестиційній діяльності, що 

здійснюється іноземними інвесторами [128]. 

Закон України «Про правовий режим іноземних інвестицій» 

характеризується регулюванням прав та інтересів іноземного інвестора. 

Значна частина положень цього законодавчого акту стосується захисту та 

гарантування інвестицій, які здійснюються іноземними інвесторами. Більш 

детально врегульовуються види та форми здійснення іноземних інвестицій, 

що дозволяє чітко визначити, за яких умов конкретне майно, договір чи 

майнове право, що передається чи виконується в Україні за участю 

іноземного елементу слід вважати іноземними інвестиціями, на які 

поширюватимуться конкретні положення законодавства. Щодо колізійно-

правового аспекту, як і в попередньому законодавчому акті, у Законі України 

«Про правовий режим іноземних інвестицій» встановлюється прерогатива 

застосування законодавства України до регулювання іноземних інвестицій 

[150]. Резюмуючи слід зазначити, що у системі нормативно-правового 

регулювання іноземних інвестицій Закон України «Про правовий режим 

іноземних інвестицій» займає ключове місце як акт спеціального правового 

регулювання іноземного інвестування в Україні. 

У свою чергу, Закон України «Про захист іноземних інвестицій на 

Україні» особливою регулятивною роллю не відзначається. Останній за суттю 

є узагальненим переліком окремих гарантій, що можуть стати основою для 

захисту майнових прав іноземного інвестора у разі його порушення. Крім 

цього, акцент у наведеному законодавчому акті спрямований саме на 

публічно-правовий аспект відповідного правового регулювання [127]. 

Що стосується Закону України «Про інститути спільного 

інвестування», останній регулює окремі форми здійснення іноземних 

інвестицій – участі в корпоративних чи пайових фондах [129]. При цьому, 

таке нормативно-правове регулювання не характеризується спеціальними 

положеннями щодо іноземних інвестицій, регулюючи цей вид інвестування 
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на одному рівні з внутрішніми інвестиціями. 

У нормативно-правовому регулюванні іноземних інвестицій в Україні 

одну з ключових ролей відіграє Закон України «Про міжнародне приватне 

право». Даний законодавчий акт спрямований на регулювання 

приватноправових відносин за участю іноземного елементу [133]. Саме цей 

Закон визначає колізійно-правові аспекти застосування права тієї чи іншої 

держави до іноземних інвестицій з урахуванням того, що такі іноземні 

інвестиції можуть мати багато з передбачених законодавством форм.

 Важливість даного законодавчого акту крім суто колізійних питань 

полягає також у регулюванні процесуальних аспектів, що мають визначальну 

роль в контексті захисту майнових прав іноземного інвестора. Так, відповідно 

до ст. 2 Закону України «Про міжнародне приватне право» окрім питання 

визначення права конкретної держави, що підлягає застосуванню, до сфери 

регулювання даного акта відноситься процесуальна правоздатність і 

дієздатність іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб; 

підсудність судам України справ з іноземним елементом; виконання судових 

доручень; визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів [133]. 

Отже, відповідний законодавчий акт поряд із процесуальними кодексами 

визначає основи здійснення проваджень у справах за участю іноземного 

елементу. 

Однією із форм здійснення інвестицій є участь іноземного інвестора як 

фізичної особи чи суб’єкта господарювання в юридичних особах в Україні. 

Тому крім Господарського кодексу України важливу роль у нормативно-

правовому регулюванні окреслених відносин відіграють закони України, що 

визначають організаційно-правові форми підприємств в Україні, серед яких 

Закон України «Про господарські товариства» [117], «Про акціонерні 

товариства» [112] та інші. На підставі наведеного правового регулювання 

також виникатимуть приватноправові відносини за участю іноземного 

елементу. 

Враховуючи вищенаведене можемо стверджувати, що нормативно-
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правове регулювання іноземних інвестицій знаходиться на належному рівні, 

однак не позбавлене недоліків та потребує подальшого пошуку шляхів 

оптимізації законодавства у цій сфері. Серед недоліків, які потребують 

виправлення можна назвати: не повне забезпечення захисту для усіх форм 

іноземниих інвестицій; недоліки у законодавстві, яке регулює юрисдикційні 

та неюрисдикційні засоби захисту прав іноземного інвтестора; відсутність 

регулювання окремих засобів захисту, які широко використовуються в інших 

державах; окремі проблеми регулювання судового захисту та виконання 

рішень іноземних арбітражних органів. 

Таким чином, захист іноземного інвестора ґрунтується як на 

положеннях національного законодавства, так і відповідних міжнародно-

правових договорах та актах тлумачення, що надає додаткові механізми 

публічно- та приватноправового захисту майнових прав такого інвестора. 

 

1.3 Поняття та ознаки засобів, способів та форм захисту майнових  

прав інвестора у міжнародному приватному праві України 

 

Одним з найбільш важливих аспектів нормативно-правового 

регулювання інвестиційної діяльності, у тому числі за допомогою 

міжнародно-правового регулювання, слід вважати встановлення належного 

захисту майнових прав іноземного інвестора. Відповідний захист 

здійснюється особою – іноземним інвестором з використанням засобів та у 

спосіб, які передбачені національним законодавством України й 

міжнародними нормативно-правовими актами. 

Захист іноземного інвестора є ключовою категорією усього нашого 

дослідження, а тому визначення поняття та ознак елементів його системи 

матиме важливе методологічне значення для прикладної частини нашої праці. 

Крім цього, актуальність дослідження понятійної сутності способів, засобів та 

форм захисту зумовлено тим, що в доктрині немає єдиного підходу до 

розуміння та визначення відповідних категорій, що зумовлює певну 
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невизначеність. Захист суб’єктивних прав та його способи, засоби й форми, 

які використовуються у різних галузях правової науки, зокрема тих, що 

відносяться до публічно-правових та приватноправових юридичних наук. 

Особливе значення ці категорії мають у судовий та процедурних 

провадженнях з приводу захисту тих чи інших суб’єктивних майнових прав 

іноземного інвестора, оскільки вірний вибір форм, засобів та способів захисту 

майнових прав іноземного інвестора буде визначати їх ефективність, а 

широка можливість вибору відповідних елементів, які можуть принести 

бажаний результат щодо захисту прав іноземного інвестора, свідчитиме про 

належне нормативно-правове забезпечення відповідних засобів. Усе це 

розкриває не лише методологічну доцільність дослідження способів, засобів й 

форм захисту іноземних інвесторів в Україні, але й їх практично-прикладне 

значення. 

Тому вважаємо, що слід вкотре проаналізувати основні концептуальні 

підходи до розуміння та розмежування понять засобів, форм та способів 

захисту майнових прав іноземного інвестора в Україні, що випливають із 

відповідних приватноправових відносин з іноземним елементом. Відповідні 

елементи є незамінною складовою загального та спеціального правового 

регулювання іноземних інвестицій, які зокрема випливають із сфери 

міжнародного приватного права України. 

Проблематику сутнісної та правової природи таких елементів захисту 

суб’єктивних прав як способи, засоби та форми розглядало багато науковців 

різних галузей правових наук, серед яких можна виділити таких вчених як 

Н.П. Бондар, Г.А. Грищенко, А.С. Довгерт, О.Р. Зельдіна, І.М. Злакоман, В.І. 

Кисіль, В.М. Коссак, О.О. Кот, В.О. Мусієнко, Т.М. Підлубна, О.І. Поляк, 

В.В. Поєдинок, В.М. Самойленко, О.С. Семерак, А.В. Смітюх, О.М. 

Охотнікова, О.Г. Хрімлі та багато інших. Однак станом на сьогодні єдиного 

підходу до розмежування відповідних категорій у науці не вироблено, так як 

кожен з науковців має своє бачення даного понятійного апарату. Розуміючи, 

що за відсутності конкретного нормативно-правового орієнтиру, у розгляді 
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наведеного питання відійти від плюралістичного наукового сприйняття є 

доволі складно, однак хоча б для цілей даного дослідження наведемо наш 

підхід до розуміння та розмежування відповідних категорій. 

Так як у цивільному національному законодавстві існують лише 

положення, які розкривають сутність способів захисту цивільних прав, у тому 

числі майнових прав іноземних інвесторів, поняття форм та засобів й 

співвідношення цих елементів системи захисту здебільшого розкривається на 

доктринальному рівні, при цьому, розуміння відповідних категорій суттєво 

відрізняється. Тому найбільш доцільно буде в першу чергу проаналізувати ці 

поняття з етимологічно-юридичної точки зору, а згодом крізь відповідну 

призму розкрити понятійну суть, ознаки та розмежування форм, засобів і 

способів захисту майнових прав іноземних інвесторів. 

Поняття «засіб» розглядається як спеціальна дія, що дає можливість 

здійснити що-небудь, досягти чогось; спосіб [19, с. 326]. Отже, в словниковій 

літературі є підходи до ототожнення слів «засобу» та «способу», що викликає 

таке ототожнення зі сторони деяких науковців у сфері права, які розкривають 

співвідношення даних понять [98, с. 390]. Проаналізувавши різні підходи до 

визначення терміну «засіб» у словниковій літературі [200, с. 206; 176, c. 307], 

можна зазначити, що основний його зміст полягає в окресленні певних 

об’єктів, що слугують меті чи поставленому завданню. 

Аналогічне розуміння понять «способу» відображене у тлумачній 

літературі, де термін «спосіб» розкривається як дія, прийом або система 

прийомів, які дають можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти 

чогось, як вказівка на характеристику прийомів, що використовуються [98, 

с. 390; 19, с. 1179; 177; c. 578]. Отже, полісемантичність слова «спосіб» 

дозволяє його використовувати, по-перше, ототожнюючи із засобом 

досягнення мети чи виконання завдання, по-друге, із характеристикою дії. 

Саме вона зумовила наявність значної кількості суперечливих поглядів на 

розмежування понять «засіб» та «спосіб» захисту. У нашому конкретному 

випадку спосіб як термін може характеризувати дії спрямовані на захист 
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майнових прав іноземного інвестора, – спосіб захисту 

Ускладнює окреслену проблематику щодо розмежування 

досліджуваних категорій і багатозначність слова «форма», яке є суміжним з 

останніми аналізованими поняттями та яке прийнято використовувати для 

характеристики окремих аспектів захисту майнових прав іноземного 

інвестора. Проаналізувавши тлумачну та філософську літературу можемо 

встановити, що деякі з-поміж відповідних тлумачень даного слова 

ототожнюють форму зі способом [20, с. 1543-1544; 199, с. 387]. Ми вважаємо, 

що поняття «форма» у першу чершу слід розглядати як зовнішній вияв чого-

небудь чи порядок його існування, що стосується зокрема правових явищ. 

В науці є багато поглядів на визначення категорії «спосіб захисту». 

Наприклад, Т.М. Підлубна вважає, що «спосіб захисту – це передбачені 

законом або договором правові прийоми, за допомогою яких особа, цивільне 

право якої порушене, не визнається або оспорюється, має змогу припинити 

його порушення, здійснити його відновлення і таким чином реалізувати 

надане їй суб’єктивне цивільне право на захист» [103, с. 61]. Така ж позиція 

розкриття поняття способів як прийомів відображена у праці Ю.Н. Андреєва 

[2, с. 114] та багатьох інших науковців. При цьому, недоліком цього 

визначення є ототожнення способів захисту із відповідними засобами, які 

також словникова література тлумачить як прийоми. Звертаючись до думки 

Т.М. Підлубної слід зазначити, що було вірно визначено кінцевий результат 

захисту – припинення порушення цивільного права та/або його відновлення, 

однак, на нашу думку, більш доцільно спосіб розкривати не як те, за 

допомогою чого здійснюється припинення та відновлення порушення права, а 

як категорія, за допомогою якої у праві можна відповісти на питання «яким 

чином таке припинення та поновлення відбувається?». Тобто у даному 

випадку «спосіб» вже не виступає виключно в розумінні засобу, а в розумінні 

категорії, яка спрямована на характеристику кінцевого результату захисту 

майнових прав. 

Слід констатувати, що в науці наявні багато праць, де способи захисту 
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прямо визначаються як засоби захисту прав [186, с. 37]. Однак ми вважаємо 

за необхідне запропонувати інший підхід, що дозволив би більш ґрунтовно 

розмежувати поняття способів та засобів захисту прав інвесторів з огляду на 

особливості розуміння цих елементів в українській мові. 

Наприклад, О.Г. Хрімлі розкриває способи захисту прав інвесторів як 

передбачені загальним і спеціальним законодавством, а також договором 

заходи для попередження правопорушення, відновлення (визнання) 

порушених (оспорюваних) прав і законних інтересів інвесторів, правовим 

інструментом для реалізації яких є засоби захисту прав [201, с. 129]. Тобто, 

засобом у першу чергу є захід як сукупність юридично значимих дій, які 

повинен вчинити інвестор для поновлення своїх майнових прав та 

припинення їх порушень. Такий підхід вважаємо більш вдалим, оскільки він 

розкриває сутність досліджуваного поняття, не ототожнює його із 

відповідними суміжними категоріями та відповідає сутності даного терміну, 

що встановлений у законодавстві. 

Правова основа для визначення аналізованого поняття відображена у ст. 

16 ЦК України, яка хоч і не надає визначення відповідного терміну, однак 

дозволяє розкрити його сутність виходячи з аналізу тих елементів, які 

законодавець відніс до розуміння терміну «спосіб захисту» [206]. 

Подібні за змістом елементи містяться у ст. 20 ГК України [29]. Хоча у 

формулюванні цих елементів в Кодексі використано словосполучення 

«шляхи захисту», однак останній наведений пункт аналізованої статті 

свідчить, що ці поняття вважаються тотожними. 

Слушною є позиція О.І. Харитонової та інших авторів науково-

практичного коментаря до ГК України за результатом аналізу наведеної 

статті, яка зазначає, що деякі із способів захисту можуть бути використані 

лише судом чи державними органами, інші ж суб’єктами господарювання 

самостійно [201, с. 42]. Відповідно, слід підкреслити, що способи захисту 

прав судом встановлені у ст. 16 ЦК та ст. 20 ГК не лише визначають ті 

позовні вимоги, які може пред’явити іноземний інвестор до сторони, що 
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порушила право та спосіб, в який суд може прийняти рішення з приводу 

захисту та/або поновлення порушеного права, але є також тими вимогами, які 

можуть реалізуватися таким інвестором самостійно в претензійному чи 

договірному порядку, з використанням інших засобів захисту. Наприклад, 

відшкодування майнової шкоди іноземному інвестору може бути виконане в 

добровільному порядку особою, яка його порушила, за претензією чи іншим 

зверненням інвестора з вимогою про її відшкодування. 

Поняття способу захисту на основі наведених положень також надано 

Верховним Судом України у рішенні від 30.05.2012 р. по справі №6-

3765вов09, відповідно до якого способи захисту суб’єктивних цивільних прав 

розуміють як закріплені законом матеріально-правові заходи примусового 

характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) 

порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника. Судом 

зазначається, що загальний перелік таких способів захисту цивільних прав та 

інтересів дається у ст. 16 ЦК [164]. Такої ж позиції щодо розуміння цього 

поняття притримується і Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, зокрема у Рішенні від 19.11.2014 р. по справі 

№ 624684св14 [165]. В частині примусового характеру не можемо з точки 

зору науки погодитись із високоповажними судовими органами, адже як 

зазначалося вище, способи захисту можуть як бути вжитими судом, так і 

реалізовані іноземним інвестором самостійно, зокрема і у випадку, коли 

особа, яка порушила його майнові права, бажає їх відновити та/або 

припинити їх порушення самостійно. 

Слід зазначити, що способи захисту майнових прав не є певною 

абстрактно-науковою категорією, а має надзвичайно важливе практично-

прикладне значення, адже за невірно обраного способу захисту відповідних 

майнових прав іноземним інвестором, суд може відмовити у задоволенні 

позовних вимог, навіть якщо фактично майнове право іноземного інвестора 

було порушене. Тому в даному випадку обраний спосіб захисту майнових 

прав іноземного інвестора, по-перше, повинен відповідати природі 
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порушеного права та змісту самого порушення, по-друге, бути встановлений 

законом або договором, або ж виключно законодавчим актом. Однак 

необхідно враховувати, що інвестиційні відносини за участю іноземного 

інвестора будуть правовідносинами з іноземним елементом, тому певні 

складові відповідних інвестиційних правовідносин згідно з колізійно-

правовим регулюванням можуть бути підпорядковані праву іноземної 

держави. З цього випливає особливість способів захисту майнових прав 

іноземного інвестора, який може випливати не лише з норм національного 

законодавства, але й бути способом, що встановлений у нормативно-правових 

актах права іноземних держав. 

Узагальнюючи, найбільш доцільно способи захисту визначати як 

заходи поновлення порушеного права та/або припинення його порушення, що 

вживаються судом чи іншим юрисдикційним органом у примусовому 

порядку, або ж виконуються особою, яка порушила відповідні права 

іноземного інвестора у добровільному порядку за вимогою правомочного 

суб’єкта цих прав. Таким чином, слід розкривати зміст щодо поняття 

«способів захисту майнових прав іноземного інвестора», що здійснимо в 

подальшому. 

На відміну від поняття «способу», що має нормативне закріплення, 

визначення поняття «засіб захисту» відсутнє у цивільному законодавстві. З 

цього приводу слушно підкреслювала Т.М. Висоцька, що у 

загальнотеоретичній та галузевій літературі немає однозначності не тільки 

щодо змісту цього поняття, а й термінології [24, с. 200]. У цьому контексті 

цікавою є позиція О.Ф. Мельничук, що способи та засоби необхідно 

розмежовувати з тих підстав, що перші мають чітку законодавчу основу, яка 

розкриває їх практично-прикладну сутність [90, с. 25], другі ж лежать у межах 

наукового осмислення. Однак ми вважаємо, що форма закріплення понять 

(нормативна чи доктринальна) не є визначальною для розмежування 

відповідних термінів – основним у цьому випадку є сутнісне етимологічне 

розуміння слів «спосіб» та «засіб», яке дозволяє виявити різницю між 
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відповідними категоріями. 

О.Г. Хрімлі вважає, що засоби є правовим інструментом для реалізації 

передбачених законом або договором способів захисту прав інвесторів у 

сфері господарювання [201; с. 46]. Ю.Д. Притика вважає засіб захисту 

безпосередньою і первісною реакцією на порушення або заперечення прав та 

інтересів [111, с. 22-23]. Таким чином, більшість науковців сходяться на 

думці, що правові засоби, у тому числі засоби захисту суб’єктивних прав, є 

інструментарієм, що включає норми права, інституційні утворення та дії з 

приводу їх реалізації, а також інші правові явища, які спрямовані на 

досягнення мети захисту. З наведеними позиціями у повній мірі 

погоджуємось. Тому за умови, якщо розглядати способи захисту в 

окресленому нами розумінні, проблем щодо розмежування способів та 

засобів захисту прав іноземного інвестора не виникає. 

У науці приватного права наявними є багато думок з приводу 

розмежування понять «засоби захисту» та «способи захисту», які перед 

остаточним визначенням досліджуваних термінів та основ для їх 

розмежування доцільно було б навести. 

По-перше, надзвичайно поширеною позицією є думка, що способи й 

засоби захисту є тотожними правовими категоріями. Проте в рівній мірі 

значна кількість науковців схиляється до думки, що засоби та способи 

захисту слід розмежовувати за тими чи іншими ознаками, з чим ми, в свою 

чергу, погоджуємось. 

І.О. Дзера вказує, що поняття «засоби захисту» означає, що може 

вимагати особа у разі порушення її прав, а поняття «способи захисту» – як (у 

якому порядку) особа може реалізувати свою вимогу про захист порушеного 

права [37, с. 32]. Висловлюючи наближено позицію, М.О. Рожкова 

підкреслює, що «спосіб захисту права» сприймається як деякий прояв мети 

захисту права, її результат, а «засіб захисту» виступає як деяке знаряддя, 

призначене для досягнення такого результату [169, с. 64]. Такий підхід до 

розмежування досліджуваних понять вважаємо найбільш вдалим, який 
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випливає із суті даних понять, а тому приймемо його за основу для 

подальшого визначення окреслених нами категорій. 

У продовження наведеної думки доцільно вкотре звернутися до праці 

Т.М. Підлубної, яка доводить, що засоби захисту є інструментами реалізації 

способів захисту [102, с. 5], з чим погоджується у більш сучасному 

дослідженні О.Г. Хрімлі застосовуючи ці категорії крізь призму інвестиційної 

діяльності [201, с. 46]. Відповідна позиція узгоджується із попередньо 

наведеними думками та підкреслює процедурну й процесуальну природу 

засобів захисту майнових прав інвестора. Це не заперечує того факту, що 

певні процедурні аспекти захисту прав іноземного інвестора можуть бути 

врегульованими в матеріально-правових нормах. 

Також широке розуміння засобів захисту міститься у Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, зокрема в ст. 35, яка 

встановлює, що ЄСПЛ може розглядати справу лише після використання 

особою усіх національних засобів юридичного захисту [65]. Під наведеними 

засобами мається на увазі саме судовий розгляд спорів з приводу захисту 

прав та його елементи, зокрема апеляційний та касаційний перегляди, за 

результатами яких прийнято остаточне рішення по справі. 

Отже, констатуємо можливість вживати термін захист прав як в 

широкому розумінні, який включає судовий розгляд, інші комплексні 

процедури захисту прав, що можуть бути використані іноземним інвестором 

для захисту своїх майнових прав, так і у вузькому як конкретні одиничні дії 

спрямовані на захист суб’єктивного права. 

Однак в такому разі постає питання щодо розмежування терміну «засіб 

захисту» від поняття «форми захисту», яку також часто використовують у 

науці для характеристики захисту суб’єктивних прав. Багато науковців 

вважають, що форму захисту слід ототожнювати зі способом та засобом 

захисту. Щодо першого ототожнення, нами попередньо окреслено причини, 

чому вважаємо відповідний підхід не вірним. 

Щодо другого – слід зазначити наступне. Погоджуємось з 
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узагальненням здійсненим Н.П. Бондар, яка на підставі аналізу підходів до 

розуміння цього поняття в науці [51, с. 199-202; 211, с. 107-109; 214] вказує, 

що форму прийнято розуміти узагальнено як порядок діяльності щодо 

захисту цивільних прав та інтересів відповідними суб’єктами [14, c. 81]. 

І.М. Злакоман надає наступне визначення поняттю «форма вирішення 

інвестиційного спору» – встановлена у законі чи договорі процедурна або 

процесуальна складова відносин учасників такого спору, яка забезпечує 

оперативне та ефективне вирішення інвестиційного конфлікту [49, c. 3]. 

Відповідна процедурна й процесуальна складова, на нашу думку, і буде 

порядком реалізації провадження щодо захисту суб’єктивних прав. При 

цьому, йдеться не лише про формально визначений порядок, що здійснюється 

органами державної влади, але й дії, які реалізуються суб’єктом у 

позаюрисдикційних засобах вирішення спору. 

Існує в науці також підхід, за якого форма захисту цивільних прав 

розглядається як механізм реалізації охоронних норм цивільного права за 

допомогою використання певних засобів та способів захисту цивільних прав. 

Такого підходу дотримується зокрема О.А. Беляневич вказуючи, що таке 

розуміння є більш вдалим, оскільки ним можуть бути охоплені і 

юрисдикційна, і неюрисдикційні форми [9, с. 62]. В даному випадку 

вимушені не погодитись з окресленою позицією з огляду на наступне. 

Механізм є динамічною категорією, яка визначає сам процес реалізації норм 

права у суспільних відносинах, охоплюючи засоби й положення 

законодавства, що сприяють цьому процесу. Однак ототожнювати механізм з 

формою не зовсім коректно, оскільки форма як порядок – це у першу чергу 

зовнішній вираз реалізації норм процесуального права. Натомість механізм 

більш характерний для опису процесу реалізації норм матеріального права, 

наприклад, способів захисту та загалом є більш широкою категорією. З 

приводу аргументу поважного науковця щодо того, що у разі іншого 

визначення формою як категорією не охоплюються неюрисдикційні форми 

зазначимо, що з цим твердженням також не можемо погодитись, адже форма 
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вживається не лише в розумінні строгого процесуального порядку, але й як 

зовнішній вираз дії. Отже, формою як категорією охоплюється 

неюрисдикційні та юрисдикційні засоби захисту майнових прав іноземних 

інвесторів. 

Отже, можемо за такої умови твердити, що засіб та форма як категорії 

можуть описувати одне й те ж явище, що у конкретному випадку робитиме їх 

тотожними. Наприклад, судова форма захисту та судовий спосіб захисту, чи 

більш широка юрисдикційна форма захисту або ж юрисдикційний засіб 

захисту. Одне та інше вживання цих термінів є вірне, що доводить 

твердження про те, що цими словами можливо охопити один і той же ж 

спектр понять, які ми окреслюємо цими правовими категоріями. 

Однак не зважаючи на наведену тотожність, вона стосується лише тих 

об’єктів, що охоплюються відповідними категоріями – «способом» та 

«засобом» захисту прав іноземного інвестора. Не слід забувати, що кожен з 

цих термінів має свою характерну змістовну суть. «Засіб» більше позначає 

об’єкт як інструмент досягнення цілі – реалізації способу захисту. «Форма» 

позначає об’єкт як зовнішній вираз юридично значимих дій, або ж 

конкретний порядок вчинення таких дій як прояв зовнішнього виразу. Тому, 

наприклад, вживаючи термін юрисдикційні засоби, або ж юрисдикційні 

форми захисту майнових прав інвестора у першому випадку матимемо на 

увазі інструмент, у другому ж порядок реалізації способу здійснення права. В 

цьому і полягатиме розмежування аналізованих категорій. 

Враховуючи усе вищенаведене запропонуємо використання власних 

авторських визначень понять способів, засобів та форм захисту майнових 

прав іноземного інвестора, які будемо використовувати саме в цьому 

розумінні в подальшому. 

Способи захисту майнових прав іноземного інвестора – заходи 

матеріально-правового характеру, що визначені законодавством держави, яке 

поширюється в повній мірі чи частково на інвестиційну діяльність, з приводу 

якої виник спір, та/або договором, спрямовані на припинення порушення 
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та/або поновлення порушених майнових прав іноземного інвестора, що 

застосовуються судом або юрисдикційним органом у примусовому порядку, 

або ж безпосередньо інвестором на підставі договору та/або закону в 

примусовому порядку, чи виконуються особою, яка порушила право, у 

добровільному порядку на вимогу правомочного суб’єкта цих прав. 

Засоби захисту майнових прав іноземного інвестора – інструменти, за 

допомогою яких реалізуються способи захисту майнових прав іноземного 

інвестора. До засобів захисту майнових прав іноземного інвестора можемо 

віднести норми права та правові інститути, які визначають інструменти 

захисту майнових прав іноземного інвестора, приватні, публічні й міжнародні 

інституції, процесуальні й процедурні дії, за допомогою сукупності яких 

реалізуються способи захисту майнових прав іноземного інвестора. 

Резюмуючи, засоби захисту можуть розглядатися і як конкретні судові чи 

примирливі органи з визначеним процесом розгляду інвестиційних спорів у 

них, так і конкретні юридично значимі дії, які вживаються іноземним 

інвестором для захисту своїх майнових прав. 

Форма захисту майнових прав іноземного інвестора – визначений 

законодавством, міжнародно-правовими актами чи договорами процесуально-

процедурний порядок реалізації способів захисту майнових прав іноземного 

інвестора, який виявляється у зовнішньому вияві юридично значимих дій з 

приводу захисту майнових прав іноземного інвестора. 

Визначальними ознаками способу захисту майнових прав іноземного 

інвестора є: 1) загальний перелік способів захисту визначається в 

національному законодавстві, проте може бути розширений цивільно-

правовими договорами, або ж в окремих випадках випливати із законодавства 

іноземної держави, правопорядку якої підпорядковані інвестиційні відносини 

у повній мірі, або ж частково; 2) матеріально-правовий характер; 3) 

кореспондуючий обов’язок – завжди наявний суб’єкт, який в разі успішної 

реалізації способу захисту прав зобов’язаний його виконати у добровільному 

чи примусовому порядку; 4) в разі невиконання у добровільному порядку, 
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способи захисту реалізуються за допомогою примусу, окрім випадків рішень 

міжнародних арбітражів, що не визнаються та не виконуються державою, в 

якій повинні бути виконаними; 5) їх реалізація нерозривно пов’язана з 

процесуальними механізмами та засобами захисту; 6) майнове вираження. 

Визначальними ознаками засобів захисту майнових прав іноземного 

інвестора можна визначити: 1) процесуальний чи прцедурний характер; 2) 

нерозривний взаємозв’язок із способами захисту, який спрямований на 

реалізацію способів захисту прав іноземних інвесторів; 3) поєднання 

процесуальних і процедурних норм, інституцій захисту та юридично 

значимих чи фактичних дій на здійснення засобів; 4) природа правового 

інструментарію. 

Визначальними ознаками форм захисту майнових прав іноземного 

інвестора є: 1) зовнішній вияв юридично значимих дій; 2) наявність 

процесуально-процедурного характеру; 3) розкриває зовнішнє вираження 

засобів захисту, в яких реалізуються способи захисту майнових прав 

іноземного інвестора. 

Саме дані ознаки дозволяють розмежувати ті чи інші об’єкти в системі 

захисту майнових прав іноземного інвестора віднісши їх до досліджуваних 

категорій, що має важливе методичне значення, оскільки визначає як 

понятійний апарат подальших досліджень, так і конкретні юридичні терміни, 

що мають надзвичайно важливу роль у практиці правозастосування, зокрема 

у сфері захисту майнових прав іноземного інвестора в Україні. 
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РОЗДІЛ 2.  

КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ  

ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНВЕСТОРА У МІЖНАРОДНОМУ 

ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

2.1. Колізійні питання засобів захисту майнових прав  

іноземного інвестора в Україні 

 

Інвестиційні правовідносини з іноземним інвестором у тому чи іншому 

аспекті підпадають під визначення терміну правовідносин з іноземним 

елементом. Хоча більшість держав намагаються у якнайбільшій мірі 

підпорядкувати інвестиційні правовідносини національному праву, однак 

повністю це зробити неможливо. Враховуючи сучасні тенденції до все 

більшої лібералізації міжнародно-приватноправових відносин, глобалізації 

руху капіталу, уніфікації підходів до регулювання міжнародного 

комерційного обороту, роль міжнародно-приватноправового регулювання 

зростає, утворюючи систему міждержавного регулювання досліджуваних 

правовідносин. 

У цій парадигмі в інвестиційних правовідносинах слід знайти відповіді 

на наступні питання: «правом якої держави чи якими міжнародними 

правилами (формальними й неформальними) врегулювати ті чи інші 

інвестиційні правовідносини за участю іноземного елемента? Який суд чи 

юрисдикційний орган уповноважений розглядати спори за участю іноземного 

інвестора? Які особливості виконання рішень іноземних юрисдикційних 

органів? Які межі автономії волі осіб при виборі права, що підлягає 

застосуванню до тих чи інших правовідносин? Яка система права чи їх 

поєднання є більш сприятливою для захисту іноземного інвестора?» тощо. 

Уся наведена проблематика безпосередньо визначає особливості та якість 

захисту прав іноземного інвестора у тій чи іншій юрисдикції за тими чи 

іншими правилами. 
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Так, серед науковців, що досліджували тематику колізійного 

регулювання інвестиційних правовідносин за участю іноземного елемента 

можна виділити наступних: А.Р. Богатирьов, М.М. Богуславський, М.Н. 

Вознесенська, Г.К. Дмитрієва, Н.Р. Дороніна, Е.В. Кабатова, М.І. Кулагін, І.В. 

Мироненко, В.П. Мозолин, А.В. Омельченко, Н.Р. Семилютина, С.А. Сосна, 

Е.А. Шебанова, В.М. Шумілов, Ю.М. Юмашев та інших. Однак 

комплексність інвестиційних правовідносин та пов’язаних з ним аспектів 

застосування колізійного методу правового регулювання зумовлює 

необхідність здійснити комплексне дослідження окресленої проблематики. 

Ключовим законом, що регулює колізійно-правове регулювання у 

правовідносинах з іноземним елементом в Україні є Закон України «Про 

міжнародне приватне право». Тому в першу чергу слід звернути увагу на те, 

як визначаються правовідносини з іноземним елементом, у яких можна вести 

мову про підпорядкування правовідносин щодо іноземного інвестування 

законодавству тієї чи іншої держави. 

Виходячи з положень вищезазначеного закону, колізійні питання 

інвестиційних правовідносин, зокрема з приводу захисту майнових прав 

іноземного інвестора, умовно можна поділити на 2 блоки: матеріально-

правова складова (визначення права й правосуб’єктності), та процесуальна 

складова. Таким чином, законодавство доволі широко визначає предмет 

колізійного міжнародно-приватноправового регулювання правовідносин за 

участю іноземного інвестора. Це, у свою чергу, дозволяє широко застосувати 

автономію волі, тобто підпорядкування інвестиційних правовідносин у 

повній мірі або ж частково праву іноземної держави. 

Можливість вибору права тлумачиться законодавством як автономія 

волі, яка є важливою засадою міжнародно-приватноправового регулювання 

інвестиційних правовідносин і полягає в тому, що учасники правовідносин з 

іноземним елементом можуть здійснити вибір права, що підлягає 

застосовуванню до відповідних правовідносин. 

Застереження щодо можливості застосування автономії волі до тих чи 



 

 

61 

інших правовідносин полягає, зокрема, у таких інститутах міжнародного 

приватного права як обхід закону, взаємності у застосуванні матеріального чи 

процесуального права іншими державами (зокрема у частині визнання рішень 

судів) та охорони публічного порядку. 

Так, відповідно до ст. 10 ЗУ про МПрП, правочин та інші дії учасників 

приватноправових відносин, спрямовані на підпорядкування цих відносин 

праву іншому, ніж те, що визначається згідно із цим Законом, в обхід його 

положень, є нікчемними. У цьому разі застосовується право, яке підлягає 

застосуванню відповідно до норм цього Закону [134]. Отже, вкрай важливо 

визначити, які саме правовідносини регулюється правом України, а які – 

іноземним. Адже часто виникає ситуація, коли іноземний інвестор, вважаючи 

положення законодавства України такими, що можуть неналежно захистити 

його майнові права, намагається підпорядкувати правовідносини більш 

прийнятному в конкретній ситуації іноземному законодавству. 

В міжнародному приватноправовому законодавстві України 

встановлений правовий режим, за яким принцип взаємності у застосуванні 

права іноземної держави може бути застосований лише у випадку 

передбаченому законодавством, а у всіх інших випадках – допускається 

застосування іноземного права, навіть якщо по відношенню до права України 

в іноземній державі такого ж режиму застосування немає. У випадку, якщо 

відповідно до законодавства чи міжнародних правових договорів вимагається 

дотримання та з’ясування юрисдикційним органом дотримання принципу 

взаємності, все одно діє презумпція наявності такої взаємності, спростування 

якої буде обов’язком сторін інвестиційного спору. Такий підхід вважаємо 

дещо спірним, адже застосування взаємності могло б посилити позицію 

України в переговорах з іноземними державами щодо захисту і просування 

прав та інтересів національного інвестора, який здійснює інвестиції за 

кордоном, вимагаючи аналогічний режим чи інші поступки до українських 

інвесторів. Тим більше, з урахуванням розгалуженої системи консульських 

установ та ресурсів Міністерства закордонних справ України станом на 
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сьогодні не складає проблем визначення основних аспектів прояву принципу 

взаємності у законодавствах інших держав в частині можливості застосування 

права України. 

Не менш важливим є інститут застереження про публічний порядок, 

відповідно до якого норма права іноземної держави не застосовується у 

випадках, якщо її застосування призводить до наслідків, явно несумісних з 

основами правопорядку (публічним порядком) України. Варто звернути 

увагу, що категорія публічний порядок може трактуватися доволі широко. ЇЇ 

часто використовували суди у своїй практиці при розгляді спорів, що 

випливають з інвестиційних правовідносин з іноземним елементом. 

Певне узагальнене відображення даної практики можна віднайти у 

рекомендаціях Вищого господарського суду України «Про практику 

застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних 

відносин» від 28.12.2007 р. № 04-5/14. Відповідно до ст. 6.1 діяльність 

акціонерного товариства, зареєстрованого в Україні як юридичної особи, 

відносини між акціонерним товариством і акціонерами, а також між 

акціонерами акціонерного товариства з приводу діяльності останнього 

регулюються виключно законами та іншими нормативно-правовими актами 

України. В разі укладення акціонерами – іноземними юридичними або 

фізичними особами – угоди (правочину) про підпорядкування відносин між 

акціонерами, а також між акціонерами і акціонерним товариством з приводу 

діяльності товариства іноземному праву, такий правочин є нікчемним. 

Відносини між засновниками (учасниками) господарського товариства з 

приводу його створення, формування його органів, визначення компетенції 

цих органів, процедури скликання загальних зборів та визначення порядку 

прийняття рішень на зборах регулюються положеннями ЦК України [206] та 

Закону України «Про господарські товариства» [117]. За своїм змістом ці 

норми є імперативними, а їх недотримання порушує публічний порядок. Таке 

ж застереження про порушення публічного порядку міститься у п. 6.2 та 6.3 

наведених Рекомендацій, якими обгрунтовується неможливість на 
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договірному рівні підпорядкування питань корпоративного управління 

іноземному праву [138]. 

Однак не виключено, що судова практика може відходити від підходів 

до можливості застосування категорії «публічний порядок» в контексті 

підпорядкування правовідносин за участю іноземного інвестора праву 

України. Зокрема наведені вище рекомендації втратили чинність у зв’язку з 

прийняттям Постанови Пленуму Вищого господарського суду «Про деякі 

питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних 

правовідносин» від 25.02.2016 р. №4 [122]. З урахуванням того, що прямої 

заборони, яка б недвозначно регулювала можливість підпорядкувати усі без 

виключення аспекти наведених правовідносин законодавству України немає, 

вважаємо, що за умови та з метою сприяння збільшенню міжнародного 

інвестиційного обороту в Україні практика застосування відповідного 

законодавства підлягатиме лібералізації. 

Не менш важливим є статус суб’єктів, який у міжнародно-

приватноправових інвестиційних правовідносинах в основному стосується 

питань дієздатності та визначення особистого закону, який поширюється на 

ту чи іншу особу-інвестора. 

Ст. 29 основного у наведеній сфері Закону встановлює Національний 

режим діяльності іноземних юридичних осіб в Україні, який полягає у тому, 

що підприємницька та інша діяльність іноземних юридичних осіб в Україні 

регулюється законодавством України щодо юридичних осіб України, якщо 

інше не встановлено законом [134]. Однак слід мати на увазі, що регулювання 

«підприємницької діяльності» не охоплює безумовно усі договірні 

правовідносини в Україні – йдеться передусім про сплату податків, 

підпорядкування регуляторним актам, забезпечення гарантій правам 

споживачів, – увесь той спектр правовідносин, які у повній мірі чи частково 

відносяться до публічного аспекту правового регулювання. Однак це не 

суперечить можливості застосувати інше право до договірних правовідносин 

між суб’єктами підприємницької діяльності, зокрема і у взаємовідносинах з 
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фізичними особами, адже саме принцип автономії волі широко 

застосовується в договірних, у тому числі інвестиційно-договірних 

правовідносинах. Саме такий «виняток» встановлений аналізованим законом, 

який у більшій мірі можна вважати прийнятим правилом. Відповідний підхід 

щодо надання іноземним інвесторам національного режиму діяльності 

відображений і в більшості двосторонніх міжнародних інвестиційних 

договорах. 

Найбільш широко колізійне правове регулювання та засади автономії 

волі при виборі права, що застосовується до тих чи інших інвестиційних 

правовідносин, має місце у договірних приватних відносинах, за 

виключенням тих, що визначають статус юридичної особи (про що зазначено 

вище). Тому у випадку, коли інвестиція здійснюється на договірній основі, 

питання вибору права має особливу актуальність. При цьому, це стосується 

як самого договору (виконання якого може передбачати вчинення багатьох за 

суттю правочинів), так і окремих правочинів спрямованих на його виконання, 

або ж на захист майнових прав іноземного інвестора. 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про міжнародне приватне право», 

зміст правочину може регулюватися правом, яке обрано сторонами, якщо 

інше не передбачено законом. У разі відсутності вибору права до змісту 

правочину застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок із 

правочином [134]. Якщо ж розглядати правочин в контексті юридично 

значимих дій спрямованих на самозахист майнових прав іноземного 

інвестора, випливатиме висновок, що межі здійснення самозахисту як 

важлива ознака та міра можливої поведінки інвестора, що спрямована на 

захист інвестицій, регулюватиметься законодавством саме тієї держави, у 

якій відповідні діяння будуть здійснюватися чи матимуть основні юридичні 

наслідки, як це є в Україні. 

Інвестиції, як відомо, можуть здійснюватися у різних видах, у тому 

числі шляхом передачі майнових прав інтелектуальної власності на ті чи інші 

об’єкти. Відповідно до ст. 37 ЗУ Про МПрП, до правовідносин у сфері 
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захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій 

вимагається захист цих прав [134]. При цьому, все більш актуальним є 

питання встановлення міжнародно-правових засобів захисту прав 

інтелектуальної власності, адже у сучасному світі об’єкти інтелектуальної 

власності можуть розповсюджуватися через мережу Інтернет без конкретної 

територіальної прив’язки до певної державної юрисдикції. Відповідно, 

потребує осучаснення і підхід до застосування права щодо захисту прав 

інтелектуальної власності та встановлення транскордонних засобів захисту на 

підставі міжнародних договорів. 

У частині ж захисту майнових прав іноземного інвестора, зокрема права 

власності та інших речових прав, в аналізованому Законі основи правового 

регулювання встановлені у ст. 42. Як встановлено у ч. 1 даної статті, захист 

права власності та інших речових прав здійснюється на вибір заявника 

відповідно до права держави, у якій майно знаходиться, або відповідно до 

права держави суду. Відповідно до ч. 2 даної статті, захист права власності та 

інших речових прав на нерухоме майно здійснюється відповідно до права 

держави, у якій це майно знаходиться. Ч. 3 встановлює, що захист права 

власності та інших речових прав, які підлягають державній реєстрації в 

Україні здійснюється відповідно до права України [134]. Таким чином захист 

майнових прав іноземного інвестора залежатиме, в основному, від виду 

інвестиції. Автономія волі у застосування права в нашій державі можлива 

щодо захисту рухомих речей, в якій особа може обрати або ж право держави 

знаходження речі (lex rei sitae), або ж право суду (lex fori), оскільки з 

урахуванням намагання різних держав максимально розширити юрисдикцію 

власних судів може виникнути ситуація, за якої інвестор може використати як 

судову установу в Україні, так і за кордоном. Про це зазначимо у другій 

частині цього дослідження. 

Незважаючи на усю сукупність положень, що встановлюють багато 

аспектів інвестиційних правовідносин за участю іноземного інвестора, на які 

не може бути поширене право іншої держави, законодавство України 
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використовує надзвичайно широко засади автономії волі (lex voluntatis) у 

договірних правовідносинах за участю іноземного елементу, що з огляду на 

сукупність форм здійснення інвестицій дозволяє підпорядкувати значну 

частину інвестиційних відносин праву іншої держави. 

Відповідно до ст. 43, сторони договору згідно зі статтями 5 та 10 цього 

Закону можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, 

коли вибір права прямо заборонено законами України [134]. Тобто до будь-

якого договору, окрім засновницького (ст. 46), предметом якого є інвестиція у 

розумінні Закону України «Про режим іноземного інвестування» [150], може 

бути застосована угода про підпорядкування правовідносин іноземному 

праву. Що ж стосується відповідного засновницького договору, то мова йде 

про договір, що стає підставою для реєстрації юридичної особи з іноземним 

капіталом, який визначає порядок управління товариства та інші аспекти, які 

визначені законодавством [117]. Однак не заборонено укласти інший договір, 

яким визначити права й обов’язки осіб зокрема щодо управління 

товариством, який буде поєднувати, наприклад, правову природу договору 

управління майном, доручення чи комісії, де визначатимуться права й 

обов’язки щодо такого управління, які відповідно до ст. 43 можуть бути 

підпорядкованими праву іноземної держави. Цей договір не слід 

ототожнювати із відносинами корпоративного управління. По суті права, що 

випливатимуть із нього, будуть існувати у паралельній правовій площині із 

корпоративними правовідносинами. Таке підпорядкування іноземному праву 

відносин із управління підприємством й визнання юрисдикційними органами 

України правомочності такого підпорядкування будуть ще одним аспектом 

підвищення інвестиційної привабливості України, адже дозволить іноземним 

інвесторам набути додаткових прав у сфері управління підприємством та 

застосувати поряд із інструментарієм захисту, що випливає із корпоративних 

правовідносин врегульованих законодавством України, ще й інструментарій, 

який випливає із положень національного законодавства інвесторів чи інших 

держав, яким підпорядковані правовідносини. 



 

 

67 

В контексті останньої тези слід підкреслити, що у договірних 

правовідносинах законодавство України не встановлює імперативної вимоги, 

що таке підпорядкування обов’язково мусить випливати із законодавства 

держави, резидентом якої є іноземний інвестор. Це лише практична 

доцільність, якою керується та чи інша особа, вважаючи, що її національне 

законодавство є для неї більш зрозумілим, що зумовлює полегшення захисту 

майнових прав. Натомість можливі випадки підпорядкування правовідносин 

законодавству третьої держави, чи сукупності відомих сторонам положенням 

міжнародного приватного права. 

Цікавим з точки зору колізійного регулювання також є положення ст. 

28 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», яке поєднує у 

собі положення процесуального, матеріального й колізійного характеру. 

Відповідно до ч. 1 третейський суд вирішує спір згідно з такими нормами 

права, які сторони обрали як такі, що застосовуються до суті спору. Якщо в 

ньому не висловлено іншого наміру, будь-яке положення права або системи 

права будь-якої держави повинно тлумачитись як таке, що безпосередньо 

відсилає до матеріального права цієї держави, а не до її колізійних норм. Як 

встановлює ч. 2 наведеної статті, в разі відсутності якої-небудь вказівки 

сторін третейський суд застосовує право, визначене згідно з колізійними 

нормами, які він вважає застосовними. У ч. 4 даної статті зазначається, що в 

усіх випадках третейський суд приймає рішення згідно з умовами угоди і з 

урахуванням торгових звичаїв, що стосуються даної угоди [135]. 

Таким чином, ще одним додатковим способом визначення права, що 

повинне підлягати застосуванню, є його зазначення у третейській угоді. При 

цьому, іноземний міжнародний комерційний арбітраж, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором, не обмежений процесуальними та 

матеріально-правовими аспектами, які визначають необхідність здійснити 

застосування права України, за винятком тих, які можуть потягнути за собою 

підстави для не виконання такого рішення в Україні. Отже, міжнародний 

комерційний арбітраж в частині можливості застосування положень 
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іноземного права є більш гнучким, ніж відповідні суди України. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що колізійно-правове 

регулювання, що застосовується до договірних відносин є не лише методом 

вирішення колізій між законодавствами різних державних юрисдикцій, але й 

важливим аспектом, що визначає інвестиційну привабливість держави для 

іноземного інвестора. Адже чим більше дотримані засади автономії волі, тим 

більша можливість в іноземних інвесторів самостійно обрати право, що 

застосовуватиметься до інвестиційних правовідносин визначаючи та 

доповнюючи правові інструменти захисту його майнових прав. 

Не менш важливим в колізійних питаннях є регулювання процесуальної 

складової у відносинах з іноземним елементом, який включає питання 

процесуального статусу іноземного інвестора, підсудності справ, виконання 

судових рішень іноземних судів, у тому числі міжнародного комерційного 

арбітражу чи інших третейських судів, що знаходяться за кордоном. 

Розпочнемо з питання підсудності, визначення якого є вкрай важливим 

питанням міжнародного приватного права загалом та захисту майнових прав 

іноземного інвестора зокрема. Відповідно до ч. 1 ст. 75 ЗУ Про МПрП, 

підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на 

момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході 

провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися, 

крім випадків, передбачених у статті 76 цього Закону. Ч. 2 зазначає, що суд 

відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо у суді чи іншому 

юрисдикційному органі іноземної держави є справа зі спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав [134]. Останнє 

положення є не зовсім коректним, адже є певні справи, що відносяться до 

виключної підсудності українських судів, які у тому числі за законодавством 

іноземної держави можуть підпадати під юрисдикцію судів іноземної 

держави. Крім цього, провадження також може бути трактовано по-різному. 

«Чи слід вважати розгляд питання про підсудність провадженням?» – 

питання, яке може по-різному трактуватися законодавством інших держав. 
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Тому відповідне положення повинно, на нашу думку, бути переглянутим. 

Як зазначається в ст. 76 ЗУ Про МПрП, суди можуть приймати до свого 

провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких 

випадках: якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з 

іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 

цього Закону; якщо на території України відповідач у справі має місце 

проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке 

можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво 

іноземної юридичної особи – відповідача; у справах про відшкодування 

шкоди, якщо її було завдано на території України; якщо у справі про сплату 

аліментів або про встановлення батьківства позивач має місце проживання в 

Україні; якщо у справі про відшкодування шкоди позивач – фізична особа має 

місце проживання в Україні або юридична особа – відповідач – 

місцезнаходження в Україні; якщо у справі про спадщину спадкодавець у 

момент смерті був громадянином України або мав в Україні останнє місце 

проживання; дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала 

місце на території України; якщо у справі про визнання безвісно відсутнім 

або оголошення померлим особа мала останнє відоме місце проживання на 

території України; якщо справа окремого провадження стосується особистого 

статусу або дієздатності громадянина України; якщо справа проти 

громадянина України, який за кордоном діє як дипломатичний агент або з 

інших підстав має імунітет від місцевої юрисдикції, відповідно до 

міжнародного договору не може бути порушена за кордоном; якщо у справі 

про банкрутство боржник має місце основних інтересів або основної 

підприємницької діяльності на території України; в інших випадках, 

визначених законом України та міжнародним договором України [134]. 

Однак необхідно звертати увагу і на правила виключної підсудності. 

Так, відповідно до ст. 77, підсудність судам України є виключною у таких 

справах з іноземним елементом: якщо нерухоме майно, щодо якого виник 

спір, знаходиться на території України, крім справ, що стосуються укладення, 
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зміни, розірвання та виконання договорів у рамках державно-приватного 

партнерства, укладених Кабінетом Міністрів України, згідно з якими 

нерухоме майно є об’єктом такого партнерства, а спір не стосується 

виникнення, припинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт; якщо у 

справі, яка стосується правовідносин між дітьми та батьками, обидві сторони 

мають місце проживання в Україні; якщо у справі про спадщину 

спадкодавець – громадянин України і мав в ній місце проживання; якщо спір 

пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує 

реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні; якщо спір пов'язаний з 

реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців; якщо спір стосується дійсності записів у 

державному реєстрі, кадастрі України; якщо у справах про банкрутство 

боржник був створений відповідно до законодавства України; якщо справа 

стосується випуску або знищення цінних паперів, оформлених в Україні; 

справи, що стосуються усиновлення, яке було здійснено або здійснюється на 

території України; в інших випадках, визначених законами України [134]. 

При цьому правила, окреслені у даній і попередній статті, стосуються також 

інших юрисдикційних органів України (ст. 78) [134]. 

ГПК та ЦПК України інших правил підсудності справ з іноземним 

елементом не містять, посилаючись на правила встановлені у них самих, 

інших законах чи міжнародно-правових актах. Це ж стосується і 

процесуальних прав іноземних осіб, які у повній мірі прирівняні до таких 

прав громадян України [30; 207], що є позитивним моментом у захисті прав 

іноземного інвестора. 

В інвестиційних правовідносинах часто учасниками виступають 

держави та інші міжнародні організації, що робить актуальним питання 

визнання за ними судового імунітету. Відповідно до ст. 79 ЗУ Про МПрП, 

пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до 

участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, 

яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, 
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застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і 

звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою 

компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено 

міжнародним договором України або законом України [134]. 

Аналогічні правила слід віднести акредитованих в Україні 

дипломатичних представників іноземних держав та інших осіб, зазначених у 

відповідних законах України і міжнародних договорах України, які 

підлягають юрисдикції судів України лише в межах, що визначаються 

принципами та нормами міжнародного права або міжнародними договорами 

України. Міжнародні організації підлягають юрисдикції судів України у 

межах, визначених міжнародними договорами України або законами України 

[134]. 

У даному випадку вкрай важливим є принцип взаємності, який 

відповідно до ч. 4 аналізованої статті проявляється у тому, що в ситуації, коли 

в порушення норм міжнародного права Україні, її майну або представникам в 

іноземній державі не забезпечується такий же судовий імунітет, який згідно з 

частинами першою та другою цієї статті забезпечується іноземним державам, 

їх майну та представникам в Україні, Кабінетом Міністрів України може бути 

вжито до цієї держави, її майна відповідних заходів, дозволених міжнародним 

правом, якщо тільки заходів дипломатичного характеру не достатньо для 

врегулювання наслідків зазначеного порушення норм міжнародного права 

[134]. 

Не менш важливим є питання визнання та виконання рішень іноземних 

судів в Україні. Згідно з ст. 81 ЗУ Про МПрП, в Україні можуть бути визнані 

та виконані рішення іноземних судів у справах, що виникають з цивільних, 

трудових, сімейних та господарських правовідносин, вироки іноземних судів 

у кримінальних провадженнях у частині, що стосується відшкодування шкоди 

та заподіяних збитків, а також рішення іноземних арбітражів та інших органів 

іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і 

господарських справ, що набрали законної сили. Як зазначається у ст. 82 
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цього Закону, визнання та виконання рішень, визначених у статті 81 цього 

Закону, здійснюється у порядку, встановленому законом України [134]. 

Порядок, про який йде мова вище, визначений процесуальним 

законодавством України. У першу чергу слід зазначити, що виконання рішень 

іноземних судів, а також міжнародних арбітражів чи іноземних третейських 

судів – юрисдикція виключно загального суду, який розглядає відповідні 

справи у порядку цивільного судочинства. 

Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» не визначає, 

який конкретно суд є компетентним у розгляді питання про визнання та 

виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, у тому числі того, 

що функціонує за кордоном [135]. Як випливає із положень ГПК до 

компетенції господарського суду відносяться питання визнання та виконання 

рішень третейських судів [30]. Так як юрисдикція господарського суду з цих 

питань встановлюється виключно щодо визнання чи оскарження рішень 

третейських судів, які відповідно до законодавства України не розглядають 

справи з іноземним елементом, відповідно визнання та примусове виконання 

рішень міжнародних арбітражних органів чи іноземних судів – юрисдикція 

загального суду. 

Такий підхід виглядає доволі спірним, адже при визнанні та виконанні 

рішень між іноземними суб’єктами господарювання вирішується сукупність 

складних питань регулювання правовідносин, у тому числі між суб’єктами 

господарювання, які можуть бути врегульовані іноземним правом. Тобто це 

доволі складні категорії справ, що потребують спеціальних знань, досвіду та 

практичних навичок у сфері розгляду справ між суб’єктами господарювання. 

Основна ж позиція за збереження відокремленої гілки господарських судів 

полягає у їх спеціалізації та високій компетенції. Таким чином, більш логічно 

для ефективного розгляду даної категорії справ за участю іноземного 

інвестора – суб’єкта господарювання, передати дані категорії справ також і 

господарським судам. 

Повертаючись до відповідного провадження в порядку цивільного 
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судочинства слід зазначити, що процесуальне законодавство визначає 2 

субінститути – розгляд рішення іноземного суду, що підлягає примусовому 

виконанню, та такого, що примусовому виконанню не підлягає. Суть 

визнання рішень, які не підлягають примуcовому виконанню в Україні – 

встановлення чи визнання певних фактів, які органи державної влади в 

Україні будуть розглядати як такі, що, по-перше, мають силу судового 

рішення, по-друге, як такі, що мають преюдиційне значення. Прикладом 

можуть бути справи про визнання права власності чи іншого речового права 

за іноземним інвестором. 

Загалом положення ЦПК України встановлюють належний та якісний 

механізм для визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних 

арбітражних органів. Тим не менше, у міру того, що оновлені положення 

законодавства діють віднедавна, практичні проблеми у їх реалізації можуть 

бути виявлені в подальшому. Це свідчить, що існує потенціал продовжувати 

дослідження в цьому напрямі, які не втрачатимуть актуальності. 

Отже, процесуальні питання колізійного регулювання захисту майнових 

прав іноземного інвестора в Україні є доволі якісними та забезпечують 

ефективність юрисдикційних засобів, у тому числі з використанням 

юрисдикційних органів, що знаходяться на території іноземних держав. 

Підсумовуючи все вищенаведене, виходячи із характеристики 

матеріальної і процесуальної складової захисту майнових прав іноземного 

інвестора, зазначимо, що колізійне законодавство України характеризується: 

1) високим рівнем диспозитивності та широким поширенням принципу 

автономії волі; 2) повагою та визнанням рішень міжнародних юрисдикційних 

органів; 3) сприятливим регулюванням для іноземного інвестора та захисту 

його майнових прав; 4) повним рівнем забезпечення можливості врегулювати 

договірні правовідносини за участю іноземного інвестора його національним 

законодавством, за незначними виключеннями. 
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2.2 Класифікація засобів захисту майнових прав іноземного 

інвестора у міжнародному приватному праві. 

 

Попередньо визначивши теоретичні основи та понятійно-

категоріальний апарат, який застосовується для опису тих чи інших елементів 

механізму захисту прав іноземних інвесторів, необхідно звернути увагу на 

усю сукупність таких елементів, яка визначатиме кількісну та якісну 

характеристику інструментарію, який може використати та чи інша особа для 

захисту своїх майнових прав у сфері інвестиційної діяльності. Особливим 

чином це стосується іноземних інвесторів щодо яких, по-перше, 

багатосторонніми та двосторонніми інвестиційними угодами може бути 

встановлено додатковий інструментарій захисту, по-друге, в національному 

законодавстві встановлюються додаткові гарантії, які пов’язані із 

транскордонним рухом благ, які є інвестиціями, по-третє, у певних випадках 

на іноземних інвесторів може бути поширено правовий режим різних 

юрисдикцій при використанні колізійно-правового методу, що застосовується 

з приводу тих чи інших аспектів іноземної інвестиційної діяльності. 

Найбільш широкою категорією для характеристики інструментарію 

захисту майнових прав іноземного інвестора є засоби захисту. У порівнянні з 

такими поняттями як форми та способи саме ця категорія, на нашу думку, 

влучно описує широку сукупність інструментарію – саме поняття засіб 

описує сукупність інструментів, у тому числі способів та форм як 

зовнішнього прояву здійснення відповідного захисту. Тому для більш 

структурованого й комплексного підходу до розробки відповідної 

проблематики слід провести класифікацію засобів захисту майнових прав 

іноземного інвестора, розкрити їх сутність та місце у відповідній 

інституційно-правовій системі України та інших держав. 

Необхідність пошуку теоретичної й прикладної класифікації засобів 

захисту прав іноземного інвестора зумовлено, у першу чергу, методологічною 

необхідністю подальшого дослідження інституційно-правової структури 
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сукупності засобів захисту майнових прав інвесторів. Це в подальшому 

дозволить більш комплексно підійти до деталізованих практичних і 

теоретичних досліджень з пропозиціями щодо вдосконалення окремих засобів 

в нашій державі та міжнародному комерційному обороті. У другу чергу, 

поділ сукупності засобів захисту на види дозволить більш ґрунтовно на 

теоретичному і навчальному рівні підійти до вивчення окремих видів засобів. 

По-третє, без проведеної класифікації з огляду на значну кількість об’єктів, 

які охоплюються складом поняття «засоби захисту майнових прав іноземного 

інвестора», подальше дослідження не відповідатиме ознаці повноти й 

структурованості. 

При цьому слід попередньо згадати, що у науці є різні підходи до 

розуміння понять засобів, форм та способів захисту. За відсутності 

конкретної нормативної вказівки та двозначності слів, що використовуються 

при визначенні відповідних понять, не можна категорично заперечувати 

позицію щодо розкриття сутності того чи іншого елемента відповідних 

учених. Однак, при дослідженні основи для подальшої класифікації за основу 

візьмемо окреслене нами вище розуміння поняття засобу захисту та його 

співвідношення з такими категоріями як спосіб та форма захисту прав 

іноземного інвестора. Це не виключає використання як теоретичної основи 

поглядів на поділ основних засобів захисту в цивільному праві інших 

науковців, якщо вони окреслювали поняттям форми чи способи захисту те, 

що ми розуміємо під засобами захисту. 

Також слід підкреслити, що будь-яку значну за обсягом сукупність 

можна поділити на види за будь-якими підставами, однак не всі вони 

матимуть методологічну, теоретичну чи прикладну цінність. Тому виділяючи 

власну систему класифікації засобів захисту іноземних прав інвесторів, 

коротко характеризуючи її слід конкретно вказувати на значення того чи 

іншого поділу для науки чи практики. 

Досліджуючи сукупність засобів захисту у сфері інвестування чи у 

цивільному праві загалом, у тому числі з іноземним елементом, багато 
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дослідників в тій чи іншій мірі здійснювали поділ тієї сукупності на види, що 

було обумовлено методологічним підходом у тих чи інших розробках. До 

таких дослідників відносяться О.І. Богатирьова, М.М. Богуславський, 

С.А. Войтович, Д.В. Дударець, М.С. Євтєєва, О.О. Кот, Д.К. Лабін, 

Д.Г. Лук’яненко, Р. Мастерс, Я. Паульсон, О.В. Рибій, М. Сорнарадж, 

І.З. Фархутдінов, О.Г. Хрімлі та ін. Беручи за теоретичну основу 

напрацювання відповідних науковців у даній сфері, спробуємо здійснити 

авторський пошук класифікації засобів захисту іноземних інвесторів, який з 

нашої точки зору буде найбільш ґрунтовним та відповідатиме критерію 

практичної доцільності. 

Одним із найбільш поширених поділів, в межах яких розкривається як 

форма так і сукупність засобів, є поділ на юрисдикційні та неюрисдикційні 

засоби (форми) захисту. [10, с. 45; 54, с. 155; 201, с. 31; 205, с. 101; 209, 

с. 251]. При цьому, слід звернути увагу, що в науці прийнято розглядати цю 

класифікацію щодо форм юридичного захисту, натомість з-поміж наведених 

джерел лише О.О. Кармаза вважає за доцільне виділяти юрисдикційні та 

неюрисдикційні форми. 

Керуючись окресленим вище розумінням засобів захисту майнових 

прав іноземного інвестора як інструментарію, так як у широкому розумінні 

під конкретним засобом захисту може вважатися увесь спектр 

інструментарію, що творить інститути й інституції, наприклад, судовий 

захист як засіб, а у вузькому розумінні під засобом захисту може вважатися 

конкретна юридично значима дія, повністю переконані, що застосувати 

наближену підставу поділу щодо засобів захисту виділивши юрисдикційний 

та неюрисдикційний їх види буде у повній мірі обґрунтовано. Однак ми б 

запропонували інакше сформулювати відповідну підставу поділу та 

відповідний вид. 

Так, на підставі використання інституцій з юрисдикційними 

повноваженнями, можемо виділити: 

- засоби захисту пов’язані зі зверненням до юрисдикційних органів; 
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- засоби захисту не пов’язані зі зверненням до юрисдикційних органів. 

Загалом, за аналогією із поділом форм також можна використати 

формулювання юрисдикційні та неюрисдикційні засоби захисту майнових 

прав іноземного інвестора. 

Класифікація захисту прав інвестора на юрисдикційні і неюрисдикційні 

засоби захисту є однією з найбільш ґрунтовних класифікацій, оскільки 

ґрунтується на дихотомічному поділі усіх засобів на ті, які пов’язані з 

розглядом у юрисдикційних органах та ті, які полягають у використанні 

іншого інструментарію. Як перші так і другі є незамінною складовою дієвої 

системи захисту майнових прав, при цьому юрисдикційні засоби захисту, які 

включають необхідність здійснення процесуального провадження за 

позовами та скаргами іноземних інвесторів використовуються, зазвичай, у 

другу чергу після того, як вичерпалися менш обтяжливі з фінансово-

процедурної точки зору неюрисдикційні засоби захисту. 

Серед юрисдикційних засобів захисту також можна виділити значну їх 

кількість, яку може обрати інвестор на власний розсуд. Йдеться як про види 

використання тих чи інших національних органів, юрисдикція яких 

поширюється на вирішення того чи іншого спору з приводу майнових прав 

іноземних інвесторів, так і про конкретні етапи та правові інститути у межах 

яких іноземний інвестор може вчинити ті чи інші юридично значимі дії з 

метою захисту власних майнових прав (вузький підхід до розуміння засобів). 

Тому у подальшому в межах юрисдикційних засобів захисту можемо 

виділити інші підстави для поділу таких засобів на види, що у повній мірі 

дасть змогу описати інструментарій захисту прав іноземного інвестора. Це 

стосується і неюрисдикційних засобів захисту, які є менш юридично 

визначеними та також повинні бути поділені на види нижчого порядку. Саме 

у неюрисдикційних засобах в більшій мірі проявляється колізійний метод 

правового регулювання захисту майнових прав іноземного інвестора. 

Звернімо основну увагу на те, що слід відносити до складу поняття 

юрисдикційних органів з урахуванням позицій науковців. Так як окреслена 
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класифікація є дихотомічною – усі інші засоби захисту можемо віднести до 

категорії «неюрисдикційних засобів захисту». 

У науці щодо наведеного питання немає спільного погляду. Так, 

В.В. Долінская виділяє у межах юрисдикційної форми захисту загальний 

судовий та спеціальний адміністративний порядок захисту порушених прав 

[43, с. 410], які можемо визначити як засоби захисту майнових прав 

іноземного інвестора зі зверненням до суду чи державного органу. 

А.Н. Єрмаков основною підставою для такого поділу вважає владний 

характер повноважень органів та посадових осіб, котрі здійснюють захист 

[44, с. 30]. Таким чином умовно, в межах окресленого юрисдикційного засобу 

захисту, виходячи із вищенаведеної позиції, виділяється ще й спеціальний та 

загальний засіб (форма) захисту. 

Підтримуючи наведену вище позицію щодо відповідного поділу О.Г. 

Хрімлі приходить до висновку, що третейський розгляд слід віднести до 

спеціальної юрисдикційної форми [203, с. 30]. Вважаємо, що саме виділення 

судового та іншого розгляду в межах класифікації є доцільним, адже судовий 

захист є таким видом захисту, який врегульовується процесуальним 

законодавством держави, у якій розглядається спір за участю іноземного 

інвестора. Цей спосіб надається усіма державами. Окреслення інших засобів 

захисту як спеціальних зумовлено тим, що відповідні способи захисту 

відображаються зазвичай у спеціальному регулюванні розгляду 

інвестиційних спорів. Так, в адміністративному порядку можуть 

розглядатися, наприклад, спори у сфері конкуренції, які мають спеціальне 

регулювання процедури розгляду, чи спір інвестора з приводу оподаткування 

безпосередньо з контролюючими органами тощо. Крім цього, вочевидь, для 

розгляду у третейських судах чи міжнародному арбітражі також передбачено 

відповідне спеціальне правове регулювання як на договірному рівні між 

сторонами інвестиційної діяльності, так і на рівні міжнародних угод у сфері 

інвестицій. Щодо останніх, між іншим, у зарубіжній доктрині існує тенденція 

до визначення таких угод як частини глобального адміністративного права, 
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яку обстоюють, зокрема, Г. Гартен та М. Луглін [227, c. 148-150]. Однак слід 

мати на увазі, що в окремих державах, де існують кодекси адміністративних 

процедур, які, наприклад, регламентують загальний порядок 

адміністративних проваджень у спорах інвесторів з державними органами, 

відповідний порядок не у повній мірі можна назвати спеціальним. Тому як 

вихід можливо поділити юрисдикційні засоби захисту на судові та позасудові. 

Проте у цьому контексті під питаннями залишиться у наведеній класифікації 

віднесення міжнародних судових органів до того чи іншого окресленого виду. 

Більш вдалою є класифікація, за якої поділ на види здійснюється не на 

два елемента – судовий та позасудовий, а в залежності від органів включає 

декілька засобів, що доступні інвестору для захисту своїх прав. Так Н.П. 

Бондар вказує, що до юрисдикційних форм захисту суб’єктивних прав слід 

віднести поділ на захист державними органами та нотаріусом [14, с. 90]. Не 

зовсім можемо погодитись із виділенням у межах юрисдикційного захисту 

звернення до нотаріуса як засіб захисту прав іноземного інвестора, оскільки 

такий засіб захисту може бути реалізованим в Україні лише за наявності 

відповідного застереження у договорі (волі суб’єктів інвестиційних відносин 

за участю іноземного елемента) та відсутності спору. 

У подальшому наведений науковець узагальнено виділяє судову, 

третейську та нотаріальну форму захисту, підкреслюючи, що відповідний 

поділ не є вичерпним [14, с. 90-91]. Цей перелік по суті доповнює 

вищенаведену класифікацію зверненням до третейських судів як засобом 

захисту суб’єктивних цивільних прав, однак упускає попередньо наведений 

засіб – захист іншими державними органами. З приводу нотаріуса як 

юрисдикційного засобу чи форми захисту прав іноземного інвестора слід 

зазначити, що такої позиції дотримується багато інших науковців, зокрема 

О.Ю. Скворцов [175, с. 69], Х.В. Майкут [85, c. 65], Г.П. Тимченко [186, с. 69] 

та інші. Погоджуємось, що звернення до нотаріуса з приводу захисту 

інвестиційних прав, наприклад, у порядку видання виконавчого напису чи у 

порядку реєстрації прав на заставне майно, що є поширеним для інвесторів, 
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які здійснюють інвестицію у формі надання кредитів, є відомим та 

ефективним засобом захисту майнових прав іноземних інвесторів. Однак 

категорично не погоджуємось із віднесенням цього засобу до категорії 

юрисдикційних із підстав, що наведені вище. 

А.І. Базилевич в межах юрисдикційної форми виділяє загальний 

порядок захисту, яким вважає судовий захист. До останнього науковець 

відносить захист у судах загальної юрисдикції, арбітражних і третейських 

судах [7]. Таким чином не менш важливим буде виділення тих засобів 

захисту, які впроваджуються не лише суверенними державами одноособову 

шляхом прийняття відповідного законодавства, але й самими учасниками на 

договірних засадах, чи державами на рівні міждержавних інвестиційних угод. 

До цієї підстави поділу слід повернутися в подальшому. 

Проблемним при виділення складу юрисдикційних засобів захисту 

майнових прав іноземних інвесторів також є віднесення такого засобу захисту 

як звернення до третейського суду до категорії «юрисдикційний засіб 

захисту» у межах наведеної класифікації. Наприклад, О.В. Бігняк такий засіб 

відносить до виду неюрисдикційнийх засобів (форм) захисту поряд із 

примирливими процедурами, медіацією, самозахистом та позасудовим 

засобом захисту [10, с. 45]. Натомість О.О. Кот безапеляційно зазначає, що 

захист прав і законних інтересів третейським судом слід відносити саме до 

юрисдикційних засобів (форм за автором) захисту цивільних прав [72, с. 72]. 

Остання позиція є переважаючою у доктрині і цілком з нею погоджуємося. 

На нашу думку, проблеми віднесення тієї чи іншої категорії до 

юрисдикційного виду засобів захисту майнових прав іноземного інвестора у 

значній мірі лежить у межах самого розуміння юрисдикційних засобів 

захисту прав іноземного інвестора. 

Юрисдикція – важлива категорія як міжнародного публічного, так і 

міжнародного приватного права. Так, І.І. Лукашук наводив таке розуміння 

аналізованого поняття: «Юрисдикція випливає із суверенітету держави і 

означає його законодавчу, судову та адміністративну владу, її обсяг і сферу 
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дії» [83, с. 252]. М.Д. Еванс розглядає юрисдикцію як поняття, що визначає 

межі правової компетенції держав або інших владних інститутів (таких як 

Європейський Союз) зі створення та застосування правових норм, 

регулюючих поведінку осіб [226, с. 329]. М. Шоу під юрисдикцією розглядає 

владу держави впливати на осіб, власність та події, яка відображає основні 

принципи суверенної рівності держав і невтручання у внутрішні справи 

інших держав [239, с. 572]. Усі з цих розумінь можна вживати у тому чи 

іншому контексті. 

Колектив авторів монографічного дослідження, предметом якого є 

здійснення та захист суб’єктивних прав зазначають, що суть юрисдикційної 

форми полягає в тому, що особа, право якої порушено, оспорюється чи не 

визнається, звертається за захистом до державного чи іншого компетентного 

органу, який уповноважений приймати необхідні міри для відновлення 

порушеного права або припинення правопорушення [110, с. 203]. Така 

позиція є у повній мірі правильною, однак замість поняття «компетентний» 

як характеристику органу (особи), до якого звертаються за захистом прав, 

більш доцільно застосувати поняття «юрисдикційний», тобто такий, 

юрисдикція якого поширюється на вирішення того чи іншого спору. Така 

юрисдикція може випливати із національного законодавства, законодавства 

зарубіжної країни, якому підпорядковані інвестиційні відносини у повній мірі 

чи частково, угодою сторін інвестиційної діяльності та/або відповідного 

спору у сфері захисту майнових прав інвестора, міждержавною угодою. 

Подібну позиції розкриває О.О. Кот зазначаючи, що до юрисдикційних 

потрібно відносити форми захисту, які побудовані на зверненні 

управомоченого суб’єкта до державного чи громадського органу, який 

наділено певною компетенцією щодо управомоченого суб’єкта та особи, яка, 

на думку останнього, порушує його право. Вчений наголошує, що 

юрисдикційним формам захисту прав притаманний і обов’язковий характер 

рішення, яке виноситься зазначеним органом по суті звернення. Навпаки ж, 

неюрисдикційними формами захисту можна визнати дії самого 
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управомоченого суб’єкта (наприклад, самозахист цивільних прав відповідно 

до ст. 19 ЦК України) або звернення до певної особи, органу чи організації, 

що не мають впливу на учасників спору та рішення яких не матиме для них 

обов’язкового характеру (прикладом може виступати звернення до медіатора 

або використання інших альтернативних процедур вирішення спорів) [72, 

с. 70]. З наведеним у повній мірі необхідно погодитись, що зумовлює 

доцільність віднесення до юрисдикційних засобів захисту майнових прав 

іноземного інвестора також третейський та арбітражний судовий розгляд 

інвестиційних спорів як органами, що знаходяться у межах юрисдикції 

України так і тих, що створені за кордоном. 

Можемо виділити одне застереження з приводу віднесення 

адміністративного розгляду спорів до категорії «юрисдикційних засобів 

захисту». Однією з визначальних обставин для характеристики 

юрисдикційних засобів захисту є наявність спору та звернення за його 

вирішенням до іншої особи. Однак не усі звернення до адміністративних 

органів можна віднести до цієї категорії з огляду на те, що у більшості 

випадків органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування 

переглядають рішення власних посадових чи службових осіб, які за 

твердженням іноземного інвестора порушують його майнові права. За таких 

обставин ці провадження не стосуються захисту інвестора від іншої сторони, 

натомість за суттю є переглядом рішень самого органу прийнятих ним через 

уповноважених нижчестоящих посадових осіб чи структурних підрозділів. 

Однак умовою законодавства України є перегляд саме вищестоящим 

органом рішень нижчестоящого. Натомість в деяких зарубіжних державах, 

поряд з тим, є інститут перегляду свого рішення тим самим органом з 

урахуванням аргументів заявників, які не погоджуються з прийнятим 

рішенням. Наприклад, такий інститут врегульований Кодексом 

адміністративних процедур Польщі [231]. Така факультативна можливість, 

запроваджена у законодавство України, могла б стати додатковим засобом 

захисту майнових прав іноземного інвестора. 
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Відповідно можна стверджувати, що звернення до адміністративного 

органу можна розглядати і як вид юрисдикційного захисту від посягань інших 

осіб, і як засіб захисту своїх прав від порушень того самого державного 

органу його нижчестоящими органами, що матиме змішану природу 

юрисдикційного та неюрисдикційного провадження. 

Абстрагувавшись від прийнятих доктринальних чи законодавчих 

визначень із цього приводу можна стверджувати, що розгляд скарг 

адміністративними органами може мати квазіюрисдикційну природу, 

поєднуючи у собі вирішення спору інвестора з нижчестоящими органами та 

ознаки досудових та примирливих засобів захисту, які полягатимуть у тому, 

що державний орган може виправити дії чи рішення, якими було порушено 

права та інтереси, що відкине необхідність звертатися іноземному інвестору 

до національних судів та/або міжнародних комерційних арбітражів, 

юрисдикцію яких визнає Україна. Якщо ж виходити із того, що поділ засобів 

захисту майнових прав іноземного інвестора на види здійснено дихотомічно, 

звернення до органів виконавчої влади має більше характерних ознак 

юрисдикційних засобів захисту, що зумовлює віднесення аналізованого 

засобу захисту до юрисдикційних органів. 

З урахуванням усього вищенаведеного юрисдикційні засоби захисту 

слід поділити за видом органу на: 

- засіб захисту національними судами; 

- засіб захисту третейськими та арбітражними судами; 

- засіб захисту міжнародними судовими установами, юрисдикція яких 

визнається Україною; 

- засіб захисту адміністративними органами. 

Усі з наведених юрисдикційних форм диференціюються на підставі 

правового регулювання та можуть бути поділені на ще інші види, які є 

об’єктом спеціального правового регулювання, мають особливе значення в 

механізмі захисту майнових прав іноземного інвестора та дозволяють 

вирішити відповідні судові спори. 
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Повертаючись до окреслених вище особливостей захисту іноземного 

інвестора зі сторони адміністративних органів, такий засіб захисту доцільно 

поділити на: 

- захист від порушень зі сторони посадових осіб та структурних 

підрозділів органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування; 

- захист адміністративним органом від порушень зі сторони третіх осіб. 

Перший вид захисту є найбільш поширеним у сфері державних органів. 

Найбільш показовим прикладом є оскарження іноземним інвестором чи 

створеною за його участі організаційно-правовою господарською одиницею 

рішень органів доходів і зборів та митних органів у порядку, передбаченому 

Податковим кодексом України [104] чи Митним кодексом України [92] 

відповідно. Натомість прикладом захисту державними органами від третіх 

осіб, який трапляється рідше, може бути розгляд справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, що здійснюється 

Антимонопольним комітетом України у порядку Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» [126] чи розгляд Міністерством юстиції України 

скарг на дії державних реєстраторів у сфері реєстрації речових прав на 

нерухоме майно чи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців у порядку відповідного законодавства (у цих сферах можуть 

здійснюватися третіми особами незаконне заволодіння майном, рахунками 

підприємства тощо) [118, 119]. У першому випадку взагалі наявний склад 

сторін таких як відповідач та заявник, про що зазначимо у подальшому. 

Серед юрисдикційних засобів захисту майнових прав іноземного 

інвестора також доцільно виділити наступні види. 

Засіб захисту національними судами поділяється на: 

- захист прав у порядку конституційного судочинства; 

- захист прав у порядку загального судочинства. 

Останній, натомість, поділяється на: 

- захист прав у порядку цивільного судочинства; 

- захист прав у порядку господарського судочинства; 
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- захист прав у порядку адміністративного судочинства. 

Звернення до наведених судів є окремими засобами, яким іноземний 

інвестор може здійснити захист своїх прав у залежності від фактичних 

обставин, які впливають на вибір юрисдикції. Зазвичай у конкретному 

випадку особа може обрати лише один із наведених засобів захисту 

суб’єктивних прав та законних інтересів з-поміж судів загальної юрисдикції, 

так як діють правила розмежування юрисдикції судів. Однак у поодиноких 

випадках різні аспекти інвестиційного спору можуть розглядатися у судах 

різної юрисдикції. Слід підкреслити, що юридична визначеність у питаннях 

обрання юрисдикції суду, в межах якого іноземний інвестор може захистити 

свої права в Україні, є однією з характеристик якості судового захисту. 

Наведений вище поділ базується на судовій системі України, однак у 

зарубіжних державах останній залежатиме від особливостей систем 

національних судів. Наприклад у Польщі система господарських судів 

інтегрована у структуру загальних судів [237], у ФРН торговельні спори між 

суб’єктами господарювання – підсудність судів загальної юрисдикції [48] 

тощо. 

Звернення до третейських (арбітражних) судів як засіб захисту 

іноземного інвестора доцільно поділити на: 

- звернення до третейських (арбітражних) судів, які знаходяться в 

Україні; 

- звернення до третейських (арбітражних) судів, які знаходяться у 

межах юрисдикцій інших держав. 

Цей поділ відграє особливу роль, адже питання правосуб’єктності, 

компетенції, організації діяльності третейського (арбітражного) суду на 

території України врегульовується законодавством України, а тих, що 

знаходяться за кордоном – законодавством відповідних держав, або ж на 

основі актів саморегульованої організації. 

Усі вищенаведені юрисдикційні засоби захисту майнових прав 

іноземних інвесторів можуть включати більш вузький інструментарій, яких 
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також можна визначити як засоби захисту у вузькому їх розумінні. Тому 

мають рацію науковці, серед яких, зокрема, О.В. Бігняк, який серед засобів 

захисту виділяє позовну заяву, скаргу тощо. Загалом науковець проводить 

класифікацію засобів захисту у вузькому розумінні на засоби, вживані при 

судовій формі, засоби, вживані при адміністративній формі захисту та засоби, 

вживані при самозахисті [10, c. 47]. Цей підхід можемо взяти за основу 

розширивши перелік видів засобів захисту виділеними нами вище 

юрисдикційними інституціями захисту як засобами у широкому розумінні. 

Однак завданням цього етапу дослідження не є виділення якнайбільш 

широкої класифікації засобів, а звернення уваги саме на ті підстави 

класифікації, що можуть бути взяти за основу для подальших досліджень. 

Важливим для розуміння джерела юрисдикції органів уповноважених 

на розгляд інвестиційних спорів є поділ засобів захисту за критерієм, який 

Д.В. Мікшис визначає як джерело повноважень – державні та недержавні, при 

цьому до останніх відноситься третейський розгляд та самозахист [91, с. 139]. 

Таку ж позицію висловлюють О.М. Охотнікова, О.І. Гафинець та 

В.В. Болгова, включаючи до недержавної самозахист та громадський захист, 

інші комплексні види засобів захисту [11, с. 12; 100, с. 113], щодо доцільності 

виділення якого з юридичної точки зору виникають певні сумніви, адже 

залучення громадськості до захисту прав іноземного інвестора у більшій мірі 

питання політично-соціальне, ніж правове. Звернімо увагу на критерій 

джерела повноважень як підставу для поділу понять. Виділяючи джерелом 

повноважень державу та самих учасників міжнародної інвестиційної 

діяльності, які наділяють повноваженнями третейські й арбітражні суди, 

опускається та обставина, що міжнародні арбітражні інституції, наприклад, 

Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів, що діє на основі 

відповідної багатосторонньої Конвенції [66], джерелом повноважень має не 

приватних осіб, а угоду між суверенними державами, які є суб’єктами 

міжнародного публічного права. У цьому контексті вкотре підтверджується 

позиція щодо виділення глобального адміністративного права [227] як 
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сукупності правових положень, у яких врегульовується згода держав з 

приводу тих чи інших питань, а у нашому випадку – публічним 

гарантуванням інвестицій, вільного руху інвестиційного капіталу та гарантій 

майнових прав іноземного інвестора в цій сфері. Таким чином очевидно, що 

джерелом повноважень того чи іншого міждержавного арбітражного органу є 

міждержавна угода. 

У цьому контексті доцільно також здійснити поділ засобів захисту прав 

іноземних інвесторів за джерелом походження повноважень юрисдикційного 

органу: 

- угода сторін інвестиційних відносин приватного права; 

- національне законодавство; 

- міжнародний договір між державами. 

На останнє джерело встановлення повноважень юрисдикційних органів 

щодо вирішення міжнародних інвестиційних спорів необхідно звернути 

особливу увагу. Так, міжнародні договори є основою встановлення 

спеціальних арбітражних (третейських) інституцій, які уповноважені 

приймати рішення зокрема проти держави, в тому числі після вирішення 

спору по суті державним судом у встановлених випадках та на відповідних 

підставах. Тому цей вид засобів потребує ще більш детальної класифікації. 

Так, міжнародні арбітражні (третейські) органи, які встановлені 

міжнародними договорами між державами як засоби захисту майнових прав 

іноземних інвесторів, можна поділити на: 

● в залежності від кількості сторін: 

- встановлені багатосторонніми міжнародними угодами; 

- встановлені двосторонніми міжнародними угодами; 

● у свою чергу встановлені багатосторонніми угодами (повноваження 

арбітражних органів щодо вирішення інвестиційних спорів) можна поділити 

на: 

- встановлені глобальними міжнародними договорами; 

- встановлені регіональними міжнародними договорами. 
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Крім цього, не менш важливим поділом міжнародних арбітражних 

(третейських) органів, уповноважених розглядати інвестиційні спори, у яких 

стороною виступає держава за повнотою встановлених повноважень: 

- ті міжнародні інституції, юрисдикція яких на підставі міжнародних 

договорів визнається державою без необхідності окремої згоди щодо 

розгляду конкретної справи; 

- ті, для визнання юрисдикції яких необхідною є окрема згода держави 

щодо передачі розгляду конкретного спору міжнародному арбітражному 

(третейському) розгляду. 

Також існують інші підходи до виділення класифікацій засобів захисту 

майнових прав іноземного інвестора, включаючи визначення підстав поділу 

та виділення видів. Як приклад цікавою є класифікація здійснена О.Г. Хрімлі, 

який пропонує класифікувати форми захисту прав інвесторів у сфері 

господарювання на три групи за таким критерієм як підстави і порядок 

використання форм захисту прав інвесторів у сфері господарювання. Перша 

група: законодавча, яка включає форми захисту прав інвесторів у сфері 

господарювання, що використовуються на підставі та в порядку, 

встановленому законодавством, а саме: а) господарсько-адміністративна, б) 

судова; друга група: законодавчо-договірна, яка включає форми захисту прав 

інвесторів у сфері господарювання, що використовуються у порядку, 

передбаченому законодавством, але на підставі домовленості сторін, а саме: 

а) третейський розгляд, б) інвестиційний міжнародний арбітраж, в) 

претензійний порядок, г) самозахист; третя група: договірна, яка включає 

форми захисту прав інвесторів у сфері господарювання, що 

використовуються в порядку і на підставі домовленості сторін, а саме: а) 

медіація, б) інші примирливі процедури [203, с. 31; 205, с. 101]. Вочевидь ця 

класифікаційна система має як свої переваги так і недоліки, однак остання 

відходить від загальноприйнятого підходу до поділу юрисдикційних та 

неюрисдикційних форм (засобів), порядку та засобів захисту прав інвестора, 

важливе місце серед яких мають примирливі процедури. 



 

 

89 

Е. Маккендрик основними трьома методами (засобами) вирішення 

договірних спорів вважає судовий процес, арбітраж та процедури 

альтернативного вирішення спорів. Під судовим процесом розуміється 

звернення до суду, створеного відповідно до закону. Арбітраж – це 

добровільне підпорядкування спору не суду, але особі або арбітражній 

установі, обраній сторонами або призначеній третьою стороною, яку вони 

обрали для цього. Натомість альтернативним вирішенням спорів вважаються 

інші неюрисдикційні засоби, які використовуються сторонами самостійно чи 

за посередництвом третьої особи – запрошеного фахівця, та полягають у 

пошуках шляхів вирішення спору без звернення до державного чи 

третейського суду. [227, с. 1251]. Останні, згідно з наведеними вище 

класифікаціями, відноситимуться до неюрисдикційних чи договірних видів 

засобів вирішення спорів за участю іноземного інвестора. 

Крім наведених класифікацій доцільно також звернути увагу на поділ у 

залежності від участі судових органів у вирішенні спорів. Так, 

Л.М. Ніколенко судову та позасудову форми (засоби у нашому розумінні) 

захисту вважає елементами юрисдикційного захисту [97, с. 64], однак окремі 

позасудові засоби захисту, такі як медіація чи інші примирливі процедури, 

взагалі не передбачають наявності органу з повноваженнями приймати 

обов’язкові до виконання, чи такі, які можуть бути звернуті до виконання у 

примусовому порядку, рішення. 

Інший підхід використовує А.В. Кучеренко, який визначає поряд із 

судовою та позасудовою формами (засобами) ще й досудову форму (засіб) 

захисту [80, с. 42]. Цього ж підходу дотримується О.П. Загнітко [47, с. 165]. 

Вважаємо, що тут потрібно відштовхуватися не від виділення судових, 

позасудових та досудових засобів захисту прав іноземних інвесторів у даній 

класифікації, а від іншої підстави поділу – часовому взаємозв’язку 

альтернативних та/або неюрисдикційних засобів вирішення спору у 

поєднанні із юрисдикційним розглядом. 

На окреслених підставах можна виділити: 
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- засоби альтернативного та/або неюрисдикційного вирішення 

інвестиційного спору, що передують відкриттю юрисдикційного 

провадження; 

- засоби альтернативного та/або неюрисдикційного вирішення 

інвестиційного спору, які використовуються під час юрисдикційного 

провадження до набрання рішенням юрисдикційного органу законної сили; 

- засоби альтернативного та/або неюрисдикційного вирішення 

інвестиційного спору, які використовуються у процесі виконання рішення 

юрисдикційного органу. 

Щодо неюрисдикційних засобів захисту майнових прав іноземного 

інвестора, то у даному випадку найбільш узагальнено можна виділити: 

- самозахист; 

- спонукання до добровільного виконання; 

- альтернативні заходи вирішення спорів. 

Е. Маккендрик зазначав, що з огляду на недосконалість юрисдикційних 

форм захисту суб’єктивних цивільних прав, у країнах з розвиненою та такою, 

що стрімко розвивається, економікою в останній чверті ХХ ст. розвивається 

інститут альтернативного вирішення спорів як процес, у якому третя сторона 

запрошується сторонами суперечки з метою вирішення спору мирним 

способом та без прийняття юридично обов’язкового рішення. До видів 

альтернативних засобів потрібно віднести медіацію, примирливі процедури та 

міні-розгляд, який добре відомий англосаксонській правовій системі. Такі 

альтернативні засоби вирішення спорів та законодавчо-інституційне сприяння 

їх широкому використанню є необхідним елементом системи захисту 

майнових прав інвестора, однак альтернативні засоби неюрисдикційного 

вирішення спорів можуть розвиватися виключно за наявності дієвої та 

ефективної судової системи. 

Також з урахуванням положень розробок Н.П. Бондар [14], яка 

досліджувала структуру превентивного захисту цивільних прав, можна усі 

засоби захисту прав іноземного інвестора у залежності від того, чи право було 
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порушено, поділити на: 

- превентивні; 

- наступні. 

Не менш важливим є поділ засобів захисту у залежності від суб’єктів та 

форм здійснення іноземних інвестицій. Очевидно, що засоби захисту у різних 

суб’єктів та їх природа будуть суттєво відрізнятися. На цій основі 

класифікація засобів може ґрунтуватися на окреслених видах суб’єктів. 

Також очевидно, що засоби майнових прав іноземних інвесторів 

залежатимуть від видів та форм здійснення іноземних інвестицій, до яких 

відносяться: іноземної валюта, валюта України, рухомое і нерухоме майно, 

цінні папери та ін. Законодавство України до визначення видів іноземних 

інвестицій застосовує не вичерпний підхід, що забезпечує захист іноземного 

інвестора, який здійснив інвестицію «нестандартному» виді, який може бути 

прямо не передбачений, що зумовлює більш якісний і всеосяжний захист 

майнових прав іноземного інвестора. 

Слушно зазначають автори посібника до спорів щодо Міжнародного 

центру вирішення інвестиційних спорів, що поняття інвестиції у сучасній 

міжнародній практиці двосторонніх інвестиційних угод в основному 

розкривається шляхом неповного переліку, об’єкти у якому є орієнтиром для 

захисту будь-яких інших форм іноземних інвестицій [238, c. 65]. 

Узагальнивши, пропонуємо наступну комплексну класифікацію засобів 

захисту майнових прав іноземного інвестора за наступними ознаками 

(підставами): 

1. Засоби захисту майнових прав іноземного інвестора можуть бути 

поділені: 

1) на підставі використання інституцій з юрисдикційними 

повноваженнями: 

- засоби захисту пов’язані зі зверненням до юрисдикційних органів 

(юрисдикційні засоби захисту); 

- засоби захисту не пов’язані зі зверненням до юрисдикційних органів 
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(неюрисдикційні засоби захисту). 

2) за видом органу юрисдикційні засоби захисту слід поділити на: 

- засоби захисту національними судами; 

- засоби захисту третейськими та арбітражними судами; 

- засоби захисту міжнародними судовими установами, юрисдикція яких 

визнається Україною; 

- засоби захисту адміністративними органами. 

3) в залежності від суб’єкта порушення прав захист іноземного 

інвестора зі сторони адміністративних органів поділяємо на: 

- захист від порушень зі сторони посадових осіб та структурних 

підрозділів органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування; 

- захист адміністративним органом від порушень зі сторони третіх осіб. 

4) в залежності від процесуального порядку вирішення спорів судові 

засоби захисту майнових прав іноземного інвестора можна класифікувати 

наступним чином: 

4.1) засіб захисту національними судами поділяється на: 

- захист прав у порядку конституційного судочинства. 

- захист прав у порядку загального судочинства. 

4.2) захист судами загальної юрисдикції поділяється на: 

- захист прав у порядку цивільного судочинства; 

- захист прав у порядку господарського судочинства; 

- захист прав у порядку адміністративного судочинства. 

5) в залежності від місцезнаходження третейського суду звернення до 

третейських (арбітражних) судів як засіб захисту іноземного інвестора 

доцільно поділити на: 

- звернення до третейських (арбітражних) судів, які знаходяться в 

Україні; 

- звернення до третейських (арбітражних) судів, які знаходяться за 

кордоном. 

6) за джерелом походження повноважень юрисдикційного органу 
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доцільно здійснити поділ засобів захисту прав іноземних інвесторів на такі, 

що здійснюються у відповідоності з: 

- угодою сторін інвестиційних відносин приватного права; 

- національним законодавством; 

- міжнародним договором між державами. 

7) в залежності від кількості сторін міжнародні арбітражні (третейські) 

органи, які встановлені міжнародними договорами між державами як засоби 

захисту майнових прав іноземних інвесторів, можна поділити на такі, що: 

- встановлені багатосторонніми міжнародними угодами; 

- встановлені двосторонніми міжнародними угодами; 

7.1) у свою чергу, встановлені багатосторонніми угодами 

(повноваження арбітражних органів щодо вирішення інвестиційних спорів) 

можна поділити на: 

- встановлені глобальними міжнародними договорами; 

- встановлені регіональними міжнародними договорами. 

8) важливим є поділ міжнародних арбітражних (третейських) органів, 

уповноважених розглядати інвестиційні спори, у яких стороною виступає 

держава за повнотою встановлених повноважень: 

- ті міжнародні інституції, юрисдикція яких на підставі міжнародних 

договорів визнається державою без необхідності окремої згоди щодо 

розгляду конкретної справи; 

- ті міжнародні інституції, для визнання юрисдикції яких необхідною є 

окрема згода держави щодо передачі розгляду конкретного спору 

міжнародному арбітражному (третейському) розгляду. 

9) за засобами неюрисдикційного захисту майнових прав іноземного 

інвестора поділяються на: 

- самозахист; 

- спонукання до добровільного виконання; 

- альтернативні заходи вирішення спорів. 

10) засоби альтернативного та/або неюрисдикційного вирішення 
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інвестиційного спору на підставі часового взаємозв’язку альтернативних 

та/або неюрисдикційних засобів вирішення спору із юрисдикційним 

розглядом поділяються на: 

- засоби альтернативного та/або неюрисдикційного вирішення 

інвестиційного спору, що передують відкриттю юрисдикційного 

провадження; 

- засоби альтернативного та/або неюрисдикційного вирішення 

інвестиційного спору, які використовуються під час юрисдикційного 

провадження до набрання рішення юрисдикційного органу законної сили; 

- засоби альтернативного та/або неюрисдикційного вирішення 

інвестиційного спору, які використовуються у процесі виконання рішення 

юрисдикційного органу. 

11) усі засоби захисту майнових прав іноземного інвестора у залежності 

від того, чи було порушено право, поділити на: 

- превентивні; 

- наступні. 

Також за результатами дослідження доведено, що розгляд скарг 

адміністративними органами може мати квазіюрисдикційну природу, 

поєднуючи у собі вирішення спору інвестора з нижчестоящими органами та 

ознаки досудових та примирливих засобів захисту, які полягатимуть у тому, 

що державний орган може виправити дії чи рішення, якими було порушено 

права та інтереси, що відкине необхідність звертатися іноземному інвестору 

до національних судів та/або міжнародних комерційних арбітражів, 

юрисдикцію яких визнає Україна. Якщо ж виходити із того, що поділ засобів 

захисту майнових прав іноземного інвестора на види здійснено дихотомічно, 

звернення до органів виконавчої влади має більше характерних ознак 

юрисдикційних засобів захисту, що зумовлює віднесення аналізованого 

засобу захисту до юрисдикційних органів. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що вперше пропонується 

розглядати інструментарій захисту прав іноземного інвестора крізь призму 
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видів засобів, а не форм як зовнішнього прояву процесуального порядку. 

Відображений інший підхід до віднесення тих чи інших засобів до виділених 

категорій, у чому полягає удосконалення методологічної основи для 

здійснення подальших практично-прикладних досліджень. 

 

2.3 Загальна характеристика юрисдикційних засобів захисту 

майнових прав іноземного інвестора 

 

Юрисдикційні засоби захисту майнових прав іноземного інвестора 

становлять основу системи захисту майнових прав у будь-якій державі. Якщо 

без розвинутих в інституційному плані тих чи інших неюрисдикційних 

засобів захисту система зможе бути дієвою, то без поєднання ефективних 

засобів судового захисту національними судами та міжнародними 

юрисдикційними органами взагалі про наявність будь-яких гарантій 

забезпечення інвестицій говорити буде неможливо. 

На сучасному етапі розвиту економіка України надзвичайно потребує 

притоку іноземних інвестицій, які нададуть новий поштовх соціально-

економічному прогресу у нашій державі, однак без сприятливих умов 

забезпечення майнових прав потенційні ризики будуть нівелювати можливу 

вигоду від інвестування у перспективний український ринок. Якщо ризики 

військово-політичного характеру, що пов’язані з Росйською Федерацією 

найближчим часом ліквідувати у повній мірі складно, то ризики, що пов’язані 

безпосередньо із ефективністю національної судової системи та інших 

органів юрисдикційного розгляду інвестиційних спорів можуть бути усунуті 

за допомогою зміни законодавства та організаційно-правових засобів щодо 

оптимізації системи захисту майнових прав іноземного інвестора. Для 

теоретичних та практичних розробок у цьому напрямі слід охарактеризувати 

загальний стан юрисдикційної системи захисту майнових прав іноземного 

інвестора, яка діє за законодавством Україні. 

Юрисдикційні засоби захисту майнових прав іноземних інвесторів були 
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предметами досліджень наступних науковців: А.Н. Жильцова, В.В. Комарова, 

П.В. Крашеннікова, С.А. Курочкіна, О.С. Перепелинскої, І.Г. Побірченко, 

Ю.Д. Притики, С.Л. Рабенко, М.А. Рожкової, Н.Ф. Селівона, О.Ю. Скворцова, 

Т.В. Слипачук, Г.П. Тимченко, О.Г. Хрімлі та багатьох інших. 

Найбільш поширеним та незамінним засобом захисту майнових прав 

іноземного інвестора є судовий захист. Йдеться не лише про сам факт 

наявності судової системи як такої, оскільки остання притаманна наявна 

будь-якій державі, але й про охоплення юрисдикцією судів усіх аспектів 

спорів, у яких вимагається захистити майнове право іноземного інвестора. 

Тобто мова йде про забезпечення матеріальним та процесуальним 

законодавством можливості будь-якому іноземному інвестору звернутися за 

судовим захистом своїх прав чи законних інтересів у будь-якому випадку, 

коли таке право вважається порушеним. 

Незважаючи на очевидність даного принципу і основної засади захисту 

майнових прав іноземного інвестора системою національних судів, позови до 

міжнародних юрисдикційних інституцій (арбітражних форумів), звернення 

інвесторів з підстав відмови у доступі до правосуддя є доволі поширеними. 

Останні зумовлені як нечітким законодавством з приводу юрисдикції та 

можливості судового розгляду, так і негативною, у тому числі помилковою 

практикою національних судів у конкретних спорах за участю міжнародних 

інвесторів [234, с. 107-113]. 

Судову систему України складає Конституційний Суд України як 

єдиний орган конституційної юрисдикції та суди загальної юрисдикції, які 

поділяються на загальні, господарські й адміністративні суди, кожен з яких на 

основі розмежування юрисдикції розглядає ті чи інші категорії спорів за 

участю іноземного інвестора. При цьому, кожна із судових гілок відіграє 

незамінну роль у системі, оскільки іноземний інвестор може виступати і як 

фізична особа, і як суб’єкт господарювання і як позивач або відповідач у 

публічних правовідносинах з державними органами, з яких випливають 

спори, що підсудні системі адміністративних судів. 
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Щодо Конституційного Суду України, то останній до недавнього часу 

займався переважно провадженнями з приводу тлумачення положень 

законодавства, за яким могла звернутися будь-яка особа, у тому числі 

іноземний інвестор, якщо таке тлумачення могло захистити його майнові 

права. Проте змінами, внесеними до Конституції України Законом України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 

02.06.2016 р. №1401-VIII запроваджено інститут конституційної скарги. Так, 

згідно нової частини 4 ст. 55 Конституції України, кожному гарантується 

право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду 

України з підстав, установлених Конституцією, та у порядку, визначеному 

законом. Новий інститут конституційної скарги буде важливим додатковим 

засобом захисту майнових прав іноземного інвестора, який отримає 

можливість звернутися до Конституційного Суду України з підстав визнання 

неконституційним того чи іншого закону, який застосований в остаточному 

судовому рішенні у справі такого інвестора, оскільки саме зміни 

законодавства доволі часто порушують майнові права іноземного інвестора, у 

тому числі ті, які гарантовані міжнародно-правовими договорами, які також 

відносяться до законодавства Україні. 

Ключову роль у захисті майнових прав іноземних інвесторів відіграють 

суди загальної юрисдикції, кожна з гілок яких відіграє незамінну роль у 

системі судового захисту майнових прав іноземних інвесторів. Суди в Україні 

спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, 

адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення 

[152]. Проте фактична організаційна спеціалізація судів полягає у їх поділі на 

три гілки – загальні, господарські й адміністративні суди. Окремо із системи 

судів можна виділити Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

Як зазначає О.Г. Хрімлі, під судовим захистом прав інвесторів у сфері 

господарювання потрібно розуміти здійснювану відповідно до встановленої 

підвідомчості й підсудності діяльність судових органів, спрямовану на 

запобігання правопорушенню, відновлення (визнання) порушених 
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(оспорюваних) прав і законних інтересів інвесторів шляхом відкритого, 

справедливого і швидкого розгляду даної категорії спорів [203, c. 193]. 

Є.А. Таликін зазначає, що судова процесуальна форма є універсальною, 

що проявляється в можливості захисту за її допомогою будь-яких прав та 

інтересів. Крім того, продовжує вчений, універсальність судової форми 

обумовлює її пріоритетність над іншими формами, адже вона може мати 

місце і після застосування інших позасудових форм вирішення конфлікту. 

Також універсальність судової форми вказує на стабільність її результату: 

судове рішення завжди є остаточним вирішенням справи, в той час як інші 

форми можуть набути такого характеру тільки за бажанням сторін конфлікту 

[183, с. 90]. З цим варто погодитись зазначивши, що судовий розгляд справи – 

це вищий прояв суверенної волі держави, який не може бути предметом 

перегляду будь-якими міжнародними юрисдикційними інституціями. По суті 

предметом позову іноземного інвестора є не перегляд рішень національних 

судів, а встановлення порушення державою певних обов’язків за 

міжнародними договорами, яке проявилося, зокрема, у відсутності належної 

правової бази, яка б дозволила національному судовому органу захистити 

майнові права іноземного інвестора належним чином. 

Із прийняттям нових редакцій процесуальних кодексів внесених 

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [115] 

багато проблем станом на сьогодні було вирішено, однак слід звернути увагу 

на окремі аспекти проблематики захисту прав іноземного інвестора судами в 

Україні. 

Одним із найбільш поширених засобів захисту є захист майнових прав 

інвестора господарським судом у порядку передбаченому ГПК [30]. 

В.С. Анохін відносить до рис господарської процесуальної форми: 1) 

визначеність законом; 2) винесення рішення на підставі доказування; 3) 

участь у розгляді справи осіб, зацікавлених у судовому рішенні [3, с. 4]. 
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В.В. Рєзнікова натомість надавала більш широкий перелік ознак 

господарського судочинства, серед яких наступні: господарський суд і всі 

учасники господарського процесу пов’язані у своїй діяльності нормами 

господарського процесуального права; учасники процесу здійснюють лише ті 

процесуальні дії, які прямо визначені нормами господарського 

процесуального законодавства; порядок звернення із заявою до суду, 

прийняття й підготовки справи до розгляду, порядок вирішення спору, 

структура рішення, порядок його перегляду, а також виконання після 

набрання ним законної сили визначені законом; відносини між господарським 

судом і учасниками процесу не можуть носити характер фактичних відносин 

(вони можуть бути лише правовідносинами); процесуальна форма надає 

сторонам рівні можливості захисту права (змагатися), право брати участь у 

процесі, надавати докази, користуватися правовою допомогою, оскаржити 

рішення, брати участь у виконавчому провадженні [161, c. 43]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу, 

господарським судам підвідомчі: cправи у спорах, що виникають у зв’язку із 

здійсненням господарської діяльності. Крім цього, окремо справи стосовно 

інтелектуальної власності підвідомчі Вищому суду з питань інтелектуальної 

власності [30]. Зазвичай господарські спори виникають між суб’єктами 

господарювання, які можуть бути стороною відповідних спорів. Тому 

іноземний інвестор, може захищати свої майнові права у судовому порядку, 

якщо у процесі здійснення інвестицій та отримання доходів від них, його 

права будуть порушені іншими суб’єктами господарювання. При цьому, 

держава повинна надавати належний захист іноземни інвесторам у таких 

спорах шляхом утворення дієвої та ефективної судової системи. В іншому 

разі, можна буде констатувати порушення прав іноземного інвестора вже не 

приватною особою, а державою, яка не забезпечила належних умов для 

судового захисту іноземного інвестора. 

Щодо утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, то 

такі зміни оцінюємо позитивно, адже іноземні інвестиції часто здійснюються 
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у формі надання прав інтелектуальної власності. При цьому не завжди судова 

система України надавала належний захист таким правам, що мало наслідком 

як знецінення інвестицій зокрема, так і погіршення інвестиційного клімату 

загалом. Адже в державі, де не є захищеною належним чином інтелектуальна 

власність, не можна говорити про наявність умов для ведення бізнесу. 

Загалом слід зазначити, що об’єкти інтелектуальної власності є економічною 

цінністю, на якій побудований практично увесь сучасний та успішний бізнес. 

Виключення її з інвестиційної діяльності суттєво зменшило б капіталізацію 

міжнародного інвестиційного обороту. 

Позитивнми моментом щодо захисту іноземних інвестицій є положення 

ст. 54 ГПК, яке встановлює, що власник (учасник, акціонер) юридичної 

особи, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства 

(крім привілейованих акцій), або частка у власності юридичної особи якого 

становить 10 і більше відсотків, може подати в інтересах такої юридичної 

особи позов про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її 

посадовою особою. [116]. Цей інститут є відносино новим та впроваджений у 

законодавство України незадовго до прийняття нових процесуальних 

кодексів. Така модель, за якого акціонер-міноритарій може самостійно 

виступити ініціатором позову до господарських судів надзвичайно позитивно 

відобразиться на якості засобів захисту майнових прав іноземних інвесторів. 

Адже часто законодавство України та практика його застосування не 

надавала акціонерам-міноритаріям за допомогою ефективних судових засобів 

отримати бажаний захист. Більше того, судовий захист інвесторів-

міноритаріїв не лише іноземних, але й вітчизняних характеризувався 

фахівцями як неналежний, у тому числі й через відсутність можливості на 

договірному рівні обумовити засоби захисту, які можуть бути ефективно 

реалізовані у юрисдикційних органах. 

Підсумовуючи слід зазначити, що господарське судочинство в Україні є 

усталеним найбільш поширеним засобом захисту майнових прав іноземних 

інвесторів, яке дозволяє забезпечити захист прав суб’єктів інвестиційних 
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правовідносин в Україні. 

Однак слід також зазначити, що інвестором не завжди є суб’єкт 

господарювання. Буває, що іноземні інвестиції з-за кордону здійснює фізична 

особа вкладаючи своє майно в ту чи іншу господарську чи економічну 

діяльність. Тому часто інвестор, перебуваючи у статусі фізичної особи, може 

зазнати порушень своїх майнових прав, що зумовлює необхідність надання 

йому засобів захисту, якими користуються інвестори у статусі фізичної особи. 

Це стосується як порушень майнових прав зі сторони приватних осіб, так і 

органами державної влади чи місцевого самоврядування. 

З цією метою іноземному інвестору повинен бути забезпечений такий 

засіб захисту в Україні як звернення до загального суду у порядку цивільного 

судочинства. Адже можна змоделювати безліч випадків, коли склад сторін по 

справі та предмет і підстави позову не дозволяють іноземному інвестору 

звернутися до господарського чи адміністративного суду. Слушно зазначає 

Н.І. Клейн, що вирішення майнових спорів між юридичними особами 

зазвичай відокремлене від вирішення спорів за участю громадян [60, c.11]. 

Тому забезпечення якісного процесуального порядку та матеріально-

правового законодавства для захисту майнових прав іноземних інвесторів у 

порядку цивільного судочинства – одне з важливих завдань на шляху до 

покращення інвестиційного клімату. 

Виходячи з положень ст. 19 Цивільного процесуального кодексу 

України, будь-яка справа, яка не розглядається за правилами господарського 

чи адміністративного судочинства, або ж не пов’язана із притягненням до 

відповідальності, є компетенцією загального суду. Це дозволяє іноземному 

інвестору знайти захисту у тих аспектах, у яких його справа не підпадає під 

юрисдикцію інших судів. У такому разі для цивільного судочинства однією із 

невирішених проблем залишиться визначення фізичної особи такою, з якою 

законодавство України та міжнародні договори пов’язують статус іноземного 

інвестора. 

Також порядок, встановлений у цивільному судочинстві, встановлює 
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взаємозв’язок національної судової системи та системи виконання судових 

рішень із іншими засобами юрисдикційного захисту, що здійснюється 

недержавними судовими органами. Так, відповідно до ч. 8 ст. 19 ЦПК, cуди 

розглядають справи про оскарження рішень третейських судів, про видачу 

виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів, про 

оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу, а також про 

визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного 

комерційного арбітражу, іноземного суду [207]. Усе вищенаведене вказує, що 

самі по собі засоби несудового юрисдикційного вирішення спорів, що 

використовуються іноземними інвесторами можуть бути примусово виконані 

лише за наявності підтвердження таких рішень судовими органами України у 

порядку цивільного судочинства. 

Отже, визнання та виконання рішень міжнародних комерційних 

арбітражів є невід’ємним елементом системи захисту майнових прав 

іноземного інвестора, надаючи можливість виконувати в Україні рішення 

іноземних арбітражних органів. 

Як відомо, майнові права іноземного інвестора часто підлягають 

порушенню саме зі сторони державних органів та органів місцевого 

самоврядування, тому для вирішення питання захисту майнових прав 

іноземних інвесторів зі сторони держави як засіб захисту запроваджено 

адміністративне судочинство. 

Особливість адміністративної юстиції, у першу чергу, проявляється у 

юрисдикції адміністративного суду, з якої можна виділити адміністративний 

суд як засіб захисту майнових прав іноземного інвестора. Можна зазначити, 

що хоч за суттю публічно-правові спори не мають прерогативи розгляду саме 

майнових спорів, однак підкреслимо, що більшість дій, рішень чи випадків 

бездіяльності органів публічної адміністрації прямо чи опосередковано 

матимуть прямий чи опосередкований вплив на майно чи майнові права 

іноземного інвестора. 

Це зумовлено, зокрема, тим, що поняття «майно» у міжнародному 
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цивільно-правовому обороті тлумачиться розширено. До категорії майна 

відносять також похідні майнові права, права вимоги та будь-які інші об’єкти, 

що мають майновий вираз. До майна також відносять законні сподівання, 

порушення яких зі сторони державних органів матимуть конкретний вплив на 

майновий стан та інтереси іноземного інвестора. Адже кожна особа 

здійснюючи інвестицію має певну міру сподівання на стабільність 

законодавства та дотримання відповідних гарантій зі сторони держави. В 

Україні таке широке розуміння майна зумовлене визнанням рішень 

Європейського Суду з прав людини джерелом права, яке відображене саме у 

практиці даного Суду. Враховуючи наведене можемо зазначити, що виходячи 

із широкого розуміння поняття майна, адміністративна юстиція є незамінним 

засобом захисту майнових прав іноземного інвестора в Україні. 

Сам КАС у ч. ст. 21 встановлює таке співвідношення для суто майнових 

вимог, які можуть бути заявлені іноземним інвестором в адміністративній 

юстиції: «Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим 

порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, 

або вимоги про витребування майна, вилученого на підставі рішення суб’єкта 

владних повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони 

заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. 

Інакше такі вимоги вирішуються судами в порядку цивільного або 

господарського судочинства» [62]. Таким чинном, слід визнати за 

адміністративними судами вагому роль у питанні захисту майнових прав 

іноземних інвесторів в Україні. Мало з того, у випадку порушення державою 

майнових прав іноземного інвестора напряму, останній у першу чергу 

звертатиметься до адміністративних судів за захистом своїх прав, якщо право 

звернутися безпосередньо за захистом своїх прав до міжнародного 

інвестиційного арбітражу не випливає з окремих положень міжнародних 

інвестиційних договорів та угод. 

На даний момент існує ряд проблем щодо розмежування юрисдикції 
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між господарськими та адміністративними судами. Як зазначає Т.Л. Курас, 

чим більшою є кількість юрисдикційних органів, тим складніше уникнути 

перетину їх компетенції [78, с. 80]. Однак у міжнародних інвестиційних 

правовідносинах наведена проблематика може призвести до ситуації, яка 

окреслюється як відмова у правосудді (denial of justice), що є поширеною 

підставою для звернення до міжнародного комерційного арбітражу [234, c. 

12]. На це звернемо увагу в подальшому при пошуку пропозицій щодо 

оптимізації судового захисту майнових прав іноземних інвесторів. 

Підсумовуючи слід зазначити, що з урахуванням судоустрою України 

адміністративні суди (включаючи загальні суди, що розглядають справи у 

порядку адміністративного судочинства) як засіб захисту майнових прав 

іноземних інвесторів є не менш важливим ніж захист таких прав 

господарським чи загальним судом у порядку цивільного судочинства, адже 

не менш часто майнові права прямо чи опосередковано порушуються 

державою в особі її уповноважених органів. 

Іншими юрисдикційними органами, які можуть бути засобом захисту 

майнових прав іноземних інвесторів, є передача спору на розгляд 

третейського суду чи відповідного міжнародного арбітражного суду (в 

розумінні третейського). Так, відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України «Про 

інвестиційну діяльність» спори, що виникають в результаті здійснення 

інвестиційної діяльності, розглядаються відповідно судом або третейським 

судом [128]. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про режим іноземного 

інвестування», спори між іноземними інвесторами і державою з питань 

державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з 

іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України, якщо інше не 

визначено міжнародними договорами України. Усі інші спори підлягають 

розгляду в судах України або за домовленістю сторін – у третейських судах, у 

тому числі за кордоном [150]. 

Відповідно до законодавства, виконання третейського рішення повинно 

бути вчиненим сторонами добровільно, в іншому разі стороні, на користь якої 
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прийнято рішення, слід звернутися до місцевого суду в Україні з клопотанням 

про видання виконавчого документа у порядку, що передбачений ЦПК, або 

ГПК, якщо іноземний інестор є за статусом суб’єктом господарювання. Більш 

детально про практику й проблеми виконання рішень третейських судів в 

інвестиційних спорах за участю іноземного елементу зазначимо в 

подальшому з метою пошуку шляхів для оптимізації наведеної системи. 

Особливим видом третейських судів є міжнародний комерційний 

арбітраж. Його відмінність від третейських судів, про які мова йде вище, 

полягає в тому, що правове регулювання та сутність цього арбітражу 

спрямоване на вирішення саме комерційних спорів з іноземним елементом. 

Міжнародний комерційний арбітраж, будучи за законодавством 

України особливим засобом захисту майнових прав іноземного інвестора, у 

тому числі у випадках передбачених міжнародно-правовими договорами зі 

сторони порушень цих прав державою та її органами, потребує більш 

детального опрацювання для виконання завдань дослідження. Тому в 

подальшому діючому стану речей в міжнародному комерційному арбітражу 

та шляхам оптимізації цього засобу захисту майнових прав іноземних 

інвесторів приділимо окрему увагу, з урахуванням необхідності захисту 

державних інтересів та практики розгляду спорів цими інституціями. Також 

окремо приділимо увагу вивченню зарубіжного досвіду використання 

відповідних інституцій. 

Ще одним юрисдикційним засобом захисту майнових прав інвестора є 

звернення до міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнається 

Україною. Різницею з міжнародним комерційним арбітражем, який в окремих 

випадках може розглядати спори за участю іноземного інвестора, є те, що 

міжнародний комерційний арбітраж у випадках розгляду справ за участю 

держави діє як орган добровільного альтернативного розгляду комерційних 

спорів. Натомість юрисдикція міжнародної судової установи визнається в 

Україні, що зумовлює визнання законної сили її рішень на території нашої 

держави без необхідності звернення до суду для звернення рішення до 
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примусового виконання. 

В частині захисту іноземного інвестора адміністративними органами, 

зокрема від порушень майнових прав рішеннями, діями чи бездіяльністю їх 

посадових осіб та структурних підрозділів, слід вкотре підкреслити 

важливість такого засобу захисту. Як вже зазначалося, особливо актуальними 

для іноземного інвестора ці питання є в частині оподаткування та справляння 

митних платежів. Окремо описувати ці засоби захисту в даному дослідженні 

не є доцільним, адже, по-перше, останні є надзвичайно громіздкими, по-

друге, такі засоби є достатньо дослідженими в науці, по-третє, у частині 

інвестиційних відносин за участю іноземного елементу не характеризуються 

особливостями, які можна було б дослідити у межах наведеного дослідження, 

зокрема крізь призму міжнародно-приватноправових дисциплін. 

Підсумовуючи усе вищенаведене слід резюмувати, що юрисдикційні 

засоби захисту майнових прав іноземного інвестора мають потенціал для 

подальшої оптимізації. Це зумовлює доцільність продовження розробок у цій 

сфері на предмет пошуку недоліків та шляхів їх виправленні в правовому 

регулюванні та практиці застосування матеріального й процесуального 

законодавства у інвестиційних правовідносинах за участю іноземного 

елемента. 

 

2.4. Неюрисдикційні засоби захисту майнових прав  

іноземного інвестора в Україні 

 

Засоби захисту майнових прав іноземного інвестора, які прямо не 

пов’язані зі зверненням до юрисдикційних органів займають важливе місце у 

сукупності засобів, що можуть бути використані іноземцем для захисту своїх 

майнових прав в інвестиційних правовідносинах. Саме ж законодавство 

повинно створювати умови для потенційної можливості реалізувати засоби 

захисту своїх прав, що не потребують додаткового звернення до тих чи інших 

юрисдикційних органів. Найбільш суттєву регулятивну роль у відповідних 
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засобах відіграє приватне договірне регулювання сукупності можливих до 

використання засобів, яке при наявності іноземного елементу в інвестиційних 

відносинах, як відомо, може бути підпорядковане законодавству різних 

держав. Саме тому необхідно звернути увагу на таку комплексну сукупність 

засобів захисту майнових прав іноземного інвестора, яка не пов’язана із 

зверненням до органів компетентних вирішувати ті чи інші спори. 

Дослідження цих засобів характеризується ознаками актуальності та наукової 

новизни, що дозволить у подальшому розкрити колізійні питання 

регулювання тих чи інших аспектів інвестиційних майнових правовідносин за 

участю іноземного елементу. 

Основні неюрисдикційні засоби захисту представлені такими 

складовими як самозахист, спонукання до добровільного виконання, 

альтернативні заходи вирішення спорів. Якщо перші дві категорії були 

досліджені на достатньому рівні, що зумовлює доцільність розглянути основи 

їх правового регулювання та доктринального осмислення у контексті захисту 

майнових прав іноземного інвестора, то альтернативні заходи вирішення 

спорів як особливі засоби у системі національної охорони майнових прав, що 

лише починають запроваджуватися в Україні, потребують більш детального 

дослідження. Останні мають приватноправовий характер, а їх ефективне 

використання знаходиться у прямому кореляційному взаємозв’язку із 

судовими заходами захисту майнових прав. Саме ці засоби широко 

використовуються у практиці міжнародного комерційного обороту та можуть 

дозволити учасникам інвестиційних правовідносин з іноземним елементом 

вирішити правові спори та захистити свої майнові права без обтяжливих із 

фінансової точки зору юрисдикційних процедур за участю судів національної 

юрисдикції чи міжнародних юрисдикційних органів. 

Дослідження тих чи інших неюрисдикційних засобів захисту майнових 

прав та інтересів фізичних і юридичних осіб завжди було предметом багатьох 

науково-практичних розробок, тому у тій чи іншій мірі значна кількість 

науковців торкалася наведеного питання. Серед наукових джерел відповідних 



 

 

108 

засобів можна назвати роботи О.В. Белінської, Є.Р. Бершеди, Н.Л. 

Бондаренко-Зелінської, А.П. Гаврилішина, А.В. Гайдука, С.Ф. Демченка, Г.І. 

Козирєва, Ю.Д. Притики, М.Я. Поліщука, В.В. Рєзнікової, Ю.В. Розмана та 

багатьох інших. Однак в контексті міжнародних інвестиційних розробок 

дослідження неюрисдикційних засобів захисту залишається актуальним з 

огляду на практичну необхідність оптимізувати відповідний інструментарій 

та його правове регулювання. Особливо це стосується заходів 

альтернативного вирішення спорів. 

О.Б. Гнатів визначає захист, який реалізується самим суб’єктом права, 

як позаюрисдикційний захист (заходи оперативного впливу, самозахист) 

[28, с. 23]. Отже, основним джерелом здійснення неюрисдикційних засобів є 

воля суб’єкта до реалізації того чи іншого засобу самостійно. При цьому 

«самостійно» не виключає можливість використання тих громадських, 

приватних чи державних інституцій, які не вважаються юрисдикційними 

органами. Наприклад, використання захисту свого суб’єктивного права 

шляхом звернення до нотаріальних органів чи органів державної реєстрації 

(наприклад, звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, чи до 

державного реєстратора з метою реєстрації прав власності на заставне 

нерухоме майно при інвестиціях у формі надання кредиту) не вважається 

юрисдикційною формою, оскільки відсутній спір про право, а це є нічим 

іншим як реалізацією самостійної волі іноземного інвестора, що спрямована 

на захист своїх майнових прав з використанням доступних інвестиційних 

засобів захисту. Хоча окреслені приклади у класичному розумінні не 

прийнято відносити до категорії самозахисту, однак останні відповідають 

усім визначальним ознакам здійснення самозахисту. 

В.П. Грибанов під самозахистом розуміє здійснення уповноваженою 

особою дозволених законом дій фактичного порядку, спрямованих на 

охорону її особистих майнових прав та інтересів [33, с. 117]. Ми ж вважаємо, 

що у цьому випадку самозахист можливий не лише як профілактичний 

(превентивний) засіб захисту майнових прав іноземного інвестора, але також 
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як дієвий засіб захисту вже порушених прав, якщо для цього не потрібно 

застосовувати державний примус. 

Л.Л. Стецюк розглядає самозахист як сукупність способів захисту 

охоронюваних законом прав особи або іншого суб’єкта цивільних 

правовідносин, що характеризуються спільними ознаками та умовами 

здійснення і застосовуються за наявності певних підстав особою, яка в 

даному випадку не здійснює свої владні функції чи посадові обов’язки [181, 

с. 157]. О.І. Антонюк, у свою чергу, під самозахистом у цивільному праві 

пропонує розуміти можливість особи в разі порушення свого цивільного 

права чи інтересу, цивільного права чи інтересу іншої особи або створення 

реальної загрози такого порушення застосувати доцільну й адекватну 

протидію, яка не забороняється законом, не суперечить моральним засадам 

суспільства та спрямовується на попередження чи припинення цього 

порушення або ліквідацію його наслідків [4, с. 27]. Цілком погоджуємось із 

наведеними позиціями науковців. Особливо важливим є те застереження, що 

до заходів самозахисту належить не той інструментарій, який дозволений 

законом, а той, який не суперечить чинному законодавству держави, у якій 

інвестор вдаватиметься до самозахисту. 

Основою правового регулювання самозахисту цивільних прав є ст. 19 та 

55 Конституції України. Відповідно до положень ст. 19, правовий порядок в 

Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 

примушений робити те, що не передбачено законодавством. Це означає, якщо 

засоби, які вживає іноземний інвестор самостійно для захисту своїх прав не 

суперечать законодавству України, вимоги щодо їх припинення, які не 

ґрунтуються на положеннях законодавства є нікчемними. Натомість ст. 55 

встановлює, що кожен має право будь-якими не забороненими законом 

засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 

посягань [69]. Відповідні заборони встановлюються шляхом визначення міри 

можливої поведінки, від якої не можуть відступати учасники інвестиційних 

правовідносин на території України, встановленням прямих заборон, а також 
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встановленням складів злочинів та адміністративних правопорушень, які по 

суті є забороною вчиняти ті чи інші дії. 

Ст. 15 ЦК України встановлює, що кожна особа має право на захист 

свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. 

Більше того, підлягає захисту також цивільний інтерес, який не суперечить 

загальним засадам цивільного законодавства [206]. Останній є більш ширшою 

категорією. Якщо право в інвестиційних відносинах кореспондує з 

відповідним обов’язком держави чи третьої особи його задовольнити, то 

інтерес підлягає захисту, якщо виникають негативні фактори, що можуть його 

порушити. Наприклад, зміна податкового законодавства у більш негативну 

сторону для іноземного інвестора може вважатися порушенням його інтересу, 

оскільки зменшить прибутковість інвестиції в майбутньому. Аналогічне 

стосується також будь-якого порушення інтересу інвестора зі сторони третьої 

особи. 

Згідно із ч. 1 ст. 20 ЦК, право на захист особа здійснює на свій розсуд. 

Ч. 1. ст. 19 ЦК встановлює, що особа має право на самозахист свого 

цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. 

Це ж положення надає нормативне визначення самозахисту як застосування 

особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать 

моральним засадам суспільства [206]. Аналогічні узагальнені положення 

щодо захисту прав суб’єктів господарювання містить Господарський кодекс 

України, у тому числі ст. 20, яка вкотре підкреслює право захищати свої 

майнові права обраними на власний розсуд засобами, у тому числі шляхом 

самозахисту [29]. Саме ж інвестиційне законодавство більшу увагу приділяє 

державним гарантіям, використання яких в основному можливо у досудових 

чи юрисдикційних засобах вирішення інвестиційних спорів. 

О.І. Антонюк виділяє декілька груп заходів самозахисту в 

зобов’язальних правовідносинах. До першої групи вона відносить відмову в 

задоволенні до часу отримання зустрічного задоволення. До другої групи – дії 

кредитора, спрямовані на виконання невиконаного зобов’язання за рахунок 
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боржника. До третьої групи заходів самозахисту у зобов’язальних відносинах 

– заходи, пов’язані з відмовою вчинити певні дії в інтересах недобросовісної 

сторони [5, c. 196]. З огляду на те, що конкретні засоби захисту та їх перелік 

не передбачені у законодавстві, визначити вичерпний перелік останніх не є 

можливим. Кожна сторона інвестиційних відносин, у тому числі інвестори та 

треті особи можуть самі обрати із сукупності засобів самозахисту найбільш 

дієвий, або ж прямо передбачити можливість застосувати ті чи інші засоби 

самозахисту незалежно від волі іншої сторони в інвестиційному договорі. 

Такі засоби також відіграють важливу роль не лише у договірних майнових 

відносинах, але й у внутрішньокорпоративних, коли встановлюються 

механізми самозахисту у засновницьких актах юридичних осіб чи 

відповідних договорах про партнерство, або ж договорах про спільні 

інвестиції – тип і природа такого договору в основному залежатиме від 

конкретної юрисдикції, у якій здійснюватимуться інвестиції. Отже, 

самозахист являє собою велику сукупність можливих засобів захисту, яку 

іноземний інвестор реалізуватиме самостійно. 

Н.П. Бондар зазначає, що самозахист охоплює як дії фактичного, так і 

юридичного характеру [14, c. 95]. Цілком погоджуємось із позицією 

науковця. Дії з приводу самозахисту, які не мають конкретної юридичної 

спрямованості на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків, 

матимуть ознаки фактичних дій. Це не виключає того, що останні у 

сукупності можуть сприяти захисту майнових прав іноземного інвестора. З 

іншої сторони дії, які спрямовані на набуття, зміну та припинення цивільних 

прав та обов’язків, матимуть ознаки відповідних правочинів (односторонніх у 

випадку самозахисту). 

Серед конкретних прикладів самозахисту (як превентивного засобу) 

наведена вище дослідниця превентивних засобів із посиланням на Цивільний 

кодекс України визначає наступні: 

- можливість призупинити виконання свого обов’язку, відмовитися від 

його виконання частково або у повному обсязі (ч.3 ст. 538; ч.1 ст. 1056; ч.2, 3 
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ст. 849 ЦК України); 

- відмова від договору (зобов’язання), його розірвання чи зміна умов, 

якщо це встановлено договором чи законом (ст.ст. 235-237 ГК України); 

- одностороння зміна умов договору у випадках, передбачених 

договором або законом (ст. 651 ЦК України); 

- розірвання договору дарування на вимогу дарувальника (ч.2 ст. 727 

ЦК України) та інші [14, с. 95; 206]. Наведений перелік розширюватиметься 

тими засобами, які конкретно сторони інвестиційних правовідносин можуть 

передбачити у договорах. Одним із найбільш поширених засобів самозахисту 

майнових прав іноземних інвесторів може бути припинення інвестиційної 

діяльності, виведення інвестицій, зміна юридичного статусу інвестицій у разі 

дискримінаційних чи дзеркальних антидискримінаційних заходів на підставі 

критерію походження інвестицій. Особливо актуальними такі заходи є в 

умовах військових конфліктів, коли здійснюється експропріація чи 

дискримінація інвесторів, які походять із ворожих держав. Зокрема це 

стосується і теперішнього російсько-українського конфлікту, коли хоч і прямі 

офіційні заходи експропріації чи дискримінації, зокрема із застосуванням 

санкцій, не були реалізовані, однак інвестори обох сторін зустрілися із 

непрямою дискримінацією, зокрема із застосуванням відповідної 

дискримінаційної адміністративної практики. 

У сукупності засобів самозахисту майнових прав іноземного інвестора 

також доцільно виділити такі особливі засоби захисту як одержання 

виконавчого напису нотаріуса, реєстрації права власності на заставне майно, 

звернення стягнення на предмет застави тощо. Тобто такі засоби хоч і 

передбачають участь інших осіб, однак по суті це безспірні передбачені 

договором чи законом процедури самостійного задоволення вимог, що 

випливають із укладених договорів, а нотаріуси, реєстратори чи органи у 

межах інших юрисдикцій виступають тут в якості інституційного засобу 

реалізації безспірного самозахисту, а не юрисдикційним органом 

уповноваженим на розгляд спорів. 
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Інші засоби, класифіковані нами як спонукання до добровільного 

виконання, полягають у тому, що іноземний інвестор може звертатися у 

претензійному чи іншому неформалізованому порядку до зобов’язаної 

сторони як приватної особи так і уповноваженого державного органу з 

вимогою виконати зобов’язання перед таким інвестором, які випливають із 

договору між сторонами, національного законодавства та міжнародних 

договорів щодо гарантій іноземної інвестиційної діяльності. 

В.В. Болгова зазначає, що у випадку добровільного виконання як форми 

(засобу) захисту суб’єктивних прав, захист здійснюється у межах 

охоронюваних матеріальних правовідносин суб’єктами якого є кредитор і 

боржник. Відрізняється спонукання від добровільного виконання як засіб 

захисту від самозахисту тим, що у першрому випадку активні дії здійснює 

особа, якій належить право, яке захищається, натомість у випадку 

добровільного виконання саме зобов’язана особа здійснює виконання 

зобов’язання [11, c. 29]. На нашу думку, саме по собі виконання зобов’язаною 

приватною особою чи державою в інвестиційних правовідносинах не слід 

вважати засобом захисту майнових прав. 

Натомість під неюрисдикційним засобом захисту слід розуміти 

вчинення юридично значимих або ж фактичних дій, які спрямовані на 

стимулювання зобов’язаної сторони виконати власні зобов’язання перед 

іноземним інвестором. Самозахист відрізняється тим, що останній може 

забезпечити захист прав інвестора виключно волею самого інвестора та 

відповідними діями, натомість спонукання до добровільного виконання як 

засіб захисту може бути дієвим виключно у тих випадках, коли таке 

спонукання зумовить досягнення бажаного результату. В будь-якому 

випадку, наявність широкої сукупності можливостей здійснювати захист 

належних особі інвестицій та майнових прав щодо них без необхідності 

звернення до юрисдикційних органів показує те, наскільки правова система є 

сприятливою для захисту майнових прав іноземного інвестора. У випадку, 

якщо самозахист у більшості випадків виявиться ефективним, це 
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показуватиме зрілість правової системи та упорядкованість відносин між 

суб’єктами, які діють у межах відповідного правового поля. 

Найбільш поширеним прикладом спонукання до захисту є надсилання 

претензій зобов’язаній стороні з вимогою виконати зобов’язання. Ст. 222 

Господарського кодексу України надсилання претензії трактує як елемент 

досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності [29]. 

Ми ж підкреслюємо, що надсилання претензії є водночас досудовим засобом 

вирішення спорів та відноситься до виду неюрисдикційних засобів, які 

полягають у спонуканні до добровільного виконання . 

Спонукання до добровільного виконання зобов’язань може 

поєднуватися із засобами самозахисту та іншими засобами досудового 

врегулювання спору. Мало того, таке спонукання може мати місце і під час 

судового чи третейського розгляду, у тому числі при провадженнях у 

міжнародному комерційному арбітражі. Практично усі процедурні та 

процесуальні норми містять положення, за яких провадження в 

юрисдикційних органах може бути закінчене добровільним виконанням 

вимог чи іншим договірним вирішенням спору. 

Проблемним буде залишатися аналізований засіб захисту майнових 

прав іноземного інвестора, коли зобов’язаною стороною виступає не інша 

приватна особа, а суверенна держава. Йдеться, передусім, про ті випадки, 

коли прийнятими нормативно-правовими актами, адміністративною, а в 

окремих випадках і судовою практикою порушуються державні гарантії та 

похідні від них майнові права іноземного інвестора, які передбачені 

законодавством та міжнародно-правовими актами. Зокрема в Україні немає 

конкретного порядку та/або органу уповноваженого розглядати такого роду 

претензії чи скарги інвесторів, що зумовлені, наприклад, зміною 

законодавства. Очевидно, іноземний інвестор зможе певними засобами, 

правовими та фактичними діями лобіювати дотримання своїх прав, зокрема, 

під час законотворчого процесу в державі, однак механізм розгляду певних 

претензій від інвестора у позасудовому порядку ні в Україні, ні у більшості 
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інших держав ще не напрацьований. 

Одним з найбільш значущих видів неюрисдикційних засобів захисту 

прав іноземного інвестора можна визначити заходи альтернативного 

вирішення спорів. Останні включають у себе ті умовно неформалізовані 

процедури, які застосовуються без компетентного на прийняття рішень 

органу, або ж з використанням посередників, які не наділені правом приймати 

обов’язкові до виконання рішення по суті розгляду інвестиційного спору 

(конфлікту). Процедури альтернативного розгляду в законодавстві Україні не 

набули спеціального правового регулювання, а тому їх встановлення – 

прерогатива договірних відносин. Однак навіть у публічних інвестиційних 

спорах з державою використовуються елементи тих чи інших заходів 

альтернативного вирішення спорів як, наприклад, звернення до бізнес-

омбудсмена як альтернативний засіб захисту інвестиційних спорів 

(конфліктів). 

Н.Л. Бондаренко-Зелінська аналізуючи європейський досвід виділяє 

посередництво або медіацію (mediation), яка передбачає врегулювання 

правового конфлікту за допомогою незалежного, нейтрального посередника, 

який сприяє сторонам у досягненні згоди, та переговори або негоціація 

(negotiation) як спосіб врегулювання економіко-правового спору 

безпосередньо сторонами без участі інших осіб. Обидва цих види науковець 

відносить до заходів альтернативного вирішення спорів [15, с. 163]. 

О.М. Спектор також окремими видами альтернативних спорів бачить міні-суд 

та звернення до омбудсмена [179, c. 8]. О.Г. Хрімлі поряд із медіацією як 

основним, суто договірним засобом вирішення спорів, виділяє інші 

примирливі процедури [203, с. 31]. На нашу думку, усі наведені 

альтернативні неюрисдикційні засоби вирішення спорів можна визначити як 

примирливі процедури, так як за суттю останні не є примусовим виконанням 

спору, а передбачають пошук певного консенсусу. Крім цього, посеред 

наведених видів переговори (негоціація), якщо такі не проводяться за 

певними формальними правилами, можуть бути визначеними як спонукання 
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до виконання зобов’язання, які нами відносяться до самостійного виду 

неюрисдикційних засобів вирішення спорів, з огляду на відмінну правову 

природу. 

Окреслені науковцями та взяті нами за основу альтернативні засоби 

захисту майнових прав інвесторів, як і зазначалося, тісно переплітаються та 

поєднуються між собою. Сторони інвестиційних правовідносин з іноземним 

елементом, маючи можливість самостійно визначити належну процедуру 

захисту, можуть поєднувати елементи різних видів альтернативних заходів 

вирішення спорів. Це зумовлює виділення О.М. Спектор такої категорії 

альтернативних заходів вирішення спорів як комбіновані, що поєднують у 

собі ознаки різних процедур [179, c. 8]. 

Слушно зазначає О.Г. Хрімлі, що з урахуванням особливостей, 

пов’язаних з вирішенням інвестиційних спорів, можна визначити основні 

риси примирливих процедур як форм (засобів) захисту прав інвесторів у 

сфері господарювання: 

- примирливі процедури спрямовані на мирне врегулювання 

інвестиційного спору, тобто сторони вчиняють дії, спрямовані на пошук 

взаємоприйнятних рішень; 

- примирливі процедури можливі лише при добровільному 

волевиявленні сторін інвестиційного спору; 

- примирливі процедури можливо застосувати на будь-якій стадії 

розгляду інвестиційного спору, тобто «до, у процесі або після» судового 

розгляду; 

- примирливі процедури дозволяють оперативно вирішувати 

інвестиційні спори [203, с. 266-267], тому саме така правова гнучкість робить 

альтернативні неюрисдикційні засоби захисту майнових прав іноземного 

інвестора надзвичайно цікавими правовими явищами на предмет аналізу для 

їх впровадження та оптимізації в Україні. 

Найбільш поширеним самостійним видом неюрисдикційного 

альтернативного вирішення спорів є медіація як незамінний приватний засіб 
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вирішення інвестиційних спорів. В.В. Рєзнікова зазначає, що метою медіації є 

досягнення згоди сторін, консенсусу, прийняття спільного рішення, яке 

задовольнятиме обидві сторони конфлікту [162, с. 14]. Тобто по суті 

медіацією є пошук компромісу між іноземним інвестором та іншими особами 

приватного й публічного права. Однак законодавство іноземних держав 

також передбачає використання медіації при вирішення спорів з органами 

публічної адміністрації. Прикладом може бути Республіка Польща, у Кодексі 

проваджень в адміністративному суді якої прямо передбачено можливість 

використання такого досудового засобу врегулювання спорів як медіація, 

який відповідно до ст. 116 Кодексу реалізується за згодою двох сторін суддею 

чи судовим референтом [236]. В. Федерчик, розглядаючи окреслену 

проблематику, резюмує, що незважаючи на критику зі сторони науки та ряд 

недоліків в організаційних моментах, медіація в адміністративно-

процесуальному праві Польщі з практичної точки зору показує позитивні 

практичні результати [223]. 

В інвестиційних спорах кінцевою метою медіації повинно стати 

знаходження компромісу між іноземним інвестором та приватною третьою 

особою чи відповідним державним органом, у якому оспорювані, невизнані 

чи порушені майнові права будуть у повній мірі чи частково відновлені, або ж 

віднайдений прийнятний для інвестора варіант компенсації. 

C.Т. Йосипенко вважає, що приватноправові відносини з приводу 

медіації потрібно «будувати» з урахуванням загальноправових та спеціальних 

принципів медіації, а також у залежності від специфіки суспільних відносин, 

що виникають, слід виокремити групу принципів медіації відповідної галузі 

права, що дало б змогу відмежувати принципи медіації однієї приватної 

галузі права від іншої [52, с. 132-133]. 

Медіацію, за засадами її провадження нейтральним медіатором, може 

бути класифіковано на професійну та непрофесійну. За належністю до 

судового провадження медіація може бути судовою та позасудовою. З аналізу 

змісту Директиви 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради від 
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21.05.2008 р. «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських 

правовідносинах» [120] вбачається також, що за такими критеріями як суб'єкт 

ініціювання та/або підставою здійснення, медіація може бути: (а) 

ініційованою самими сторонами спору; (б) здійснюваною у результаті 

пропозиції чи розпорядження суду, а також (в) в порядку виконання припису 

законодавства [162, с. 14]. Таким чином, на відміну від України, у якій 

питання медіації спеціально не врегульовано на законодавчому рівні, 

законодавство зарубіжних держав в інвестиційних спорах може передбачати 

обов’язковість процедури медіації, або така медіація може бути реалізована за 

пропозицією іншого юрисдикційного органу. Самі ж договори можуть мати 

застереження про вирішення спорів шляхом медіації, що у деяких державах, 

наприклад США, може бути обов’язковою передумовою перед зверненням до 

суду. 

Р.М. Калкінс, у свою чергу, зазначає, що основною різницею між 

медіацією та арбітражем є повноваження особи, що керує процедурою 

вирішення спору, адже арбітр, на відміну від медіатора, самостійно приймає у 

справі рішення, що є обов’язковим для сторін. Вчений вказує, що у практиці 

різних країн зустрічаються випадки, коли медіація та арбітраж поєднуються і 

становлять окремий, змішаний спосіб вирішення спору (med-arb та arb-med). 

За правилами медіації-арбітражу (med-arb), спочатку сторони беруть участь у 

медіації, після якої, в разі неможливості вирішення спору, розпочинається 

процедура арбітражного розгляду. Незалежна третя особа, що виступає 

медіатором на першому етапі, забезпечує швидший і простіший розгляд 

спору, оскільки сторони не мають потреби знову висловлювати свою позицію 

у справі [221, с. 257]. На нашу думку, запровадження як медіації у 

класичному вигляді так і відповідних комбінованих засобів альтернативного 

вирішення спорів, у тому числі в інвестиційні правовідносини з іноземним 

елементом, зокрема у спорах із державою, значно б покращило систему 

захисту майнових прав в Україні. Тим паче, що у зарубіжній науці 

міжнародного права вже давно обстоюється концепція активного 
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використання альтернативних засобів вирішення інвестиційних спорів за 

участю держави та іноземного інвестора [232, c. 543]. 

Також слід звернути увагу на те, що у науковій літературі 

виокремлюють декілька видів медіації залежно від ролі медіатора в ній. Так, 

Річард Фолкнер, Корбет Хейзелгрув Спарін і Дж. Томас виділяють чотири 

моделі медіації: «модель рятівника», де медіатор, не маючи спеціальних 

професійних знань і навичок, допомагає вирішити незначні, переважно 

побутові конфлікти; модель, в якій медіатор відіграє роль посередника і 

виступає третьою стороною у спорі. Він створює атмосферу конструктивної 

співпраці та дбає про коректне ставлення сторін одна до одної, сприяє 

реалістичній оцінці ситуації сторонами, прийняттю адекватного рішення 

тощо; модель, де медіатор для вирішення конфлікту може використовувати 

будь-які засоби та методи, в тому числі й маніпулювати сторонами; модель, 

де медіатор виступає в якості організатора вирішення конфлікту [222, с. 10]. 

Такі ж моделі можуть бути використані у більшості приватноправових 

інвестиційних спорах (конфліктах). Однак у спорах із державою 

виключається необхідний психологічний фактор, медіація здійснюється за 

визначеною формалізованою процедурою, а консенсус найефективніше може 

бути досягнутий у поєднанням з лобіюванням інтересів іноземного інвестора 

у відповідних спорах (в Україні законодавчо лобіювання як засіб захисту 

майнових прав іноземного інвестора не врегульовано, більше того відповідні 

діяння можуть бути кваліфіковані як корупція). 

У контексті вищенаведеного, справді слід зазначити, що можливість 

завершити спір у формі медіації та таким чином захистити порушені майнові 

права є надзвичайно важливим у сфері іноземних інвестицій. З огляду на те, 

що держава діє в особі уповноважених державних органів, а останні повинні 

діють відповідно до встановлених законодавчих рамок, медіація, у якій 

однією зі сторін є держава, потребує окремого правового регулювання як 

інституту розгляду даної категорії спорів. 

З цього приводу Е. Шірлоу висловив думку, що медіація між державами 

та інвесторами активно розвивається у теорії, однак на практиці ще не 



 

 

120 

знайшла активного відображення. Тим не менше, науковець констатує 

наявність теоретичної бази для її регулювання та розвитку, спростовуючи 

скептичні тези інших фахівців з приводу можливості використання цього 

засобу захисту в інвестиційних відносинах з державою. Вчений зазначає, що 

медіація зазвичай є примирливою процедурою, яка не передбачає прийняття 

обов’язкового рішення, тим не менше, підкреслюється, що сторони можуть 

відійти від цієї моделі та наділити медіатора повноваженнями прийняти 

рішення по суті медіації. Загалом підкреслюється, що медіація у більшій мірі 

ґрунтується на наявності інтересів у держави та інвестора, між якими 

необхідно знайти компроміс, а не базується на застосуванні чи тлумаченні 

тих чи інших правових норм. При цьому, медіація розглядається як засіб, що 

може без обмежень використовуватися поряд з інвестиційним міжнародним 

процесом, або ж самостійно без звернення до арбітражу [240]. 

М. Сорнараджах констатує, що іноземний інвестора крім арбітражу має 

такі засоби для захисту своїх прав такі процедури як фактифікацію, 

консиліацію або прямі переговори з державою-учасником [241, c. 19]. 

Консиліація відбувається за визначеними правилами МЦВІС чи ЮНСІТРАЛ, 

однак її результат не є обов’язковий для виконання. Фактифікація передбачає 

виключно визначення фактів. Переговори є неформалізованим способом 

вирішення міжнародного інвестиційного спору. При цьому, коли до 

переговорів залучається незалежний посередник, що організовує процес 

переговорів та сприяє примиренню сторін, такий засіб набуватиме суті 

медіації. Такі переговори базуються на основі зрівноваження інтересів сторін. 

Н.А. Велш та А.К. Шаіндер вбачаючи перспективу у впровадженні 

медіації у процес вирішення спорів між державами та інвесторами, 

зазначають, що її ефективність залежатиме від обраної моделі реалізації 

медіації та конкретних потреб сторін інвестиційного спору. Науковці 

підкреслюють, що крім конкретного визначення медіації як процесу 

вирішення спорів, слід проробити значну організаційну та 

правозабезпечувальну роботу, щоб інституційно забезпечити її використання 

на практиці при вирішенні тих чи інших інвестиційних спорів [246, p. 96]. 
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Станом на сьогодні Конференцією Енергетичної Хартії у 2016 році було 

прийнято Методичні рекомендації щодо Інвестиційної Медіації [225], однак 

цей документ у більшій мірі носить інформаційно-теоретичний характер, ніж 

встановлює конкретні правові основи для запровадження цього механізму у 

повсякденну практику держав-учасниць Енергетичної Хартії. Тим не менше, 

станом на сьогодні на міжнародному рівні проводяться організаційні заходи 

щодо впровадження медіації в інвестиційних спорах у повсякденне 

використання. Прикладом може бути проведений у червні 2017 року тренінг 

медіаторів у спорах між інвесторами та державами, який організований 

Центром ефективного вирішення спорів, МЦВІС, Міжнародним інститутом 

медіації та Конференцією Енергетичної Хартії [245]. Ми вважаємо, що в 

подальшому впровадження медіації у міжнародну практику вирішення 

інвестиційних спорів має значну перспективу. 

Таким чином, медіація має значний потенціал для запозичення та 

оптимізації захисту майнових прав іноземного інвестора у сфері 

інвестиційних правовідносин за участю іноземного елементу в Україні та у 

інших державах. 

Слід зазначити, що як самостійні заходи альтернативного вирішення 

спорів виділяються також трансакцію як процес взаємних поступок для 

завершення конфлікту сторін, а також консиліацію. Водночас досі точаться 

дискусії щодо доцільності розмежування термінів «медіації» та «консиліації» 

[203, с. 267; 219, с. 996]. Ми як перший так і другий виділені засоби вважаємо 

медіацією. У першому випадку йдеться про шляхи завершення медіації або ж 

іншого неюрисдикційного примирливого засобу вирішення спору, у другому 

ж характеризується один з підвидів моделей медіації за роллю самого 

медіатора у ній, які наведено нами вище. 

До видів альтернативних засобів також потрібно віднести міні-розгляд, 

який добре відомий англосаксонській правовій системі. 

Міні-розгляд, як зазначає Н. Ендрюс, доповнює медіацію, може 

здійснюватися без участі нейтральної особи, але є більш ефективним, якщо 

справа розглядається під керівництвом кваліфікованої третьої сторони [215, 
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с. 361]. О.М. Спектор зазначає, що сторонній консультант при міні-розгляді 

лише дає рекомендації щодо виходу з конфлікту або консультацію щодо 

ймовірного результату майбутнього судового розгляду [179, c. 9]. 

Більш детально описує міні-розгляд Н.Л. Бондаренко-Зелінська, 

зазначаючи, що у ньому юристи або інші консультанти кожної із сторін 

викладають свою «коротку» позицію у справі. Міні-розгляд може більшою 

мірою створити враження судового засідання, аніж медіація. Тому найчастіше 

його позначають як «міні-суд» (minitrial), який широко застосовується для 

врегулювання комерційних спорів. Врегулювання спору відбувається у «міні-

суді» за участю керівників вищої ланки управління кожної сторони, які 

зустрічаються у присутності нейтрального консультанта, заслуховують 

виступи представників сторін щодо обставин справи і намагаються досягти 

угоди щодо спору» [15, с. 164]. 

Хоча окремого регулювання організації міні-суду не потребує, однак 

даний інститут повинен бути введений у законодавство України в якості 

інституту процесуальних правовідносин. Сторони звертатимуться до цього 

засобу захисту виключно у тих випадках, коли матеріали, розкриті під час 

відповідного засобу врегулювання, не будуть оприлюднені на шкоду будь-

якої зі сторін. Тому тут необхідно на законодавчому рівні встановити порядок 

та стандарти даного інституту для того, щоб перетворити міні-розгляд на 

один з дієвих неюрисдикційних засобів захисту майнових прав іноземного 

інвестора в Україні. 

Також слід звернути увагу на звернення до омбудсмена, який багато з 

науковців виділяють як особливий засіб захисту суб’єктивних прав особи 

[179, с. 9]. У правовідносинах із захисту майнових прав іноземного інвестора 

на цей неюрисдикційний засіб в Україні слід звернути особливу увагу, з 

огляду на введення інституту бізнес-омбудсмена, яким як неюрисдикційним 

засобом захисту можуть користуватися іноземні інвестори для захисту своїх 

майнових прав. 

Так, постановою КМУ «Про утворення Ради бізнес-омбудсмена» від 

26.11.2014 р. № 691 утворено Раду бізнес-омбудсмена. Хоча даний орган 
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розглядає скарги на дії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, однак не має повноважень приймати юридично-значимі 

рішення, що обов’язкові до виконання, а лише видає рекомендації державним 

органам з приводу вирішення тих чи інших інвестиційних спорів 

(конфліктів). Саме тому бізнес-омбудсмена не можна вважати 

юрисдикційним органом у класичному розумінні даного терміну. За статусом 

Рада бізнес-омбудсмена є постійно діючим консультативно-дорадчим 

органом Кабінету Міністрів України [154]. 

Згідно з Положенням про Раду бізнес-омбудсмена, Раду створено з 

метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади, суб’єктів 

господарювання, що належать до сфери їх управління, запобігання 

корупційним діянням та/або іншим порушенням законних інтересів суб’єктів 

підприємництва. Основним завданнями Ради визначено підготовку під 

керівництвом сторін пропозицій до законопроекту щодо утворення установи 

бізнес-омбудсмена та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України; 

прийняття та розгляд відповідно до Положення скарг від суб’єктів 

підприємництва на дії або бездіяльність, зокрема рішення органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що 

належать до сфери їх управління, а також їх посадових осіб; надання органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо 

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

підприємницької діяльності з метою її вдосконалення та поліпшення умов 

провадження підприємницької діяльності, запобігання корупційним діянням 

та/або іншим порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва; 

надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, 

суб’єктам господарювання, що належать до сфери їх управління, 

рекомендацій щодо удосконалення та оптимізації процедур та/або способу, у 

який вони виконують свої повноваження, провадять підприємницьку чи іншу 

діяльність [154]. 

Створення Ради бізнес-омбудсмена є перехідним етапом до створення 

законодавчо врегульованого інституту бізнес-омбудсмена в Україні, проте 
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станом на сьогодні виявилася ефективним засобом захисту майнових прав 

іноземних інвесторів в Україні. За суттю у конкретному конфлікті на даний 

момент Рада виступає як певного роду медіатор. Тому в системі 

неюрисдикійних та альтернативних заходів вирішення інвестиційних спорів 

інститут бізнес-омбудсмена є не лише новим ефективним засобом захисту 

майнових прав іноземного інвестора, але й може слугувати основою для 

вироблення майбутньої моделі альтернативних засобів вирішення 

інвестиційних спорів між іноземними інвесторами та державою Україна, а 

також бути передумовою для створення органу з розгляду претензій 

іноземних інвесторів як засобу спонукання до добровільного виконання 

державою своїх зобов’язань перед іноземним інвестором. 

Підсумовуючи, в Україні серед неюрисдикційних засобів захисту 

майнових прав іноземного інвестора останній може обрати самозахист, 

спонукання до добровільного виконання обов’язку та альтернативні заходи 

вирішення інвестиційних спорів. Останні включають у себе медіацію та міні-

розгляд. Крім цього, особливим засобом захисту є звернення до Ради бізнес-

омбудсмена зі скаргою, однак з огляду на те, що відповідний інститут 

знаходиться на етапі формування, його ще зарано відносити до конкретного 

виду засобів захисту інвестиційних спорів. 

Слід зазначити, що альтернативні заходи вирішення інвестиційних 

спорів та звернення до Ради бізнес-омбудсмена зі скаргою як засоби захисту 

майнових прав іноземного інвестора мають значний потенціал для 

становлення та розвитку в Україні самостійних інституцій, які творитимуть 

дієву систему засобів захисту майнових прав іноземного інвестора. Тому у 

подальшому слід зосередитись на дослідженні напрямів удосконалення цих 

засобів захисту майнових прав іноземних інвесторів, зокрема через зміни в 

законодавстві України. 
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РОЗДІЛ 3. 

МЕХАНІЗМ СУДОВО-АРБІТРАЖНОГО ВИРІШЕННЯ  

СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ТА НАПРЯМИ 

ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

3.1. Міжнародні комерційні та інвестиційні арбітражні органи  

як засоби захисту майнових прав іноземного інвестора 

 

Серед юрисдикційних засобів захисту майнових прав іноземних 

інвесторів особливими засобами є міжнародний комерційний та 

інвестиційний арбітраж, які як інститути спрямовані на вирішення різного 

роду інвестиційних спорів між іноземним інвестором та іншими особами. Ці 

два інститути суттєво відрізняються між собою, а з приводу правової природи 

цих особливих засобів захисту у наукових та практичних колах точаться 

дискусії. Саме тому проблематиці правової природи, сучасному стану та 

перспективам розвитку цих міжнародних засобів захисту майнових прав 

іноземного інвестора та їх використання іноземними інвесторами, що 

здійснюють таку діяльність в Україні, або ж національними інвесторами, що 

інвестують у інші держави, необхідно приділити окрему увагу. Цей напрям 

визначимо магістральним завданням даного етапу дослідження, кінцевою 

метою якого є характеристика сучасного стану відповідних засобів захисту та 

надання конкретних пропозицій щодо удосконалення існуючих міжнародних 

механізмів у тій частині, у якій останні стосуються нашої держави. 

Значимість даного дослідження полягає у тому, що аналіз міжнародних 

арбітражних інституцій як засобів захисту майнових прав іноземних 

інвесторів у інвестиційних відносинах та основи взаємодії цих інституцій з 

національними юрисдикційними засобами, які реалізовують рішення 

арбітражних органів, дозволяють надати характеристику якості системи 

захисту майнових прав іноземного інвестора, яка складається із національних 

та міжнародних засобів захисту. Усі проблеми, що виникають на етапі 
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розгляду інвестиційних спорів міжнародними арбітражними органами 

дозволяють у подальшому запропонувати вирішення цих проблем на рівні 

національного законодавства та міжнародних договорів, зокрема 

двосторонніх угод. Це, по-перше, забезпечить інвестиційну привабливість 

України як держави, по-друге, дозволить на рівні міжнародного регулювання 

захистити інтереси національного інвестора, який здійснює відповідну 

діяльність в іноземних державах. 

Актуальність вивчення сучасного стану комерційного та інвестиційного 

арбітражу зумовлюється як окресленою вище практичною доцільністю, так і 

певними теоретичними проблемами, які полягають у різних поглядах на ці 

інститути. Саме положення доктрини з приводу відповідних видів 

міжнародного арбітражу визначатиме у подальшому розвиток та відділення 

відповідних інституцій та їх дублювання на регіональному та 

двосторонньому міждержавному рівнях щодо регулювання інвестиційних 

правовідносин. 

Міжнародний комерційний та інвестиційний арбітраж був предметами 

досліджень багатьох вчених, серед яких як фахівці із міжнародного 

публічного, так і міжнародного приватного права. Серед науковців, які 

здійснили внесок у розробку окресленої проблематики, можна назвати 

К.П. Бондар, С.А. Войтович, Г.В. Галущенко, В.І. Гуменюк, А.С. Довгерт, 

О.О. Зозуля, В.В. Коваленко, О.О. Кот, С.О. Кравцов, З.В. Мамон, Ю.А. 

Михальський, О.С. Переверзєва, О.А. Підопригора, І.Г. Побірченко, Т.О. 

Подковенко, Ю.Д. Притика, Д.Ф. Рамзайцев, М.Г. Розенберг, О.М. Торгашин, 

Г.А. Цірат та інших. Незважаючи на значну кількість розробок у даній царині, 

предмет дослідження та його актуальність не були вичерпані станом на 

сьогоднішній день. Це дозволяє стверджувати про необхідність вкотре 

звернутися до проблематики міжнародного арбітражу та його видів як 

незамінних засобів захисту майнових прав іноземних інвесторів та гарантій 

сталого розвитку міжнародного інвестиційного обороту. 

У першу чергу слід звернути увагу на підходи до визначення природи й 
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співвідношення та розмежування міжнародного комерційного та 

інвестиційного арбітражів як ключових спеціальних юрисдикційних засобів 

захисту майнових прав іноземного інвестора в Україні. Незважаючи на те, що 

міжнародний арбітраж в розрізі окреслених його видів є одним з найбільш 

поширених та відомих інститутів захисту прав іноземного інвестора, у науці 

ще немає єдиного підходу до окреслення та співвідношення його видів. 

Наведемо нижче основні тези з приводу даного питання. 

Правові основи для визначення поняття міжнародного комерційного 

арбітражу встановлені у ст. 2 Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» [135]. В даному Законі арбітраж ототожнюється з 

третейським судом та розглядається як підвид останнього. Третейський суд, у 

свою чергу, розглядається як одноособовий арбітр або колегія арбітрів. 

Ключове значення для визначення аналізованого нами термінологічного 

сполучення має поняття «комерційний», який тлумачиться наведеною вище 

статею широко і охоплює питання, що випливають з усіх відносин торгового 

характеру – як договірних, так і недоговірних. 

Відповідно, для визначення міжнародного комерційного арбітражу як 

такого можемо констатувати, що останній розглядається крізь призму 

характеристики як сфери правовідносин – комерційні відносини з іноземним 

елементом, так і інституційно-правової складової, яка характеризує 

міжнародний комерційний арбітраж як третейський суд, особливістю якого за 

законодавством України є його юрисдикція, яка поширюється на окреслену 

сферу правовідносин. Обидві ці ознаки є визначальними, тобто 

обов’язковими при визначенні міжнародного комерційного арбітражу як 

такого. При цьому, міжнародному комерційному арбітражу як засобу захисту 

майнових прав іноземного інвестора притаманні як загальні ознаки 

третейського суду, так і спеціальні ознаки, які є підставою для виділення 

цього арбітражу як особливого виду третейських судів. 

Слушно зазначає А.С. Киричук, що міжнародний комерційний арбітраж 

– це третейський суд, метою якого є розгляд і вирішення міжнародної 
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комерційної суперечки по суті в певній процесуальній формі [57, с. 233]. А.С. 

Довгерт вказує, що якщо говорити про терміни «міжнародний» і 

«комерційний», то «міжнародний» має той же аспект, що і в міжнародному 

приватному праві: міжнародний комерційний арбітраж розглядає цивільно-

правові спори міжнародного характеру, тобто такі, що ускладнені іноземним 

елементом. Термін «комерційний» вказує на характер спорів, які можуть бути 

передані на арбітражний розгляд [93, с. 262]. О.О. Зозуля зазначає, що 

міжнародний комерційний арбітраж можна розуміти у двох значеннях: як 

недержавний орган змішаної правової природи, але й власне спосіб розгляду 

спорів з договірних та інших цивільно-правових відносин, ускладнених 

іноземним елементом, за угодою сторін та за процедурою, яка визначена 

ними [50; с. 6]. Таке подвійне вживання цього терміну є цілком виправданим 

в залежності від контексту, у якому його було вжито. Отже, варто відзначити, 

що за суттю більшість думок науковців з приводу визначення поняття 

міжнародного комерційного арбітражу є тотожними. 

Однак проблематика виникає саме у випадку визначення поняття 

«міжнародний інвестиційний арбітраж», який є ключовим особливим засобом 

захисту прав іноземних інвесторів. Слід підкреслити, що поняття 

міжнародного інвестиційного арбітражу не закріплено ні в актах 

національного законодавства, ні в міжнародно-правових актах. Тому поняття 

міжнародний інвестиційний арбітраж у більшій мірі визначається на 

теоретичному рівні. 

О.Г. Хрімлі зазначає, що інвестиційний міжнародний арбітраж є 

законодавчо-договірною формою захисту прав інвесторів у сфері 

господарювання, тобто порядок застосування цієї форми захисту прав 

передбачено інвестиційним законодавством України, а також нормами 

міжнародних договорів, які є невід’ємною частиною національного 

законодавства України, проте застосовується ця норма на підставі тільки 

письмової заяви сторін, яка, як зазначено в преамбулі документа, «являє 

собою зобов’язальну угоду, що потребує, зокрема, щоб рекомендації 
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примирювача враховувалися повною мірою, а арбітражні рішення 

виконувалися» [204, с. 82]. Визначення даного поняття, що підсумоване 

науковцем, на жаль, не включає у себе основні визначальні ознаки, що 

дозволяють відмежувати аналізоване поняття від міжнародного комерційного 

арбітражу та встановити вірне співвідношення між ними. Однак у 

подальшому даний науковець зазначає одну ключову ознаку, що характерна 

для міжнародних інвестиційних спорів – змішаний суб’єктний склад, оскільки 

позивачем виступає іноземний інвестор, а відповідачем – держава, яка 

приймає інвестиції [203, с. 222]. Саме ця ознака, яку науковцем вжито у 

контексті характеристики міжнародних інвестиційних спорів, характеризує 

міжнародний інвестиційний арбітраж, є визначальною, а тому її слід 

відобразити у визначенні аналізованого поняття. Наостанок слід підкреслити, 

що говорячи про «міжнародні інвестиційні спори», цим поняттям 

охоплюються як спори іноземних інвесторів з приймаючими державами, так і 

приватноправові спори між іноземними інвесторами з іншими суб’єктами 

приватного права, що можуть порушувати їх права. Тому у цьому випадку 

термін «міжнародні» стосується наявності іноземного елемента у 

правовідносинах, з приводу яких виникають інвестиційні спори, а не 

віднесення цих спорів до публічно-правової площини. 

О.І. Поляк зазначає, що міжнародний інвестиційний арбітраж – це 

механізм вирішення спорів між іноземними інвесторами і державними 

органами [109, c. 111]. Отже, цей інститут визначено як один із засобів 

захисту майнових прав іноземного інвестора, які у нього наявні у відносинах 

з державою та уповноваженими державними органами. 

Сам міжнародний інвестиційний арбітраж як інститут та засіб захисту 

характеризується наявністю елементів як міжнародного публічного, так і 

міжнародного приватного права. Тому багато науковців визначають його як 

міжнародний змішаний арбітраж. Так, О.О. Зозуля визначає міжнародний 

змішаний арбітраж як арбітраж, призначений для врегулювання спорів між 

державами та фізичними (або юридичними) особами у зв’язку з 
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розбіжностями, що виникають в процесі їх інвестиційної діяльності [50, c. 7, 

15]. Наведена позиція цілком лаконічно визначає усі ознаки окресленого 

терміну, так як справді міжнародний інвестиційний арбітраж, про який іде 

мова на цьому етапі нашого дослідження, характеризується наявністю 

сукупності цих двох ознак: суб’єкного складу (приймаючої держави та 

іноземного інвестора) та пов’язаності правовідносин, з приводу яких 

виникають відповідні спори, з інвестиційною діяльністю. Тому саме ці 

визначальні ознаки повинні стати основою, по-перше, при визначенні того, 

що ми розуміємо під міжнародним інвестиційним арбітражем, по-друге, при 

його відмежуванні від міжнародного комерційного арбітражу. 

Таким чином, визначимо міжнародний інвестиційний арбітраж як 

міжнародний арбітражний орган, який розглядає спори іноземного інвестора 

та приймаючої інвестиції держави з приводу порушених майнових прав 

іноземного інвестора, що випливають із здійснюваної інвестиції відповідно 

до національного законодавства та міжнародних дво- та багатосторонніх 

інвестиційних угод, а за результатами розгляду спору приймається рішення, 

яке повинно бути виконане приймаючою державою відповдіно до взятих на 

себе міжнародних зобов’язань щодо гарантування іноземних інвестицій. 

Звернення до міжнародного інвестиційного арбітражу є спеціальним засобом 

захисту майнових прав іноземного інвестора, який може дозволити отримати 

належну компенсацію порушених майнових прав у сфері інвестиційних 

правовідносин. 

З приводу розмежування міжнародного комерційного та міжнародного 

інвестиційного арбітражу можна виділити декілька концепцій, яких 

притримуються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. 

Згідно з першою концепцією міжнародний інвестиційний арбітраж 

розглядається як вид міжнародного комерційного арбітражу [198, с. 18]. Хоча 

ми не у повній мірі погоджуємось з відповідним підходом, однак признаємо, 

що такий має право на існування. Так, міжнародний інвестиційний арбітраж 

має ряд спільних та відмінних рис із міжнародним комерційним арбітражем у 



 

 

131 

процедурі та основних принципах проведення процесу, зокрема формальну 

рівність сторін. 

Г. Гартен та М. Луглін зазначають, що подібність процедур стосується 

порушення провадження приватною особою і застосовних процесуальних 

правил, які були або безпосередньо запозичені з комерційних арбітражних 

механізмів, або створювалися за їх зразком, а також того, що стосується 

приведення арбітражних рішень у виконання. Разом з тим у праці науковців 

зазначено істотні відмінності, порівняно з міжнародним комерційним 

арбітражем, які існують з точки зору предмета розгляду, виду правових 

відносин сторін, правової природи відповідних зобов’язань, а також 

характеру і обсягу підпорядкування приймаючої держави арбітражної 

процедури [227]. У більшій мірі такі особливості відрізняються в залежності 

від конкретної держави, про яку йдеться. Зарубіжні науковці зазначають, що 

специфіка інвестиційного міжнародного арбітражу полягає у тому, що в 

більшості випадків роль арбітражного застереження фактично відіграє 

відповідна міжнародна угода між державами про сприяння та захист 

іноземних інвестицій. При цьому, вчені вказують, що до прийняття 

відповідних дво- та багатосторонніх угод, іноземний інвестор міг захищати 

свої права лише в національних судах [218, с. 4]. Таким чином, особливості 

процесу та компетенції міжнародного інвестиційного арбітражу у розрізі 

держав визначається в залежності від міжнародних угод, учасником яких є 

така держава. При цьому, основні особливості встановлюються саме у 

двосторонніх угодах між державами, у яких може визначатись, що обидві 

держави-сторони такої угоди беззастережно визнають юрисдикцію того чи 

іншого міжнародного інвестиційного арбітражу без необхідності надання 

відповідної додаткової згоди. 

Ю.С. Черних зазначає, що інвестиційний арбітраж бере свій початок з 

джерел міжнародного комерційного арбітражу (інституту міжнародного 

приватного права), а тому успадкував більшість рис останнього, але водночас 

особливий статус відповідача (публічна особа – держава) зумовив наявність 
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певних специфічних ознак і елементів саме міжнародного публічного права. 

В рамках інвестиційного арбітражу дуже часто здійснюється перегляд 

публічно-правових доктрин з точки зору приватноправових принципів 

договірного права. Такий «гібрид» здійснення прав та обов’язків, резюмує 

науковець, ставить нові питання перед наукою та практикою [210, с. 187]. 

Ш.В. Шилл зазначає, що конкуренція приватноправових та публічно-

правових підходів до розробки та реалізації міжнародного інвестиційного 

арбітражу внаслідок протилежності принципових установок, що лежать в 

основі цих підходів, породжує значну частину фундаментальної критики 

щодо структури, функціонування та загальної спрямованості всієї системи 

міжнародно-правового захисту інвестицій» [213, с. 73]. Про це також веде 

мову К.П. Бондар зазначаючи, що міжнародний інвестиційний арбітраж був 

заснований за моделлю міжнародного комерційного арбітражу, що зумовило 

запозичення багатьох правил реалізації такого арбітражу [13, c. 31]. 

С. Дж. Тупе у дослідженні міжнародного інвестиційного арбітражу 

зазначав, що Вашингтонська конвенція не виключає застосування 

національних правових теорій про імунітет держави, що може перешкоджати 

виконанню рішень МЦВІС, винесених проти держав [244, с. 248-249]. Цього 

не виключає також переважна більшість інших інвестиційних міждержавних 

угод. Однак сам по собі імунітет держави, який надає їй особливий статус у 

відповідних цивільних правовідносинах ще не вказує, що такого роду 

правовідносини слід відносити до права публічного. Адже держава в особі 

уповноважених державних органів може бути учасником цивільних 

правовідносин, як на національному рівні, так і міжнародному, з 

відповідними правами та обов’язками, однак з урахуванням положень про 

імунітет держави. При цьому, у більшості випадків механізм виконання 

рішень міжнародного інвестиційного арбітражу не суперечить такому 

імунітету, адже у подальшому таке рішення або ж повинно бути 

санкціоновано національним судом, або ж держава повинна самостійно, 

обмежуючи свій імунітет, визнати відповідне рішення обов’язковим до 
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виконання встановивши відповідний порядок виконання цього рішення. У 

будь-якому випадку при відмові від виконання рішень міжнародного 

інвестиційного арбітражу до держави не можуть бути вжиті заходи 

примусового стягнення іншими державами чи міжнародними організаціями, 

адже це суперечитиме загальновизнаному принципу імунітету держави у 

міжнародних правовідносинах. Відповідно, окрім політичної 

відповідальності, до такої держави, яка всупереч взятих на себе зобов’язань 

не виконує відповідних рішень, можуть застосуватись заходи санкційного 

характеру та аналогічні заходи щодо інвесторів – резидентів відповідної 

держави. 

Характеризуючи міжнародний інвестиційний арбітраж З.В. Мамон 

зазначає, що останній поєднує у собі властивості як міжнародного публічного 

так і міжнародного комерційного арбітражу, а спори у ньому вирішуються на 

підставі національного, міжнародного приватного і міжнародного публічного 

права [88, с. 18]. Таку ж позицію, але вже щодо системи правового 

регулювання з приводу аналізованого інституту висловила О.О. Зозуля, 

зазначаючи, що міжнародний інвестиційний (за автором – змішаний) 

арбітраж поєднує в собі елементи приватноправового та публічно-правового 

регулювання, що є характерними для правової регламентації інвестиційної 

діяльності [50, с. 7]. Також ґрунтовно проаналізувала риси міжнародного 

інвестиційного арбітражу за прикладом МЦВІС, які мають як публічно-

правову так і приватноправову природу, у своєму дисертаційному 

дослідженні К. П. Бондар [13]. 

Проте, не зважаючи на багато спільних рис міжнародного 

інвестиційного арбітражу із міжнародним комерційним арбітражем робити 

висновок про те, що перший є підвидом другого є передчасним. Зокрема, 

наведені щойно українські дослідники такої позиції не притримуються. 

Існує концепція, згідно з якою міжнародний інвестиційний арбітраж 

взагалі не слід відносити до категорії арбітражного (третейського) процесу та 

інституту. Так, Дж. Паулсон зазначає, що інвестиційний арбітраж, не є 
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класичним арбітражем, при якому сторони повністю контролюють форму і 

спосіб вирішення правового спору, зокрема шляхом вибору застосовуваного 

права, визначення принципів процесу і т.д. Науковець стверджує, що усі ці 

обставини у сукупності взагалі не дозволяють віднести МЦВІС та інші 

інвестиційні арбітражі до даного поняття. Останні, на думку вченого, 

доцільніше визначити як юрисдикційні органи, що уповноважені на 

прийняття рішень в інвестиційних спорах іноземних інвесторів проти держав, 

а отже є своєрідною міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана на рівні міжнародних угод, а не договору сторін [235]. Аргументи 

науковця мають за собою підґрунтя, однак вважаємо, що так кардинально 

зазначати, що відповідний арбітраж не має природи третейського органу 

також не зовсім вірно. Незважаючи на те, що міжнародний інвестиційний 

арбітраж має свої особливості, які відрізняють його від міжнародного 

комерційного арбітражу як третейського органу, однак все ж залишається 

багато спільних рис. 

Б. Гордон та С. Борзу основну відмінність міжнародного комерційного 

та інвестиційного арбітражу вбачають у наступному. Діяльність 

міжнародного комерційного арбітражу базується на договірній основі між 

сторонами, а саме: сторони домовляються про певний арбітражний орган або 

ad hoc арбітраж для розв’язання спору. Процедура підготовки арбітражної 

угоди в інвестиційному міжнародному арбітражі відбувається інакше. 

Пропозиція на звернення до інвестиційного міжнародного арбітражу для 

розв’язання інвестиційного спору міститься в двосторонніх або 

багатосторонніх угодах про захист інвестицій. Коли держава порушує умови 

контракту з іноземним інвестором він, як правило, має можливість здійснити 

захист своїх прав як за контрактом, так і за інвестиційною угодою між 

державами. Іншими словами, оферта держави щодо способу розв’язання 

інвестиційного спору міститься в джерелі міжнародного публічного права. Ця 

оферта є, як правило, безумовною. Проте поодинокі угоди містять певні 

умови, як-то: вичерпання національних засобів захисту або виключення 
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певної категорії спорів тощо [243, с. 211-224]. Хоча відповідні відмінні 

характеристики справді присутні у більшості випадків, однак це не виключає 

можливості держави в особі уповноважених представників на договірній 

основі з інвестором встановити особливий порядок вирішення спору чи 

утворити арбітраж ad hoc. Більше того, така можливість прямо вказана у 

положеннях Вашингтонської конвенції [66]. Тому, хоч відповідна 

характеристика зазвичай є присутньою, однак окреслені ознаки не будуть 

визначальними. Тому виключно на цій підставі розрізняти обидва цих види 

арбітражів не буде можливості. 

Слушну думку висловила З.В. Мамон, що основною відмінною 

особливістю змішаного арбітражу є те, що він надає приватним особам право 

прямого доступу в міжнародний арбітражний (судовий) процес. Дана 

обставина, стверджує науковець, призводить до необхідності вирішення 

суперечок за участю держав і приватних осіб на підставі національного, 

міжнародного приватного і публічного права [87, с. 30]. З цим у повній мірі 

слід погодитись, адже альтернативою такого засобу захисту майнових прав 

іноземного інвестора у випадку їх порушення державою є звернення до 

національних юрисдикційних органів, яким не завжди довіряють інвестори. 

Ю. С. Черних резюмує, що інвестиційний арбітраж через особливий 

статус відповідача запозичив певні елементи міжнародного публічного права, 

які відображаються, перш за все, в особливому приватно-публічному 

механізмі формування арбітражної угоди та певному обмеженні принципу 

конфіденційності. З іншого боку, на думку вченого, певні доктрини 

міжнародного публічного права знаходять свій перегляд з точки зору 

приватноправових принципів, що передусім виражається в можливості 

віднесення контрактних зобов’язань держави до міжнародних на підставі 

«парасолькової клаузули» та зумовлює відповідальність держави за 

приватноправові зобов’язання на міжнародному рівні (і, як наслідок 

компетенцію міжнародних інвестиційних арбітражів у спорах, що, передусім, 

випливають з приватноправових зобов’язань). Вчений зазначає, що внаслідок 
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постійно зростаючої кількості справ в інвестиційному арбітражі та 

суперечливості вже ухвалених арбітражних рішень, з’ясування кожної з 

вказаних вище проблем потребує подальшого детального дослідження на 

науковому рівні. Науковець вважає, що чітке наукове з’ясування приватно-

публічної основи інвестиційного арбітражу зніме невизначеність на практиці 

та слугуватиме належним орієнтиром для України в погодженні та підписанні 

нових двосторонніх угод про захист інвестицій [210, c. 189]. Отже, основною 

відмінністю міжнародного інвестиційного та міжнародного комерційного 

арбітражів, на яких акцентують увагу науковці, є те, що стороною 

інвестиційного спору є держава. Із цього випливають усі відповідні подальші 

відмінності у процесуальному та іншому планах. 

Тому, беручи до уваги наявність попередніх двох концепцій та їх 

прихильників наведемо останню, яка, на нашу думку, є найбільш вдалою. 

Остання полягає у тому, що міжнародний комерційний арбітраж, 

міжнародний інвестиційний арбітраж та міжнародний публічний арбітраж 

(розглядає спори держав між собою або з міжнародними організаціями) є 

самостійними видами міжнародного арбітражу як збірного поняття. У свою 

чергу міжнародний інвестиційний арбітраж є у такому разі самостійним 

видом, який поєднує у собі ознаки обох інших видів арбітражу. 

Така концепція відстежується у дослідженнях К.П. Бондар [13], 

В.І. Гуменюка [34, с. 144], О.О. Зозулі [50, с. 7], З.В. Мамон [88, с. 18] та 

інших. Таким чином, міжнародний інвестиційний арбітраж є особливим 

видом міжнародного арбітражу, у якому розглядаються спори іноземним 

інвестором та приймаючою державою, що можуть виникнути у процесі 

інвестиційної діяльності. Останній відрізняється від міжнародного 

комерційного арбітражу суб'єтним складом та особливими механізмами, 

зокрема гнучкістю у спорах між сторонами. 

Охарактеризуємо почергово міжнародний комерційний арбітраж та 

міжнародний інвестиційний арбітраж як одні з ключових юрисдикційних 

засобів захисту майнових прав іноземних інвесторів, які в інвестиційних 
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правовідносинах за участю іноземного елементу можна визначити як 

спеціальні. 

Так, Л.Ф. Винокурова стверджує, що всі переваги міжнародного 

комерційного арбітражу пов’язані з тим, що більшість норм арбітражного 

законодавства має диспозитивний характер. Останнє дає змогу сторонам 

узгоджувати інші правила арбітражного розгляду, ніж ті, які передбачені в 

законі, тому сторонам відводиться активна роль у самій процедурі 

арбітражного розгляду і вони мають можливість впливати на всі стадії 

арбітражного розгляду. Це дозволяє говорити про високодемократичний 

характер арбітражу [22, c. 81-82]. Таким чином можливість, яка надається 

сторонам для обрання зручного порядку розгляду спору та органу, що 

здійснюватиме відповідний розгляд, характеризує цей засіб захисту як 

особливо гнучкий. Натомість така можливість у випадках міжнародного 

інвестиційного арбітражу, хоч і де-юре можливо, проте фактично і порядок 

розгляду і відповідний орган для розгляду інвестиційного спору між 

приймаючою державою та іноземним інвестором фактично вже встановлені у 

міжнародних угодах про захист інвестицій та відповідній Вашингтонській 

конвенції, а тому іноземний інвестор у цьому випадку більше обмежений у 

виборі способу та органу розгляду інвестиційних спорів. 

Г.А. Цірат зазначає, що міжнародні комерційні арбітражі як 

юрисдикційні органи характеризуються такими ознаками: вони не є 

державними органами і держава не бере участі у їх формуванні та 

фінансуванні; держава регулює лише загальні засади діяльності третейських 

судів; компетенція третейського суду заснована на угоді сторін в межах, що 

встановлені державою; зокрема сторони можуть визначати персональний 

склад суддів та процедуру, згідно з якою здійснюватиметься розгляд; 

третейські суди не пов'язані процесуальними нормами, що існують в державі, 

проте вони повинні дотримуватися загальних принципів відправлення 

правосуддя, що розглядаються як елементи публічного порядку певної країни 

(рівність та змагальність сторін тощо); рішення третейських судів є 
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остаточними і не можуть переглядатися по суті [208, с. 9]. Відповідні 

особливості роблять міжнародний комерційний арбітраж повністю 

приватноправовою інституцією, юрисдикція якої для вирішення спору 

визнана сторонами такого спору. Натомість роль держави зводиться до 

регулювання певних особливостей функціонування таких інституцій на її 

території (за виключеннях тих, які регулюються на рівні міжнародних 

договорів) та порядку виконання цих рішень. Це зумовлює можливість 

держави на рівні національних інституцій контролювати дотримання 

основних процесуальних принципів під час розгляду спорів міжнародними 

комерційними арбітражами на етапі звернення його до виконання. Так, в 

Україні може бути відмовлено у виконанні тих рішень міжнародного 

комерційного арбітражу, під час розгляду яких сторони не були належним 

чином повідомлені про здійснення такого розгляду. 

Щодо виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів, то дане 

питання гарантується на рівні міжнародних конвенцій, основною з яких є 

Нью-Йоркська Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних 

рішень 1958 р [64]. Крім України у ній беруть участь більше сотні держав, що 

робить міжнародний комерційний арбітраж засобом захисту прав, визнання 

та виконання якого гарантується не лише національним правовим 

регулюванням, але й міжнародними договорами. Це зумовлює відносну 

упорядкованість у питаннях визнання та виконання рішень, прийнятих за 

результатами розгляду приватноправових спорів між суб’єктами різних 

держав. 

Підсумовуючи, міжнародний комерційний арбітраж як засіб захисту 

майнових прав іноземного інвестора є незамінним поширеним інститутом, 

основною функцією якого є розгляд спорів між приватними особами. Маючи 

ряд переваг у порівнянні з національними судами, ключовими з яких є 

оперативність та диспозитивність процесу, будучи інституцією, яку визнають 

більшість цивілізованих держав, міжнародний комерційний арбітраж 

дозволяє здійснити захист прав у інвестиційних правовідносинах у разі його 
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порушення приватними особами. Приймаючі держави у свою чергу 

зобов’язані реалізувати такі рішення відповідно до положень національного 

законодавства та зобов’язань, що випливають із міжнародних договорів. Тому 

як юрисдикційний засіб захисту у приватноправових інвестиційних 

відносинах міжнародний комерційний арбітраж станом на сьогодні 

продовжує залишатись ключовим елементом системи юрисдикційного 

захисту іноземного інвестора. 

Міжнародний інвестиційний арбітраж, який частково було розкрито 

вище, має кардинально іншу функцію – захист майнових прав іноземного 

інвестора від порушень чи відмови у захисті, яких такий інвестор зазнав у 

зв’язку з рішеннями, діями чи бездіяльністю уповноважених посадових осіб 

та державних органів приймаючої держави. Попередньо навівши основні 

ознаки й відмінні риси міжнародного інвестиційного арбітражу від 

міжнародного комерційного арбітражу, слід звернути увагу на комплексну 

характеристику даного засобу захисту майнових прав іноземного інвестора. 

Так, О.Г. Хрімлі зазначає, що міжнародний інвестиційний арбітраж 

уповноважений вирішувати широке коло питань, яке випливає з 

інвестиційних правовідносин з наявним іноземним елементом. У розрізі 

особливостей міжнародних інвестиційних спорів, науковець характеризує 

міжнародний інвестиційний арбітраж наступним чином: а) сторонами в спорі 

виступають держава, яка приймає інвестиції, й іноземний інвестор; б) 

причиною виникнення спору може бути не тільки порушення національного 

права, а й порушення міжнародного договору; в) для вирішення спору може 

застосовуватися як національне право держави, яка приймає інвестиції, так і 

норми міжнародного права [203, с. 218]. Усі вищенаведені характеристики 

безумовно є ключовими. Особливе значення має та ознака, що виникнення 

спору зумовлено як порушенням державою власного законодавства, так і 

міжнародно-правових договорів, серед яких двосторонні та багатосторонні 

угоди й договори, у яких держава взяла на себе зобов’язання реалізувати 

захист інвестицій. 
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Найбільш відомим міжнародним інвестиційним арбітражем є 

Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів, який утворений 

Вашингтонською Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між 

державами та іноземними особами [66], яку станом на сьогодні підписало 162 

держави [225] та ратифікували 154, у тому числі Україна [225]. Усі держави, 

що ратифікували Конвенцію визнають рішення Центру як остаточне рішення 

національних судових органів та забезпечують його виконання [66]. 

Рішення МЦВІС підлягають виконанню із попереднім зверненням до 

судових органів чи інших органів виконавчої влади з метою їх звернення до 

примусового виконання. При цьому, розгляд даного питання судом повинен 

мати формальний характер, адже будь-яка відмова від виконання рішень 

МЦВІС може бути трактованою як порушення державою своїх зобов’язань. 

На передачу спору для вирішення до МЦВІС повинна бути попередньо 

надана згода сторін. Як випливає із особливостей суб’єктного складу МЦВІС, 

де іноземний інвестор виступає позивачем, така згода повинна бути надана 

державою. При цьому, відповідна згода може бути надана як щодо конкретної 

справи, так і щодо усіх справ певного типу загалом. Поширеною практикою 

надання автоматичної згоди щодо вирішення спорів іноземних інвесторів і 

приймаючої держави МЦВІС є встановлення відповідних положень у 

двосторонніх інвестиційних угодах між державами, у яких визнається 

автоматичною згода на передачу такого спору до вирішення МЦВІС у 

відносинах з резидентами таких держав. Прикладом може бути Угода між 

Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про взаємне сприяння та захист 

інвестицій, якою сторони надали безумовну згоду на вирішення спорів, що 

виникають між інвесторами договірної сторони та приймаючою інвестиції 

державою на розгляд МЦВІС. При цьому, попередньо встановлено 

необхідність провести процедуру примирювальних переговорів, однак 

детального порядку проведення таких переговорів та обов’язку призначення 

відповідного відповідального органу в наведеній у приклад Угоді не 

визначено [193]. Такий недолік простежується у багатьох інших двосторонніх 
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інвестиційних угодах. Як випливає із положень ст. 26 Вашингтонської 

Конвенції, будь-яка держава вправі вимагати попереднього звернення до 

національних адміністративних або судових засобів вирішення спорів в якості 

умови згоди про передачу спору для арбітражного розгляду, згідно Конвенції 

[66]. Це застереження дозволяє у певній мірі забезпечити державі можливість 

врегулювати спір із інвестором на національному рівні. Однак цю перепону з 

метою більш ефективного захисту інтересів інвесторів можливо усунути на 

рівні двосторонніх інвестиційних угод між державами, як це є у наведеній в 

приклад інвестиційній Угоді з Державою Ізраїль. 

З.В. Мамон зазначає, що до найпоширеніших категорій справ, що 

розглядаються міжнародним інвестиційним арбітражем, відносяться наступні: 

- спори, пов’язані з допуском іноземних інвестицій; 

- спори, пов’язані з реалізацією інвестиційних проектів; 

- спори, пов’язані з припиненням інвестиційної діяльності (за 

критерієм предмету спору) [87, с. 32]. 

І.С. Крупко поділяє вимоги в інвестиційних спорах на приватноправові, 

публічно-правові та змішані, а за підставою виникнення – на дві групи: спори, 

пов’язані з односторонніми суверенними актами держави з втручання в 

інвестиційну діяльність (напр., експропріація, надання фіскальних пільг і т.п.) 

та спори, пов’язані з інвестиційною угодою (переддоговірні спори, 

невиконання стороною умов інвестиційної угоди, її зміна або припинення та 

ін.) [76, с. 18-20]. 

С.А. Войтович зазначає, що підставами позову до міжнародного 

інвестиційного арбітражу можуть бути, зокрема, дії чи бездіяльність 

національних судів. 

Науковець виділяє чотири найтиповіших види позовів щодо дій 

національних судів залежно від того, порушення якого міжнародно-правового 

стандарту заявляється позивачем: 

1) позов про відмову в правосудді (denial of justice); 

2) позов про порушення судом стандарту справедливого і рівного 
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режиму (fair and equitable treatment); 

3) позов про порушення стандарту ефективних засобів відстоювання 

позовів (effective means); 

4) позов про судову експропріацію (judicial expropriation) [25, c. 271-

272]. Це, на нашу думку, є особливістю, яка не притаманна іншим засобам 

захисту. Ця риса робить міжнародний інвестиційний арбітраж ще більш 

привабливим для іноземного інвестора, адже дозволяє захистити майнові 

права навіть після того, як відповідний захист не був успішним з 

використанням національних юрисдикційних засобів. 

Однак у контексті вищенаведеного слід підкреслити, що жоден 

міжнародний судовий орган не вправі переглядати за суттю рішення 

національних судів – останні підлягають оцінці лише в контексті, чи були 

дотримані міжнародно-правові зобов’язання держави, що приймала іноземні 

інвестиції та чи судова система забезпечила належний захист відповідно до 

наведених вище стандартів. Їх порушення може призвести до прийняття 

рішення проти держави у міжнародному інвестиційному спорі. 

В.В. Поєдинок зазначає, що спори між іноземними інвесторами та 

приймаючими державами характеризуються рядом специфічних 

особливостей, які в сукупності відрізняють їх від спорів, що розглядаються 

національними судами; спорів, що розглядаються міжнародним комерційним 

арбітражем; міжнародно-правових спорів між суверенними державами, 

зокрема, торговельних спорів під егідою СОТ. Ці особливості, на думку 

науковця, проявляються в наступному: 1) відповідачем у спорі завжди є 

суверенна держава, однак держава ніколи не є позивачем; 2) іноземний 

інвестор оспорює акти законодавства і регуляторні заходи, що 

приймаються/вживаються легітимною владою держави; 3) спір регулюється 

міжнародним правом, а не будь-яким національним правом і ґрунтується на 

порушенні міжнародного договору про інвестиції; 4) способом вирішення 

спору є міжнародний арбітраж, який, однак, має суттєву специфіку порівняно 

з класичним комерційним арбітражем; 5) відношення між сторонами спору 
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носить довгостроковий характер, характеризується складною взаємодією між 

ними та взаємною залежністю; 6) позовні вимоги полягають виключно у 

виплаті грошової компенсації приймаючою державою на користь іноземного 

інвестора; 7) грошові суми, що є предметом спору, зазвичай дуже значні у 

середньому, в багато разів перевищують суми у спорах, що розглядаються 

комерційним арбітражем [105, c. 305-306]. 

Відповідна характеристика є доволі умовною, адже присутня не у всіх 

спорах. Крім цього, не зовсім погоджуємось із певними позиціями. Зокрема 

іноземний інвестор не завжди в міжнародних інвестиційних спорах оспорює 

саме акти законодавства і регуляторні заходи – можуть бути оскаржені 

неефективні дії судової системи щодо захисту прав іноземного інвестора та 

інші факти, які свідчать про порушення державою своїх зобов’язань за 

міжнародними договорами. По-друге, не у повній мірі погоджуємось, що спір 

розглядається виключно за міжнародним правом, адже для встановлення 

порушень держави інвестиційному арбітражу необхідно виходити, зокрема, із 

положень національного законодавства, проте ключовим для прийняття 

рішення буде справді факт порушення міжнародного права. По-третє, 

посилання на значний розмір ціни позову, зокрема його співставленні зі 

справами, що розглядаються міжнародним комерційним арбітражем, не у 

повній мірі коректне, адже окремі справи між суб’єктами господарювання за 

ціною позову не поступаються, а то й перевищують розмір вимог, які 

пред’являються до розгляду у міжнародному інвестиційному арбітражі. 

Однак не заперечуємо того, що зазвичай міжнародний інвестиційний 

арбітраж з огляду на вартість процедури розгляду застосовується іноземними 

інвесторами у випадку завдання істотної шкоди їхнім майновим правам 

державою, що приймає інвестиції. 

І.З. Фархутдінов зазначає, що міжнародний інвестиційний арбітраж 

унікальний тим, що дає інвесторам можливість вимагати компенсацію за 

матеріальну шкоду їх законним правам від самого уряду і робити це поза 

судовою системою якої-небудь з держав. Судді у таких справах, як правило, є 
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адвокатами зі світовим ім’ям і бездоганною репутацією. Арбітри обираються 

спеціально для кожного процесу самими сторонами або, в деяких випадках, 

призначаються однією з міжнародних організацій, що надають свої послуги в 

цій сфері [197]. Усе це залежить від положень двосторонніх чи 

багатосторонніх угод, на порушення яких посилається іноземний інвестор, 

або ж спеціальної арбітражної угоди між таким інвестором та державою з 

іншої сторони. 

Не менш важливою позитивною особливістю міжнародного 

інвестиційного арбітражу є те, що в останньому у своїй практиці 

використовуються як конкретні положення міжнародного права, так і 

застосовуються загальні принципи права. Фахівці та науковці вказують, що 

основними принципами, що знаходять своє безпосередні відображення у 

практиці МЦВІС є такі загальні принципи, як: lex specialis, pacta sunt servanda, 

nemo dat quod non habet, принцип добросовісності, res judicata, естоппель 

(estoppel) [89, c. 39]. Використання загальноправових принципів забезпечує 

критерій справедливості у практиці й процесі міжнародного інвестиційного 

арбітражу. 

Слід резюмувати, що на відміну від розгляду приватноправових спорів, 

які здійснює міжнародний комерційний арбітраж, міжнародний 

інвестиційний арбітраж є незамінним. Адже у першому випадку іноземний 

інвестор завжди може скористатися системою національних судів, які у 

приватноправових спорах залишатимуться безсторонніми. Натомість у 

випадку інвестиційних спорів з державою не завжди судова система, у тому 

числі адміністративні суди, можуть надати іноземному інвестору належний 

рівень захисту його майнових прав. І справа у даному випадку не в 

упередженості судів, а у тому, що держава, будучи стороною конфлікту, може 

на законодавчому рівні створити ті чи інші ускладнення для захисту 

майнових прав іноземного інвестора національними судами. 

Отже, міжнародний інвестиційний арбітраж – один із найбільш вагомих 

спеціальних засобів захисту, який може використати іноземний інвестор в 
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інвестиційних правовідносинах з приймаючою державою. Останній 

забезпечує неупереджений розгляд справи за позовом іноземного інвестора, 

який не завжди може бути надано системою національних судів. Рішення 

міжнародного інвестиційного арбітражу забезпечуються національними та 

міжнародними засобами, які слід проаналізувати окремо. 

Підсумовуючи можна зазначити, що міжнародний комерційний та 

інвестиційний арбітраж хоч і мають ряд спільних ознак, проте залишаються 

різними інститутами, що використовуються як засоби захисту іноземним 

інвестором у залежності від суб’єктів інвестиційного спору та обставин 

справи. Обидва ці засоби є незамінними, а визнання юридичної сили 

відповідних інституцій та забезпечення виконання їх рішень з правової точки 

зору характеризують інвестиційну привабливість приймаючої держави. 

Тому одним з напрямів підвищення інвестиційної привабливості нашої 

держави є запровадження на рівні двосторонніх інвестиційних угод 

ефективного механізму захисту прав національних та іноземних інвесторів, 

включаючи безумовне визнання юрисдикції МЦВІС чи інших міжнародних 

інвестиційних арбітражів, якщо це доцільно, а також ефективне виконання їх 

рішень. При цьому слід враховувати необхідність дотримання принципу 

взаємності у міждержавних інвестиційних правовідносинах. 

 

3.2 Проблематика юрисдикційного захисту майнових прав 

іноземного інвестора в Україні та шляхи її вирішення 

 

Юрисдикційні засоби захисту майнових прав іноземного інвестора, що 

полягають у розгляді інвестиційного спору компетентними органами, 

характеризуються певними ознаками, що визначають їх ефективність та 

супутні характеристики. Окреслюючи вище сукупність таких засобів, які 

можуть бути використані іноземними інвесторами, нами неодноразово 

зазначалося, що певні аспекти правового регулювання на різному рівні щодо 

цих засобів потребують удосконалення, яке лежить як у площині 
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національного законодавства, так і відповідних міжнародно-правових 

механізмів. 

Переформатування законодавства та підходу до захисту майнових прав 

іноземного інвестора має ту практично-прикладну складову, яка спрямована 

на досягнення практичних завдань нашого дослідження загалом. Тому 

ґрунтовне комплексне визначення тих проблем, що наявні у механізмах 

юрисдикційного захисту іноземних інвесторів в Україні, а також тих, які 

стосуються міжнародних механізмів вирішення інвестиційних спорів, 

повинно забезпечити визначення магістральних напрямів оптимізації захисту 

майнових прав в інвестиційних спорах та конкретних пропозицій щодо 

вдосконалення відповідних правових інститутів. 

Досліджувана нами система захисту майнових прав іноземного 

інвестора в Україні складається із різних складових. Тому проблеми в цій 

сфері слід досліджувати опираючись на класифікацію засобів захисту 

майнових прав іноземного інвестора. Крім цього, будь-яка інституційно-

правова система має наявну проблематику у розрізі матеріально-правовому та 

процесуальному, і, відповідно, досліджуватимемо засоби захисту майнових 

прав іноземного інвестора як крізь призму процесуально-правового 

забезпечення захисту його майнових прав, так і суто матеріально-правовий 

аспект, який полягає у належному визначенні та встановленні у законодавстві 

прав та свобод іноземного інвестора, яке підкріплене відповідною практикою 

застосування відповідних норм. Адже саме матеріально-правове регулювання 

майнових прав іноземного інвестора визначає привабливість правової 

системи, так як багато процесуальних проблем, що наявні у державі, яка 

приймає інвестиції, можна подолати шляхом встановлення належного 

третейського (арбітражного) застереження в угоді, на підставі якої 

здійснюється інвестиційна діяльність. 

Проблематику юрисдикційного розгляду інвестиційних спорів 

окреслювали у своїх розробках багато дослідників. Серед них можемо 

виділити таких науковців як К.П. Бондар, Л.Ф. Винокурова, Г.В. Галущенко, 
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А.С. Довгерт, О.Т. Волощук, С.І. Лучковська, В.В. Поєдинок, Є.В. Старчук, 

І.М. Товкун, О.Г. Хрімлі та багато інших. Кожен з науковців або ж 

окреслював загальні напрями вдосконалення засобів юрисдикційного захисту 

майнових прав іноземного інвестора, або ж надавав конкретні пропозиції 

щодо удосконалення відповідних національних та міжнародно-правових 

механізмів захисту. Така сукупність позицій сформувала структуру проблем, 

з якими стикається іноземний інвестор в аспекті захисту своїх майнових прав. 

Однак деякі з пропозицій науковців подекуди суперечать одна одній та 

суттєво відрізняються. Тому завданням даного етапу дослідження ставимо не 

лише сформулювати основні проблеми та пропозиції їх вирішення, але й 

структуризувати наявні у науці погляди на розвиток міжнародно-правових 

інститутів захисту прав іноземних інвесторів. 

У першу чергу потрібно звернути увагу на такі спеціальні проблеми, що 

наявні у міжнародно-правових механізмах захисту майнових прав іноземних 

інвесторів, а саме міжнародного арбітражу у розрізі його видів, акцентувавши 

увагу на міжнародному інвестиційному арбітражі. 

Слід звернути увагу на позицію Л.Ф. Винокурової, яка зазначала, що 

регулювання міжнародного третейського судочинства відбувається у таких 

сферах: а) уніфікація процесуальних норм з метою забезпечення 

одноманітності в процедурі розгляду спорів; б) створення міжнародно-

правової основи для визнання і примусового виконання рішень арбітражу 

однієї держави на території інших; в) визначення правових основ діяльності 

спеціалізованих міжнародних центрів з розгляду комерційних спорів [22, 

с. 79-80]. У вжитому контексті окреслені «сфери» правового регулювання 

більш доцільно визначити як завдання та функції відповідного регулювання, 

при цьому, окреслені завдання є узагальненими та можуть стосуватися усіх 

видів міжнародного арбітражу, у тому числі й інвестиційного. 

У межах таких функцій і завдань правового регулювання слід 

розглядати відповідні проблеми правового регулювання механізмів 

вирішення інвестиційних спорів. Однак не з усіма вищенаведеними 
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позиціями у повній мірі можемо погодитись. З приводу уніфікації 

процесуальних норм та забезпечення одноманітності у процедурі розгляду 

спорів слід зазначити, що особливістю арбітражу як виду третейського 

розгляду є гнучкість його процедури, яку сторони можуть врегулювати на 

власний розсуд. Хоча у інвестиційному арбітражі така гнучкість дещо 

обмежена регулюванням двосторонніми інвестиційними угодами та 

обмеженою дискрецією дій держави у таких процесах, проте остання все ж 

зберігається. Тому з приводу уніфікації правового поля – теза відповідає 

дійсності, однак кінцевим завданням такої уніфікації повинні стати не єдина 

процедура арбітражного розгляду, а єдине поле правового регулювання 

відповідного питання, яке встановлює певну міжнародну єдність 

процесуальних норм. В цьому контексті варто згадати позицію А.С. Довгерта, 

який прогнозує, що у майбутньому уніфіковані, у міру розширення 

територіальної та предметної сфер міжнародної уніфікації, узгодження 

правових політик держав у певних сферах, матеріально-правові норми 

внутрішнього законодавства, спеціально призначені для регулювання 

міжнародних приватноправових відносин, будуть поступатися місцем 

уніфікованим міжнародним матеріально-правовим нормам [39, c. 247]. 

Аналогічне стверджувати можна у рівній мірі щодо норм, які регулюють 

міжнародний арбітражний розгляд інвестиційних спорів як міжнародним 

комерційним арбітражем, так і інвестиційним арбітражем. 

У тій чи іншій мірі елементи такої уніфікації відображаються у таких 

міжнародних документах як Нью-Йоркська конвенція про визнання та 

виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. [64], Європейська конвенція 

про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. [45], Вашингтонська конвенція 

про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 

особами 1965 р. [66], Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р. [6], 

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж 1985 р. 

[187] тощо. В усіх наведених актах у тій чи іншій мірі відстежується 

запровадження конкретних міжнародних стандартів із здійснення 
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міжнародного арбітражу. Упорядкування системи регулювання проходить у 

декількох напрямах – ратифікація відповідних конвенцій, запровадження 

положень щодо уніфікованого правового поля до двосторонніх інвестиційних 

угод та положень національного законодавства. У будь-якому випадку 

міжнародно-правові арбітражні правила у інвестиційних правовідносинах з 

іноземним елементом на даний момент превалюють над відповідними 

положеннями національного законодавства. Проте, на нашу думку, значно 

більшу увагу слід приділити механізмам забезпечення однакової практики 

застосування положень законодавства міжнародними інвестиційними 

арбітражами, адже саме у цьому аспекті існує значна проблематика, на яку 

неодноразово звертали увагу науковці. 

Щодо створення міжнародно-правової основи для визнання і 

примусового виконання рішень арбітражу однієї держави на території інших, 

то у даному випадку ця проблема справді має місце. Хоча наведену проблему 

було у більшій мірі вирішено прийняттям Нью-Йоркської конвенції про 

визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. [64], яку станом 

на 2001 р. ратифікувало 126 держав [180], однак все ще залишаються окремі 

проблеми, пов’язані із виконанням рішень міжнародних комерційних та 

інвестиційних арбітражів. Щодо МЦВІС як основного місця вирішення 

міжнародних інвестиційних спорів, то Вашингтонська конвенція встановлює 

окремо зобов’язання держави щодо його виконання. Крім цього, вирішення 

проблем виконання рішень відповідних міжнародних арбітражів 

забезпечується сукупністю двосторонніх угод про захист інвестицій, які 

активно укладає Україна з іншими державами, чим, з однієї сторони, 

підвищує інвестиційну привабливість, а також, з іншої сторони, встановлює 

ефективні механізми захисту національного інвестора у разі здійснення 

інвестицій за кордон. 

Щодо третього напряму функціонального призначення регулювання 

відповідних міжнародних засобів захисту майнових прав іноземного 

інвестора, який виділявся Л.Ф. Винокуровою [22, с. 80], що полягає у функції 
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визначення правових основ діяльності спеціалізованих міжнародних центрів з 

розгляду комерційних спорів, слід зазначити, що йдеться про створення 

постійно діючих арбітражних інституцій, таких як МЦВІС, та інших постійно 

діючих інвестиційних або комерційних арбітражів. Хоча станом на сьогодні 

вже наявні відповідні постійно діючі міжнародні арбітражні органи, що 

можуть розглядати як спори між приватними суб’єктами, так і спори між 

державами, або між державами та інвесторами, однак все ще залишаються 

певні погляди на вдосконалення механізмів вирішення спорів відповідної 

категорії. З огляду на усе вищенаведене слід більш детально проаналізувати 

усі проблемні моменти відповідних засобів захисту майнових прав 

іноземного інвестора з урахуванням вже наявних поглядів фахівців та 

науковців на відповідні категорії. 

Ю.С. Черних, комплексно розглядаючи проблеми міжнародного 

інвестиційного арбітражу, які випливають із поєднання міжнародної 

публічно-правової та приватноправової природи правовідносин з приводу 

арбітражного захисту майнових прав іноземних інвесторів, зазначав наступне: 

1) приватно-публічний механізм формування арбітражної угоди; 2) 

віднесення контрактних зобов’язань держави до зобов’язань на підставі 

двосторонніх угод про захист інвестицій; 3) обмеження принципу 

конфіденційності [210, c. 187-189]. Усі ці теоретико-практичні проблеми 

мають місце у відповідних засобах інвестиційних правовідносин. Однак, 

наприклад, приватно-публічний механізм формування арбітражної угоди у 

більшій мірі питання теоретичне. В практичній же площині у першу чергу 

йдеться про забезпечення безумовної згоди держави на розгляд інвестиційних 

спорів у тих чи інших арбітражних органах, що досягається шляхом 

укладення двосторонніх інвестиційних угод. 

З приводу останнього наведемо наступний актуальний приклад. Так, 

відповідно до п. 5 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист 

інвестицій кожна Договірна Сторона цим дає згоду на передання 

інвестиційних спорів інвестором для процедур арбітражу, зазначених у пункті 
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4 обраних інвестором. Натомість у п. 4 Угоди встановлено, що якщо 

інвестиційний спір не може бути вирішений шляхом проведення таких 

консультацій протягом шести місяців з дати, коли інвестор звернувся у 

письмовому вигляді до Сторони спору щодо проведення консультацій, 

інвестор може передати інвестиційний спір для врегулювання згідно з однією 

з наступних міжнародних процедур арбітражу: (a) арбітражу у відповідності з 

Конвенцією про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та 

іноземними особами, прийнятою у Вашингтоні 18 березня 1965 року, до тих 

пір, поки Вашингтонська Конвенція буде чинною для Договірних Сторін; (b) 

арбітражу у відповідності з Додатковими Правилами МЦВІС, за умови, що 

будь-яка з Договірних Сторін, але не обидві, є Стороною Вашингтонської 

Конвенції; (c) арбітражу відповідно до Арбітражного регламенту Комісії 

Організації Об’єднаних Націй по Праву Міжнародної Торгівлі, прийнятого 

Комісією Організації Об’єднаних Націй по Праву Міжнародної Торгівлі; (d) 

за згодою Сторони спору до будь-якого арбітражу у відповідності з іншими 

правилами арбітражу [192]. Відповідно, на рівні двосторонніх інвестиційних 

угод іноземним інвесторам не лише як засіб захисту попередньо надається 

згода держави, яка по суті є визнанням юрисдикції того чи іншого арбітражу, 

але й в окремих випадках ще й альтернативні варіанти звернення у той чи 

інший міжнародний інвестиційний арбітраж, безумовна згода на визнання 

якого надана сторонами. Такі положення також передбачають можливість 

створення арбітражу ad hoc, або ж звернення до іншого арбітражного 

постійно діючого органу, однак у такому разі необхідна окрема згода держави 

на це. Тому у цьому напрямі удосконалення відповідних елементів захисту 

майнових прав іноземного інвестора, у першу чергу, лежить в площині 

двостороннього міжнародного регулювання шляхом укладення додаткових чи 

нових угод про захист інвестицій, а також в удосконаленні механізму 

взаємодії держави з іноземними інвесторами з приводу досудового 

врегулювання інвестиційних спорів. 

Що ж стосується двох інших окреслених науковцем проблем [210, 
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c. 187-189], то віднесення контрактних зобов’язань держави до зобов’язань на 

підставі двосторонніх угод про захист інвестицій як додатковий механізм 

захисту полягає у переведенні приватноправових відносин в публічно-

правову площину. За такої умови невиконані державою зобов’язання перед 

іноземним інвестором можуть зумовити перехід права вимоги до іншої 

держави, внаслідок чого виникатиме публічний спір. Однак, за загальним 

правилом, якщо державою визнається юрисдикція інвестиційного арбітражу, 

інша держава не повинна застосовувати засобів захисту інвестора, який є її 

резидентом, так як останній має змогу захистити свої майнові права у 

міжнародному інвестиційному арбітражі. Така норма міститься, наприклад, у 

ст. 27 Вашингтонської конвенції, відповідно до якої жодна з Договірних 

держав не буде забезпечувати захисту або звертатися з позовами міжнародно-

правового характеру, якщо мова йде про спори між її особами та іншою 

Договірною державою, з приводу яких є згода про передачу чи про передачу 

їх в майбутньому для вирішення через арбітраж, згідно цієї Конвенції, за 

винятком випадків, коли Договірна держава відмовиться виконувати чи 

здійснювати дії у відповідності з рішенням, прийнятим по відношенню до 

такого спору. При цьому дипломатичним захистом, про який іде мова вище, 

не буде вважатися проведення неофіційних дипломатичних консультацій для 

досягнення єдиної мети – полегшення вирішення спору [66]. Однак це не 

стосується випадку, коли за страхуванням інвестицій право вимоги за шкоду, 

пов’язану з тим чи іншим інвестиційним ризиком, набуває держава. У такому 

випадку у разі не врегулювання спору останній буде розглядатися публічним 

арбітражем. 

Відповідний механізм захисту прав іноземного інвестора ще називають 

парасольковою клаузулою. Приклад такої клаузули можемо знайти у 

двосторонній Угоді між Україною та Іспанією про сприяння та взаємний 

захист інвестицій від 1998 р. Відповідно до ст. 9 Угоди, якщо одна Договірна 

Сторона або призначене нею агентство здійснює платежі по компенсації, 

згідно з гарантією або за контрактом по страхуванню проти некомерційних 
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ризиків, яка була надана відносно інвестиції, здійсненої будь-якими її 

інвесторами на території іншої Договірної Сторони, остання Договірна 

Сторона визнаватиме передачу будь-якого права або вимоги такого інвестора 

до попередньої Договірної Сторони чи до призначеного нею агентства і права 

попередньої Договірної Сторони або призначеного нею агентства 

користуватись відповідно до суброгації будь-яким таким правом та вимогою 

в тій же мірі, як і її призначений посередник. Завдяки цій суброгації 

попередня Договірна Сторона або призначене нею агентство може бути 

прямим бенефіціарієм будь-якого платежу, пов'язаного з відшкодуванням або 

іншою компенсацією, на які може претендувати інвестор [189]. 

Звернення уваги на проблему конфіденційності у міжнародному 

інвестиційному арбітражі також є слушним. Адже серед переваг 

міжнародного комерційного арбітражу конфіденційність займає важливе 

місце. Проте не завжди можливо забезпечити таку конфіденційність у 

випадку із провадженнями у міжнародному інвестиційному арбітражі. Якщо 

у комерційному арбітражі в умовах конфіденційності можливо, у тому числі, 

приховати сам факт наявності провадження, то у випадку спорів, коли однією 

із сторін є держава це здійснити буде надзвичайно складно. 

У випадку України, в якій інформаційне законодавство, а саме Закон 

України «Про доступ до публічної інформації» [103], забезпечує практично 

беззаперечну відкритість інформації, якою володіють державні органи. Це 

стосується і факту порушень законодавства посадовими особами, і коштів, які 

оплачуються на представництво інтересів держави у міжнародному 

інвестиційному арбітражі, а також інших витрат, що сплачуються з 

державного бюджету, і виплати іноземному інвестору відшкодування, чи 

надання йому виключних прав у зв’язку із примиренням у провадження. 

Будь-яка інформація, яка стосується окреслених відомостей, не може бути 

обмеженою в доступі для широкого загалу з огляду на інформаційне 

законодавство України. Відповідно, можливості забезпечити 

конфіденційність в міжнародному інвестиційному арбітражі немає. 
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З цього приводу К.П. Бондар зазначає, що сьогодні результатом 

розгляду справ шляхом інвестиційного арбітражу і особливо арбітражу ІКСІД 

є рішення, які найчастіше доступні широкій громадськості, і відповідно 

користувачі інвестиційного арбітражу можуть мати певні очікування щодо 

послідовності арбітражної практики, що не характерно комерційному 

арбітражу. Інвестиційний арбітраж випливає з відносин між державами і 

іноземними інвесторами і стосується публічних дій (дій держав) і публічного 

інтересу [13, c. 32]. Отже, вітчизняні науковці у більшій мірі вважають певне 

обмеження конфіденційності міжнародного інвестиційного арбітражу таким, 

що має право на існування. 

Що ж до конфіденційності сама Вашингтонська Конвенція не 

врегульовує детально питання забезпечення конфіденційності [65]. На 

практиці міжнародний інвестиційний арбітраж забезпечує конфіденційність, 

якщо це обумовлено домовленістю між іноземним інвестором та 

приймаючою державою під час передачі спору на розгляд інвестиційного 

суду. Так, суть багатьох рішень прийнятих в інвестиційних спорах проти 

України залишаються конфіденційними. При цьому, існує тенденція до 

намагань забезпечити траспарентність у міжнародному інвестиційному 

арбітражі. Зокрема слід навести Маврикійську Конвенцію про прозорість в 

контексті арбітражних проваджень між інвесторами і державами на підставі 

міжнародних договорів, якою пропонується запровадити принцип відкритості 

під час вирішення міжнародних інвестиційних спорах за участю держав. При 

цьому, у вступній частині Маврикійської Конвенції підкреслюється, що 

відкритість у міжнародному інвестиційному процесі безумовно сприятиме 

покращенню справедливому вирішенню міжнародних інвестиційних спорів 

та напрацюванню стабільної практики арбітражу [67]. 

Однак слід зазначити, що і у випадку з міжнародним комерційним 

арбітражем існують певні проблеми із забезпеченням конфіденційності 

інвестиційним арбітражем. Наприклад, якщо рішення міжнародного 

комерційного арбітражу виконується в Україні у примусовому порядку, 
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звернути до примусового виконання таке рішення можливо виключно у 

порядку подання відповідного клопотання до національного суду загальної 

юрисдикції. У такому разі провадження щодо розгляду відповідного 

клопотання здійснюється відкрито та гласно, а навіть у випадку, коли таке 

провадження здійснюється в закритому судовому засідання, якщо є на це 

підстави передбачені у Господарському процесуальному кодексі України чи 

Цивільному процесуальному кодексі України, рішення все ж публікується у 

єдиному державному реєстрі судових рішень, доступ до якого за допомогою 

мережі інтернет є відкритим. При цьому, назви компаній не є утаємниченими, 

що у результаті призводить до розголошення факту наявності рішення 

міжнародного комерційного арбітражу, його суті та факту звернення до 

виконання. В окремих випадках це суттєвий недолік для іноземного 

інвестора, який не бажає розголошення відповідної інформації, про що склав 

відповідну угоду про конфіденційність розгляду у міжнародному 

комерційному арбітражі. 

З однієї сторони, можна зазначити, що у такому разі сторони можуть 

самостійно виконати рішення арбітражного органу та передбачити значні 

штрафні санкції за відповідне невиконання, що зумовлює необхідність 

звернення до суду. Однак, в окремих випадках, особливо коли компанія – 

іноземний інвестор є публічною, і таке розголошення може суттєво вплинути 

на вартість її акцій, ці заходи можуть виявитися недостатніми. 

Відповідно, виокремимо відповідну проблему зазначивши, що її 

вирішення зможе покращити загальне правове регулювання засобів майнових 

прав іноземних інвесторів в Україні, зокрема у частині розгляду 

інвестиційних спорів. Тим паче, що відповідні зміни лежать у межах 

національного законодавства. 

Якщо звернути увагу на положення ст. 7 ЦПК України та ст. 8 ГПК 

України, розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито. Відповідно 

до ч. 8 ст. 8 ГПК, розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться 

у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком 
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розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, 

необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших 

випадках, установлених законом. Подібне положення міститься і у ЦПК. При 

цьому, звернімо увагу, що як відповідно до ч. 4 ст. 7 ЦПК, так і відповідно до 

ч. 4 ст. 8 ГПК. У разі постановлення судом ухвали про розгляд справи у 

закритому судовому засіданні інформація щодо справи не розкривається, крім 

відомостей про учасників справи, предмет позову, дату надходження позовної 

заяви, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи 

з одного суду до іншого [30; 207]. Жодних винятків у процедурі проваджень 

про надання дозволу на примусове виконання або визнання рішення 

іноземного суду в частині відкритості чи конфіденційності не встановлено 

[30; 207]. 

Якщо ж проаналізувати положення ст. 8, 9 ГПК України, можемо 

зробити висновок, що підстав для здійснення закритого судового засідання з 

приводу виконань рішень міжнародних арбітражів, що знаходяться за 

кордоном, не має. Винятком може бути банківська чи комерційна таємниця, 

однак остання не може бути трактована у широкому розумінні, а може бути 

розкритою у розумінні передбаченому ст. 505 Цивільного кодексу України, 

відповідно до положень якого комерційною таємницею є інформація, яка є 

секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та 

сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які 

звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку 

з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим 

обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка 

законно контролює цю інформацію [206]. Таким чином інші відомості, що 

складають певну ділову репутацію, правових підстав приховувати немає. 

Тому у цій частині законодавство не гарантує іноземному інвестору 

конфіденційного розгляду питання про виконання рішень міжнародного 

комерційного арбітражу, що зводить нанівець таку перевагу міжнародного 

арбітражного розгляду як конфіденційність, оскільки така буде порушеною 
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на етапі примусового виконання іноземного арбітражного рішення в Україні. 

Слід зазначити, що попередня редакція ГПК, яка діяла до прийняття 

Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 [115], більш гнучко регулювала 

питання закритості у судовому процесі. Відповідно до ч. 1 ст. 4-4 попередньо 

діючої редакції ГПК, розгляд справ у господарських судах відкритий, за 

винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, 

комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін 

обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають 

відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті. Про розгляд 

справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу 

виноситься ухвала [30]. Таким чином, господарське судочинство у частині 

збереження конфіденційності було більш гнучким у порівнянні розглядом 

правилами встановленими діючим Кодексом. За такого підходу, у кожному 

конкретному випадку господарський суд був наділений дискретними 

повноваженнями щодо вирішення питання про закритий розгляд справи, 

якщо визнає відповідне клопотання сторін обґрунтованим. Таке 

обґрунтування могло базуватися, зокрема, базуватися на тому, що у 

відповідній арбітражній угоді визначено конфіденційність третейського 

розгляду. Однак за діючими процесуальними правилами забезпечити 

відповідну конфіденційність у судовому розгляді станом на сьогодні не є 

можливо. 

Однак, як уже зазначалося вище, з положень Закону України «Про 

міжнародний комерційний арбітраж» [135], ГПК України [30], ЦПК України 

[207], Закону України «Про третейські суди» [153], розглядати питання щодо 

визнання та виконання рішень міжнародних арбатражів чи третейських судів 

є компетенцією загальних чи господарських судів. Тому ми б у цьому 

випадку пропонували запровадити правило, відповідно до якого, якщо 

сторони в арбітражній угоді встановили положення про конфіденційність та 

здійснюють клопотання про такий закритий розгляд, господарський суд може 

прийняти рішення про закритий розгляд справи та закриття найменувань 
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(імен) учасників справи. 

Продовжуючи розробку проблематики конфіденційності, що може 

виникнути на етапі виконання арбітражних рішень, слід також звернути на 

положення ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень». Відповідно 

до ч. 1 даної статті, рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, 

коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має 

право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному Законом. Як 

зазначається в ч. 2 аналізованої статті, усі судові рішення є відкритими та 

підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня 

після їх виготовлення і підписання. Судові рішення також можуть 

публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону. 

Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове 

рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду 

щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від 

розголошення [124]. Отже, відповідно до даного положення у взаємозв’язку із 

пропонованими змінами до ГПК в Україні буде на рівні національного 

законодавства забезпечено конфіденційність міжнародного комерційного 

арбітражу, оскільки у відповідній сфері наявні окреслені проблеми. Це також 

забезпечить менший рівень витоку інформації у випадку, коли йдеться про 

міжнародний інвестиційний арбітраж, однак у повній мірі в даному випадку 

повної закритості інформації від широкого загалу не буде – у такому разі 

лише частково обмежується ймовірність передчасного розголошення 

інформації, якщо будь-хто із громадян не звернувся із запитом про отримання 

такої інформації від інших органів державної влади. 

Однак слід також пам’ятати, що іноземний інвестор може перебувати в 

статусі фізичної особи, що робитиме його участь у спорі в відповідному 

статусі. За таких умов, виконання міжнародного арбітражного рішення 

можливе, зокрема, і у порядку загального судочинства, яке, як зазначалося, 

правових підстав для забезпечення конфіденційності у такого роду процесі не 

гарантує. 
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Вирішенням цього питання можуть бути зміни до ЦПК та ГПК України. 

Зважаючи на наведене, нами пропонується наступне: 

1) ч. 8 ст. 8 ГПК викласти у наступній редакції: «Розгляд справи у 

закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий 

судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої 

інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та 

сімейного життя людини, а також у провадженнях про визнання та виконання 

рішень третейських (арбітражних) судів, у тому числі іноземних, якщо про це 

є клопотання сторін та третейська угода містить положення про 

конфіденційний розгляд, якщо закритий розгляд не порушує застереження 

про публічний порядок чи права та інтереси третіх осіб, а також в інших 

випадках, установлених законом». 

2) ч. 7 ст. 7 ЦПК викласти у наступній редакції: «Розгляд справи у 

закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий 

судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої 

інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників справи з 

метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню 

відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя учасників справи або 

відомостей, що принижують їхню честь і гідність, у провадженнях про 

визнання та виконання рішень третейських (арбітражних) судів, у тому числі 

іноземних, якщо про це є клопотання сторін та третейська угода містить 

положення про конфіденційний розгляд, якщо закритий розгляд не порушує 

застереження про публічний порядок чи права та інтереси третіх осіб, а також 

в інших випадках, установлених законом». 

Однією з ключових проблем як у міжнародному інвестиційному 

арбітражі, так і комерційному арбітражі, на яку часто звертають свою увагу 

науковці, є неоднорідна практика відповідних арбітражних органів. Частково, 

на наш погляд, це можна пов’язувати із тим, що часто відповідні арбітражні 

провадження здійснюються у закритому режимі, а їх рішення не 

оприлюднюються. 
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В.В. Поєдинок вважає, що непослідовну практику міжнародних 

інвестиційних арбітражів зазвичай зумовлюють наступні обставини. По-

перше, різні арбітражі можуть дійти різних висновків щодо одного й того ж 

положення одного й того ж міжнародного договору, що регулює питання 

інвестицій, у тому числі двосторонніх інвестиційних угод. По-друге, різні 

арбітражі, організовані на підставі різних міжнародних договорів, можуть 

дійти різних висновків у спорах, що стосуються одних і тих самих фактів, 

пов’язаних сторін та подібних інвестиційних спорів [105, с. 306]. 

Це трапляється у випадках такого структурування інвестицій, яке 

дозволяє скористатися різними міжнародними інвестиційними договорами 

для їх захисту, то ж у разі виникнення спору позови можуть подаватися 

пов’язаними корпоративними утвореннями на підставі різних міжнародних 

договорів. По-третє, різні арбітражі, організовані на підставі різних 

міжнародних договорів, можуть вирішувати спори щодо подібних 

комерційних ситуацій та подібних інвестиційних прав і доходити при цьому 

протилежних висновків. Зростання кількості міжнародних інвестиційних 

спорів та тактичне структурування інвестицій з метою подання позовів на 

підставі множинних міжнародних договорів збільшує ймовірність 

непослідовних суперечливих рішень. Відтак, на думку науковця, замість того, 

щоб утверджувати правову визначеність для іноземних інвесторів та 

приймаючих держав, інвестиційний арбітраж продукує невизначеність щодо 

взаємних прав та обов’язків [105, с. 306]. 

Цілком погоджуємось із відповідними підставами. Ускладнює ситуацію 

ще й той факт, що регулювання іноземних інвестицій та засобів і, в рівній 

мірі, підстав їх захисту здійснюється на рівні національного й міжнародного 

законодавства. Крім цього, слід врахувати, що принципи, які лягають в 

основу вирішення міжнародних інвестиційних спорів, також по різному 

можуть трактуватися арбітражами. Також, вирішення інвестиційних спорів не 

завжди здійснюється постійним арбітражним органом – доволі часто 

утворюється арбітраж ad hoc для вирішення конкретного інвестиційного 
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спору. При цьому, у міжнародному комерційному арбітражі проблема 

непослідовної практики стає ще більш нагальною, адже комерційні спори між 

приватними особами, що розглядаються арбітражними органами, є більш 

поширеними. 

Одним із ключових напрямів вирішення окресленої проблеми, який 

обговорюється у фахових колах, є створення апеляційної установи, яка б 

переглядала рішення, прийняті відповідними арбітражними органами. Думки 

з приводу цієї ідеї у науці є кардинально різними, про що свідчать наступні 

позиції. Цитований вище науковець шляхом вирішення проблеми різної 

практики вирішення інвестиційних спорів вбачає запровадження ефективного 

механізму перегляду прийнятих рішень. Як приклад наводиться Апеляційний 

орган СОТ. Зазначається, що хоча Апеляційний орган не має конкретно 

визначеного обов’язку слідувати прецеденту, його рішення сформулювали 

цілісний та послідовний масив арбітражної практики [105, с. 306]. Таку 

позицію підтримують ряд науковців. Серед прихильників запровадження 

апеляції в міжнародному інвестиційному арбітражі можна зазначити таких 

науковців як Сьюзан Франк [22, с. 1607, 1617-1619], Клер Стокфорд [242, с. 

334-343], О.О. Зозуля [50] та інших. 

Станом на сьогодні, якщо брати за приклад МЦВІС, то відповідно до ст. 

53 Вашингтонської конвенції рішення Арбітражу є зобов'язуючим для сторін і 

не підлягає апеляції або іншому способу оскарження, за винятком тих, які 

передбачені в цій Конвенції. Відповідно до ч.1 ст. 52 Конвенції, кожна з 

сторін має право вимагати відміни рішення Арбітражу шляхом подання 

письмової заяви Генеральному секретарю на наступних підставах: а) у 

випадку, коли Арбітраж був заснований неналежним чином; б) у випадку, 

коли Арбітраж перевищив свої повноваження; в) у випадку, якщо мав місце 

підкуп одного з Арбітрів; г) у випадку, якщо було суттєве відхилення від 

правил процедури; д) у випадку, якщо рішення Арбітражу не було належним 

чином обґрунтовано. Окрім того, ст. 51 Конвенції містить інститут перегляду 

рішення інвестиційного арбітражу за нововиявленими обставинами [66]. 
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Якщо звернути увагу на відповідні положення, які дозволяють стороні 

вимагати перегляду рішення, то останні можна трактувати доволі широко. 

Особливо це стосується такої підстави для відміни (анулювання) рішень 

Арбітражу як відсутність належного обґрунтування. 

Однак багато науковців стверджують, що підстави анулювання рішень 

МЦВІС, що встановлені у Конвенції, повинні трактуватися обмежено. Ряд 

зарубіжних науковців вважають, що якщо тлумачити підстави для 

анулювання справи доволі широко, це може позначитися на якості МЦВІС як 

засобу ефективного й відносно швидкого вирішення інвестиційних спорів, 

оскільки арбітражний розгляд може затягнутися, а сторони, у свою чергу, 

нестимуть процесуальні й майнові затрати [226, с. 301]. Аргументи щодо 

вузького трактування відповідних підстав для відміни рішення мають під 

собою практичну основу. 

Слід зазначити, що остаточність арбітражних рішень передбачена 

практично усіма міжнародними документами. Як приклад наведемо широко 

застосовуваний Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї від 

1994 р. [41], який діє з 1998 р. [141], в якому також встановлено, що рішення 

арбітражного органу з приводу застосування Договору є остаточним та не 

підлягає оскарженню. 

С. Френк зазначає, що можливість існування різної судової практики та 

навіть посилок є доволі поширеним станом речей у МЦВІС, за яких інколи 

можливість існування помилки допускається в інтересах остаточності рішень 

прийнятих інвестиційним арбітражем [224, c. 1547-1548]. Вчений резюмує, 

що існування апеляції у інвестиційному арбітражі не повинно підривати 

функціонування його як одного з найбільш успішних засобів вирішення 

інвестиційних спорів [224, c. 1621]. Таким чином, будучи противником 

апеляції, про впровадження якої ведуться дискусії, науковець вбачає у ній 

можливість погіршення якості міжнародного інвестиційного арбітражу як 

засобу ефективного та швидкого захисту майнових прав іноземного 

інвестора. І ці аргументи, які приводяться вченим, мають неабиякий сенс. 
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Існують також позиції, відповідно до яких пропонується розвивати вже 

існуючий інститут перегляду рішень міжнародного інвестиційного арбітражу. 

К.П. Бондар вважає, що створення апеляційного механізму призведе до 

більших проблем у системі і немає жодної гарантії, що створення 

апеляційного механізму забезпечить прийняття більш послідовних рішень. 

Крім того, продовжує науковець, з 2011 року випадки скасування рішень 

значно порідшали, що свідчить про те, що система набирає врівноваженого 

характеру [13, c. 178-179]. 

З огляду на наведене, вчений для вдосконалення механізму скасування 

рішень ІКСІД пропонує наступне: 1) утворення незалежного колегіального 

органу для призначення членів спеціальних комітетів (наприклад, з 

надсиланням рекомендацій президенту Адміністративної ради); проведення 

консультацій зі сторонами щодо призначення членів спеціальних комітетів, 

включаючи поширення списку кандидатів, який буде ранжуватися сторонами 

(поширення практики, яку нинішній генеральний секретар прийняла для 

певних призначень членів трибуналів); 3) надання сторонам права вето щодо 

пропонованих членів спеціальних комітетів, чиї рішення були предметом 

заяви про скасування; 4) обмеження кола кандидатів тими, хто є членами 

виключно спеціальних комітетів (унеможливлення призначення членами 

комітетів тих осіб, які можуть призначатися арбітрами МЦВІС) або чиї 

рішення ніколи не скасовувалися в МЦВІС; 5) введення офіційної перевірки 

рішень про скасування тим же чи іншим колегіальним органом; 6) подання 

клопотань про відвід членів спеціальних комітетів до того ж або іншого 

колегіального органу; 7) призначення іншого секретаря в процедурі 

скасування [13, c. 184]. 

Ми вважаємо, що такі пропозиції мають право на існування, однак 

системне їх впровадження може зробити МЦВІС як орган занадто 

формалізованим та обтяженим процесуальними інститутами, які у 

подальшому затягуватимуть розгляд спорів у межах цьому органу. Тому не 

погоджуємось із такими пропозиціями, що не сприятимуть ефективності та 
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швидкості прийняття рішень МЦВІС, оскільки такі суперечитимуть самій суті 

міжнародного інвестиційного арбітражу. 

Наостанок, наведемо слушну позицію В.В. Поєдинок, що в царині 

міжнародного інвестиційного арбітражу принцип остаточності та 

обов’язковості судового рішення не може бути абсолютним. В 

інвестиційному арбітражі, вважає науковець, коли стороною у спорі є 

держава, відсутність можливості апеляції може мати негативні риси з огляду 

на значний розмір суми вимог, які можуть пред’явити іноземні інвестори до 

держави. Тому пропонується запровадити універсальний механізм перегляду 

рішень міжнародних інвестиційних арбітражів спеціальним постійно діючим 

міжнародним судом з наділенням його повноваженнями щодо перевірки 

правильності застосування і тлумачення арбітражами матеріального права. У 

діяльності такого органу вченим вбачається засіб забезпечення 

одноманітності практики міжнародних інвестиційних арбітражів [224, 

c. 1621]. З більшістю аргументів, які науковець висловлює «за» впровадження 

інституту апеляції міжнародний інвестиційний арбітраж, погодитись не 

можемо. При цьому, принципово неправильним пропонувати певні зміни у 

провадженнях виключно з тих підстав, що держава є «особливим суб’єктом» 

міжнародних приватних відносин, адже у міжнародних інвестиційних 

відносинах повинні у рівній мірі враховуватися як інтереси держави, так і 

відповідні інтереси іноземного інвестора. 

Виходячи з того, що впровадження інституту апеляції в міжнародних 

арбітражних провадженнях з приводу інвестиційних правовідносин має у 

рівній мірі значну кількість прихильників та противників, кожен з яких 

наводить слушні аргументи з цього приводу, з урахуванням гнучкості 

процедури арбітражного розгляду як однієї з ключових засад арбітражного 

провадження, вважаємо за необхідне запропонувати наступне. 

На нашу думку, недоцільно запроваджувати інститут апеляції під час 

розгляду міжнародних інвестиційних спорів, оскільки це суперечитиме суті й 

природі арбітражу, зробить процес неефективним та надмірно затратним. 
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Якщо ж і визнавати можливість будь-яких апеляційних розглядів, то для 

початку слід випробувати таку систему на рівні міжнародних комерційних 

арбітражів чи розглядів справ у третейських судах. Тим не менше, відсутні 

дані, які б свідчили про наявність можливості апеляційного перегляду в 

найбільш поширених високорепутаційних комерційних арбітражах. 

Також в інвестиційних спорах виникають певні питання про наявність 

компетенції в того чи іншого арбітражного органу. По-перше, коли 

арбітражне рішення дійсне, але одна зі сторін заперечує повноваження саме 

даного арбітражного суду, тобто виникає спір про те, якому з арбітражів 

підсудна справа. Оспорювання компетенції складу арбітражу зазвичай 

проводиться відповідачем. Якщо відповідач вважає, що арбітраж не має 

компетенції, він може бойкотувати арбітраж і потім вимагати скасування 

винесеного рішення чи відмови у задоволенні клопотання про його визнання 

та виконання, висунути перед арбітрами аргументи про відсутність у них 

компетенції в самому початку арбітражу, представивши відповідні докази, 

або ж звернутися до суду з вимогою про припинення арбітражного процесу 

або про винесення судом декларативного рішення про відсутність у арбітражу 

компетенції [17, с. 174]. Найбільш поширеним є той варіант, коли відповідач 

висуває перед арбітрами аргументи про відсутність у них компетенції на 

початковій стадії арбітражу. По-друге, коли заперечується дійсність 

контракту, у зв’язку з яким укладено арбітражну угоду, тобто коли постає 

питання про самостійність арбітражної угоди, про те, чи зберігає вона силу в 

конкретному випадку і чи вправі арбітраж розглядати питання щодо дійсності 

основного контракту і виносити рішення по суті. По-третє, коли однією із 

сторін заперечується дійсність арбітражної угоди. Отже, компетенція 

міжнародного комерційного арбітражу може бути піддана сумніву за різними 

підставами. Як правило, це пов’язано із вказівкою на те, що арбітражна угода 

є недійсною (нікчемною), або на відсутність юрисдикції арбітражу з розгляду 

даного спору. Це питання може виникнути також і на підставі тлумачення 

міжнародної угоди, що встановлює компетенцію арбітражу, або у зв’язку з 
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тлумаченням положення (статуту), що регулює його діяльність. Таким чином, 

компетенція міжнародного комерційного арбітражу з розгляду спорів між 

підприємцями виходить з автономної волі сторін, вираженої в арбітражній 

угоді, і залежить від наступних факторів: від права, що застосовується до 

арбітражної угоди; від права місця проведення арбітражу; від права країни, в 

якій може бути заявлено клопотання про визнання і приведення арбітражного 

рішення до виконання [26, с. 118]. Ця проблематика присутня як у 

міжнародному комерційному арбітражі, так і у відповідному інвестиційному 

арбітражному розгляді. 

Арбітражний орган сам наділений повноваженнями вирішувати 

питання про наявність власної компетенції у вирішенні того чи іншого спору. 

Це стосується і МЦВІС. Якщо ж дане питання буде вирішено невірно, це 

може стати підставою для відмови у виконанні рішень міжнародного 

інвестиційного чи комерційного арбітражів, або для скасування відповідних 

рішень. При цьому проблеми, що пов’язані із компетенцією арбітражних 

органів полягають, по-перше, у двозначному регулюванні питання вибору 

арбітражу, по-друге, у неоднозначному способі надання згоди на арбітражний 

розгляд, по-третє, у питанні національного законодавства, зокрема у частині 

визначеної підсудності справ національним судам тієї чи іншої держави. 

Проблемам компетенції міжнародних комерційних арбітражів та 

третейських судів присвячено багато досліджень як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців, а тому окремо глибоко торкатися наведеного питання 

немає сенсу. 

Зазначимо лише на прикладі МЦВІС ту проблематику, яка може 

виникнути у сфері міжнародного інвестиційного арбітражу, до вирішення 

яких слід обрати єдиний концептуальний підхід. 

Так, відповідно до ст. 25 Вашингтонської Конвенції, до компетенції 

МЦВІС належить вирішення правових спорів, що виникають безпосередньо з 

відносин, пов'язаних з інвестиціями, між Договірною державою (або будь-

яким уповноваженим органом Договірної держави, про який повідомлено 
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Договірною державою Центру) та особою іншої Договірної держави, при 

умові наявності письмової згоди учасників спору про передачу такого спору 

для вирішення Центру. Сторони, що досягли такої згоди не вправі 

відмовитися від неї в односторонньому порядку [66]. 

Під «особами Договірної держави» слід розуміти: 

а) будь-яку фізичну особу, яка є громадянином Договірної держави, на 

відміну від Держави, що виступає в якості сторони в спорі, або до дня 

досягнення згоди сторонами про передачу спору для вирішення шляхом 

примирення чи арбітражу, або до дня реєстрації заяви у відповідності з 

пунктом (3) статті 28 або пунктом (3) статті 36, однак не є такою особа, яка 

будь-коли була громадянином Договірної держави, що виступає в якості 

сторони в такому спорі; а також 

б) будь-яку юридичну особу, що є юридичною особою Договірної 

держави, відмінної від Держави, що виступає в якості сторони в спорі до дня 

досягнення згоди про передачу спорів Центру для вирішення шляхом 

примирення або арбітражу, а також будь-якою юридичною особою, що є 

юридичною особою Договірної держави, яка виступає в якості сторони в 

спорі, до дня досягнення згаданої згоди, якщо в силу контролю, який 

здійснюється іноземними особами по відношенню до такої юридичної особи, 

сторони домовились про те, щоб розглядати таку юридичну особу в якості 

особи іншої Договірної держави для цілей цієї Конвенції. Згода, 

уповноваженого органу Договірної держави, вимагає підтвердження зі 

сторони Держави, якщо Держава не повідомить Центр про те, що така згода 

не потрібна. Будь-яка Договірна держава вправі в момент ратифікації, 

приєднання або схвалення цієї Конвенції, а також в будь-який час після цього 

повідомити Центр про категорію чи категорії спорів, які підлягають або не 

підлягають компетенції Центру. Генеральний секретар сповістить про вказане 

повідомлення всім іншим Договірним державам. Вказане повідомлення не 

буде означати згоди, про яку йде мова в пункті [66]. Відповідне правове 

регулювання у повній мірі відповідає окресленій нами тезі про причини та 
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сфери виникнення проблем із компетенцією міжнародних арбітражних 

органів. 

Також слід звернути увагу на таку проблему МЦВІС як забезпечення 

принципу взаємності. Остання полягає у тому, що держави на рівні 

законодавства чи міжнародних договорів можуть надати безумовну згоду на 

визнання юрисдикції МЦВІС щодо розгляду спорів з іноземними 

інвесторами. При цьому, у такому випадку, такі договірні держави 

розраховують на відповідний аналогічний підхід зі сторони інших іноземних 

держав, зокрема тих, з якими у резидентів відповідних держав найбільший 

інвестиційний оборот. Мало з того, така взаємність може стати 

детермінантою вчинення відповідних юридично значимих дій, які полягають 

у визнанні відповідної юрисдикції МЦВІС у тій чи іншій мірі. Натомість 

положення, згідно з яким Договірні сторони можуть повідомити Центр про 

те, які категорії справ підлягають чи не підлягають компетенції МЦВІС вже 

після ратифікації Конвенції, можуть порушувати відповідний принцип, 

оскільки по суті можуть обмежувати компетенцію МЦВІС у тих чи інших 

випадках. А тому вищенаведену ст. 25 слід доповнити положенням, 

відповідно до якого якщо будь-яка Договірна держава скористалась своїм 

правом та повідомила Центр про відсутність компетенції Центру над певною 

категорією спорів, інші Договірні держави вправі заявити, що аналогічний 

підхід застосовується щодо спорів з інвесторами, які є резидентами 

Договірної держави, що заявила про відсутність такої компетенції у Центу. 

Що ж стосується проблемних питань, які полягають у відсутності 

визначеності в тому, чи наявна компетенція у МЦВІС, слід запровадити 

правило презумпції наявності компетенції, яке повинно бути підтверджене 

сторонами міжнародного договору. Остання полягатиме у впровадженні у ст. 

25 положення, відповідно до якого у випадку, якщо з актів національного 

законодавства та міжнародних договорів неможливо однозначно визначити, 

чи поширюється компетенція Центру щодо вирішення того чи іншого спору, 

вважається, що така компетенція наявна, якщо договірні Держави чітко не 
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заявили про непоширення дії даної презумпції на них загалом, чи у 

конкретних категоріях спорів. 

Встановлення відповідної презумпції дозволить уникнути 

недобросовісних дій держав, особливо на етапі вирішення спорів, юрисдикція 

МЦВІС щодо вирішення яких встановлена на рівні двосторонніх 

інвестиційних угод між державами. Адже у такому разі державі слід чітко 

заявити на етапі укладення двосторонньої інвестиційної угоди, що поширення 

юрисдикції МЦВІС, у разі невизначеності положень останньої, не буде 

відбуватися. У такому разі на етапі укладення двосторонньої інвестиційної 

угоди, про яку йдеться, інша договірна держава зверне більшу увагу на 

встановлення положень, які чітко визначають юрисдикцію МЦВІС. Ті ж 

ризики зможе належним чином оцінити іноземний інвестор при прийнятті 

рішень про здійснення відповідних інвестицій. 

Також слід зазначити, що на сьогоднішній день досить гостро стоїть 

питання відшкодування шкоди юридичним та фізичним особам, зокрема 

іноземним інвесторам, яка була завдана внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації, в тому числі через окупацію Автономної Республіки Крим. 

Враховуючи складність проблеми, масштабність та розміри таких збитків 

вбачаємо доцільність створення окремого органу, до відання якого 

відносилося б питання координації діяльності окремих суб’єктів по такому 

відшкодуванню. З даного питання Верховною Радою України 20.03.2018 року 

було прийнято Постанову про комплекс невідкладних заходів щодо 

практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської 

Федерації за збройну агресію проти України (Постанова від 20.03.2018 № 

2356-VIII) [130]. Даним документом Верховна Рада України постановила 

уряду вжити необхідних заходів для утворення міжвідомчого 

координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави у 

питанні відсічі і стримування збройної агресії РФ та підготовки 

консолідованої претензії України до РФ щодо реалізації її міжнародно-

правової відповідальності за збройну агресію проти України. Також Кабінету 
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міністрів слід розробити методику визначення шкоди та обсягу збитків, 

завданих Україні збройною агресією Росії; розробити та внести у ВРУ 

законопроект про реєстр фізичних та юридичних осіб, які постраждали від 

збройної агресії Росії. 

Згодом, після прийняття даної Постанови, Президент України у свою 

чергу звернувся до  Кабінету міністрів України з проханням створити 

міжвідомчий координаційний орган, який має зайнятися стягненням з Росії 

збитків «за руйнування Криму і Донбасу».  

Вважаємо, що створення такого органу хоч і вбачається досить 

дискусійним, він може зіграти роль допоміжного механізму для здійснення 

якісного та оперативного вирішення проблем відшкодування завданих 

збитків, адже станом на сьогоднішній день в Україні врегулювання питання 

відшкодування збитків, завданих внаслідок збройної агресії РФ є досить 

неоднозначним та проблемним, і наявність такої координаційної інституції 

має сприяти та полегшити проведення відповідних заходів як окремим 

фізичним та юридичним особам, в тому числі іноземним інвесторам, так і 

державі в цілому. Враховуючи вищезазначене підкреслюємо, що в разі 

створення такого органу до сфери його діяльності, зокрема, мають бути 

віднесені питання вирішення проблематики відшкодування збитків 

державним підприємствам. При раціональному підході до визначення 

структури та функцій він може зіграти роль передової, форпостної установи, 

яка б не тільки координувала, але й виступила каталізатором позовів 

державних підприємств для стягнення збитків з Російської Федерації нарівні з 

наявною успішною практикою приватних компаній.     

Враховуючи все вищенаведене можна зазначити, що як у 

національному законодавстві України, так і на рівні міжнародно-правового 

регулювання, юрисдикційним засобам захисту майнових прав іноземного 

інвестора притаманні ті чи інші проблеми, які можуть бути вирішеними 

відповідними змінами правової основи. 

Узагальнюючи, зазначимо, що у даному етапі дослідження було 
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порушено наступні проблеми та запропоновані шляхи їх вирішення. 

1. На вирішення проблеми забезпечення конфіденційності на етапі 

виконання рішень міжнародних арбітражних органів запропоновано: 

1) ч. 8 ст. 8 ГПК викласти у наступній редакції: «Розгляд справи у 

закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий 

судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої 

інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та 

сімейного життя людини, а також у провадженнях про визнання та виконання 

рішень третейських (арбітражних) судів, у тому числі іноземних, якщо про це 

є клопотання сторін та третейська угода містить положення про 

конфіденційний розгляд, якщо закритий розгляд не порушує застереження 

про публічний порядок чи права та інтереси третіх осіб, а також в інших 

випадках, установлених законом. 

2) розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у 

випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком 

розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, або за 

клопотанням учасників справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, 

запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони 

життя учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, 

у провадженнях про визнання та виконання рішень третейських 

(арбітражних) судів, у тому числі іноземних, якщо про це є клопотання сторін 

та третейська угода містить положення про конфіденційний розгляд, якщо 

закритий розгляд не порушує застереження про публічний порядок чи права 

та інтереси третіх осіб, а також в інших випадках, установлених законом». 

2. Щодо проблем компетенції МЦВІС зазначено, що положення, згідно 

з яким Договірні сторони можуть повідомити Центр про те, які категорії 

справ підлягають чи не підлягають компетенції МЦВІС вже після ратифікації 

Конвенції, можуть порушувати відповідний принцип, оскільки по суті 

можуть обмежувати компетенцію МЦВІС у тих чи інших випадках. А тому 

запропоновано вищенаведену ст. 25 доповнити положенням, відповідно до 
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якого у випадку, якщо будь-яка Договірна держава скористалась своїм 

правом та повідомила Центр про відсутність компетенції Центру над певною 

категорією спорів, інші Договірні держави вправі заявити, що аналогічний 

підхід застосовується щодо спорів з інвесторами, які є резидентами 

Договірної держави, що заявила про відсутність такої компетенції у Центу. 

3. Щодо проблемних питань, які полягають у відсутності визначеності в 

тому, чи наявна компетенція у МЦВІС, запропоновано запровадити правило 

презумпції наявності компетенції, яке повинно бути підтверджене сторонами 

міжнародного договору. Остання полягатиме в запровадженні у ст. 25 

положення, відповідно до якого у випадку, якщо з актів національного 

законодавства та міжнародних договорів неможливо однозначно визначити, 

чи поширюється компетенція Центру щодо вирішення того чи іншого спору, 

вважається, що така компетенція наявна, якщо договірні Держави чітко не 

заявили про непоширення дії даної презумпції на них загалом, чи у 

конкретних категоріях спорів. 

4. Щодо питання стягнення збитків, завданих Російською Федерацією 

внаслідок окупації Автономної Республіки Крим підтримано ідею щодо 

доцільності створення окремого органу, до відання якого відносилося б 

питання координації діяльності окремих суб’єктів по такому відшкодуванню.   

 Очевидно, що окресленими проблемами та способами їх вирішення 

можливість оптимізації юрисдикційних засобів майнових прав іноземного 

інвестора не обмежується, а тому актуальним буде продовжити дослідження у 

цьому напрямі. Однак пропозиції щодо окреслених нами напрямів їх 

вдосконалення, на нашу думку, можуть суттєво покращити інституційно-

правове забезпечення захисту майнових прав іноземних інвесторів в Україні 

та світі.  
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами дисертаційного дослідження отримано результати, які 

містять наукову новизну, конкретні практичні пропозиції у частині зміни 

законодавства та підходів до питання захисту майнових прав іноземних 

інвесторів, окреслено основні проблеми у цій сфері, запропоновано нові 

підходи до побудови інституційно-правової системи, яка повинна 

забезпечити більш ефективний захист майнових прав таких осіб. 

Резюмуючи, можна сформулювати наступні висновки й пропозиції, які 

отримані у процесі дослідження. 

1. Виокремлено основні елементи правового регулювання захисту прав 

іноземного інвестора як предмету міжнародного приватного права:         

1) колізійне регулювання договорів про здійснення іноземних інвестицій;     

2) питання регулювання майнових прав на іноземні інвестиції, у тому числі 

права власності та інших похідних прав (особливо при негрошовій формі 

таких інвестицій); 3) засоби та способи захисту майнових прав інвестора у 

міжнародному приватному праві та поєднання таких засобів і способів у 

законодавствах різних держав; 4) вирішення майнових та інших спорів з 

приводу захисту майнових прав іноземного інвестора та регулювання 

судового чи квазісудового (арбітражного) процесу за участю інвестора. 

2. Зроблено висновок, що захист іноземних інвестицій як предмет 

міжнародно-приватноправового дослідження розмежовується із предметом 

інших правових наук на наступних засадах: 1) з господарським правом 

розмежовується на підставі наявності колізійного питань та регулювання 

майнових прав інвестора, у тому числі їх захисту, натомість міжнародний 

комерційний арбітраж в науці розглядається в рівній мірі як предмет 

господарського права та міжнародного приватного права (з цього приводу 

єдиного підходу немає); 2) з міжнародним правом розмежовується на тій 

підставі, що у міжнародному праві йдеться про взаємовідносини між 

державами, міжнародними організаціями та частково між державами та 
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інвесторами з приводу захисту інвестицій, однак на підставі міжнародних 

правових договорів та угод, укладених між державами; натомість питання 

міжнародного цивільного процесу, у тому числі його регулювання за 

допомогою міжнародних угод, а також випадків, коли відповідно до 

міжнародних угод держава виступає учасником цивільних правовідносин з 

іноземним елементом є предметом міжнародного приватного права; 3) з 

адміністративним правом міжнародне приватне право у частині захисту прав 

інвестора розмежовується на тій підставі, що в адміністративному праві 

існують публічно-правові відносини підпорядкування і один з його учасників 

буде завжди суб’єктом владних повноважень, крім випадків коли останній 

реалізує приватноправові правомочності. 

3. Основу правового регулювання іноземних інвестицій становить 

Цивільний кодекс України як основний акт, що регулює приватні 

правовідносини, та Господарський кодекс України як основний акт у сфері 

підприємництва. Серед спеціальних законодавчих актів слід назвати Закон 

України «Про інвестиційну діяльність» та Закон України «Про режим 

іноземного інвестування», оскільки саме вони більш детально регулюють 

правовідносини у сфері іноземного інвестування в Україні. Особливе місце в 

системі нормативно-правового регулювання іноземних інвестицій в Україні 

займає Закон України «Про міжнародне приватне право», який є основним 

актом в частині регулювання приватноправових відносин з іноземним 

елементом. Крім актів національного законодавства не менш важливу роль 

відіграють багатосторонні та двосторонні міжнародні договори, що 

ратифіковані Україною. Особливе значення для захисту майнових прав 

іноземного інвестора мають двосторонні інвестиційні договори.  

4. Визначено таке розуміння способів, засобів та форм захисту 

майнових прав іноземного інвестора й проведено розмежування цих понять. 

Способи захисту майнових прав іноземного інвестора – заходи матеріально-

правового характеру, що визначені законодавством держави, яке 

поширюється в повній мірі чи частково на інвестиційну діяльність, з приводу 
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якої виник спір, та/або договором, спрямовані на припинення порушення 

та/або поновлення порушених майнових прав іноземного інвестора, що 

застосовуються судом або юрисдикційним органом у примусовому порядку, 

або ж безпосередньо інвестором на підставі договору та/або закону в 

примусовому порядку, чи виконуються особою, яка порушила право у 

добровільному порядку на вимогу правомочного суб’єкта цих прав. 

Засоби захисту майнових прав іноземного інвестора – інструменти, за 

допомогою яких реалізуються способи захисту майнових прав іноземного 

інвестора. До засобів захисту майнових прав іноземного інвестора відносимо 

норми права та правові інститути, які визначають інструменти захисту 

майнових прав іноземного інвестора, приватні, публічні й міжнародні 

інституції, процесуальні й процедурні дії, за допомогою сукупності яких 

реалізуються способи захисту майнових прав іноземного інвестора. 

Резюмуючи, засоби захисту можуть розглядатися і як конкретні судові чи 

примирливі органи з визначеним процесом розгляду інвестиційних спорів у 

них, так і певні юридично значимі дії, які вживаються іноземним інвестором 

для захисту своїх майнових прав. 

Натомість форма захисту майнових прав іноземного інвестора – 

визначений законодавством, міжнародно-правовими актами чи договорами 

процесуально-процедурний порядок реалізації способів захисту майнових 

прав іноземного інвестора, який виявляється у зовнішньому вияві юридично 

значимих дій з приводу захисту майнових прав іноземного інвестора. 

5. Виділено такі визначальні ознаки способу захисту майнових прав 

іноземного інвестора: 1) загальний перелік способів захисту визначається в 

національному законодавстві, проте може бути розширений цивільно-

правовими договорами або випливати із законодавства іноземної держави, 

правопорядку якої підпорядковані інвестиційні відносини; 2) матеріально-

правовий характер; 3) кореспондуючий обов’язок – завжди наявний суб’єкт, 

який в разі успішної реалізації способу захисту прав зобов’язаний його 

виконати у добровільному чи примусовому порядку; 4) в разі невиконання у 
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добровільному порядку способи захисту реалізуються за допомогою примусу; 

5) їх реалізація нерозривно пов’язана з процесуальними механізмами та 

засобами захисту; 6) майнове вираження. 

Натомість визначальними ознаками засобів захисту майнових прав 

іноземного інвестора окреслено: 1) нерозривний взаємозв’язок зі способами 

захисту, який спрямований на реалізацію способів захисту прав іноземних 

інвесторів; 2) процесуальний чи процедурний характер; 3) поєднання 

процесуально-процедурних норм, інституцій захисту та юридично значимих 

чи фактичних дій, спрямованих на застосування засобів; 4) природа 

правового інструментарію. 

Визначальними ознаками форм захисту майнових прав іноземного 

інвестора є: 1) зовнішній вияв юридично значимих дій; 2) наявність 

процесуально-процедурного характеру; 3) зовнішнє вираження засобів 

захисту, в яких реалізуються способи захисту майнових прав іноземного 

інвестора. 

6. У дисертаційному дослідженні класифіковано засоби захисту 

майнових прав іноземного інвестора та на підставі різних критеріїв здійснено 

поділ таких засобів на види. Наведений поділ має науково-методологічне 

значення. 

7. Доведено, що розгляд скарг адміністративними органами може мати 

квазіюрисдикційну природу, поєднуючи у собі вирішення спору інвестора з 

нижчестоящими органами та ознаки досудових та примирливих засобів 

захисту, які полягатимуть у тому, що державний орган може виправити 

неправомірні дії чи рішення, що відкине необхідність звертатися іноземному 

інвестору до національних судів або міжнародних арбітражів, юрисдикцію 

яких визнає Україна. Якщо ж виходити із того, що поділ засобів захисту 

майнових прав іноземного інвестора на види здійснено дихотомічно, 

звернення до органів виконавчої влади має більше характерних ознак 

юрисдикційних засобів захисту, що зумовлює віднесення аналізованого 

засобу захисту до юрисдикційних органів. 



 

 

177 

8. Зроблено висновок, що колізійне законодавство України у частині 

забезпечення майнових прав іноземних інвесторів характеризується:              

1) високим рівнем диспозитивності та широким застосуванням принципу 

автономії волі; 2) визнанням рішень міжнародних юрисдикційних органів без 

істотних нормативних перепон; 3) сприятливим нормативним регулюванням 

для іноземного інвестора захисту його майнових прав; 4) високим рівнем 

забезпечення можливості врегулювати договірні правовідносини за участю 

іноземного інвестора його національним законодавством, за окремими 

виключеннями. 

9. Доведено, що до неюрисдикційних засобів самозахисту майнових 

прав іноземного інвестора також відноситься одержання виконавчого напису 

нотаріуса, реєстрації права власності на заставне майно, самостійне звернення 

стягнення на предмет застави тощо. Такі засоби хоч і передбачають участь 

інших осіб, однак по суті це безспірні, передбачені договором чи законом 

процедури самостійного задоволення вимог, що випливають із укладених 

договорів, а нотаріуси, реєстратори чи органи у межах інших юрисдикцій 

виступають в якості інституційного засобу реалізації безспірного 

самозахисту, і не є юрисдикційним органом уповноваженим на розгляд 

спорів. 

10. Визначено медіацію як засіб, що має значний потенціал для 

використання та оптимізації захисту майнових прав іноземного інвестора в 

Україні. 

11. Розкрито інститут бізнес-омбудсмена як неюрисдикційний засіб 

захисту майнових прав іноземного інвестора. Доведено, що Рада бізнес-

омбудсмена, будучи перехідним етапом до створення законодавчо 

врегульованого інституту бізнес-омбудсмена в Україні, станом на сьогодні 

виявилася ефективним засобом захисту майнових прав іноземних інвесторів в 

Україні. Висловлено позицію, що у системі неюрисдикійних та 

альтернативних заходів вирішення інвестиційних спорів інститут бізнес-

омбудсмена є не лише новим ефективним засобом захисту майнових прав 
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іноземного інвестора, але й може слугувати основою для вироблення 

майбутньої моделі альтернативних засобів вирішення інвестиційних спорів 

між іноземним інвестором та державою, а також стати основою для створення 

органу з розгляду претензій іноземного інвестора як засобу спонукання до 

добровільного виконання державою своїх зобов’язань перед іноземним 

інвестором. Встановлено ознаки правової природи медіації у діяльності 

бізнес-омбудсмена в Україні. 

12. Визначено міжнародний інвестиційний арбітраж як міжнародний 

арбітражний орган, який розглядає спори іноземного інвестора та приймаючої 

інвестиції держави з приводу порушених майнових прав іноземного 

інвестора, що випливають із здійснюваної інвестиції відповідно до 

національного законодавства та міжнародних інвестиційних договорів, а за 

результатами розгляду спору приймається рішення, яке повинно бути 

виконане приймаючою державою відповідно до взятих на себе міжнародних 

зобов’язань щодо гарантування іноземних інвестицій. Звернення до 

міжнародного інвестиційного арбітражу є спеціальним засобом захисту 

майнових прав іноземного інвестора, який може дозволити отримати належну 

компенсацію порушених майнових прав у сфері інвестиційних 

правовідносин. 

13. На вирішення проблеми забезпечення конфіденційності на етапі 

виконання рішень міжнародних арбітражних органів запропоновано: 

1) ч. 8 ст. 8 ГПК України викласти у наступній редакції: «Розгляд 

справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли 

відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи 

іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого 

та сімейного життя людини, а також у провадженнях про визнання та 

виконання рішень третейських (арбітражних) судів, у тому числі іноземних, 

якщо про це є клопотання сторін та третейська угода містить положення про 

конфіденційний розгляд, якщо закритий розгляд не порушує застереження 

про публічний порядок чи права та інтереси третіх осіб, а також в інших 
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випадках, установлених законом»; 

2) ч. 7 ст. 7 ЦПК України викласти у наступній редакції: «Розгляд 

справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли 

відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи 

іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників 

справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання 

розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя 

учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, у 

провадженнях про визнання та виконання рішень третейських (арбітражних) 

судів, у тому числі іноземних, якщо про це є клопотання сторін та третейська 

угода містить положення про конфіденційний розгляд, якщо закритий розгляд 

не порушує застереження про публічний порядок чи права та інтереси третіх 

осіб, а також в інших випадках, установлених законом». 

14. Щодо проблем компетенції МЦВІС зазначено, що положення, згідно 

з яким Договірні сторони можуть повідомити Центр про те, які категорії 

справ належать чи не належать до його компетенції вже після ратифікації 

Вашингтонської конвенції 1965 року можуть порушувати відповідний 

принцип, оскільки можуть обмежувати компетенцію МЦВІС у тих чи інших 

випадках. А тому запропоновано ст. 25 вищезазначеної конвенції доповнити 

положенням, відповідно до якого якщо будь-яка Договірна держава 

скористалася своїм правом та повідомила Центр про відсутність його 

компетенції щодо певної категорії спорів, інші Договірні держави вправі 

заявити, що аналогічний підхід застосовується щодо спорів з інвесторами, які 

є резидентами Договірної держави, що заявила про відсутність у Центру такої 

компетенції. 

15. Щодо проблемних питань, які полягають у відсутності визначеності 

того, чи наявна компетенція у МЦВІС, запропоновано запровадити правило 

презумпції наявності компетенції, яке повинно бути підтверджене сторонами 

міжнародного договору. Остання полягатиме в запровадженні у ст. 25 

Вашингтонської конвенції положення, відповідно до якого у випадку, якщо з 
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актів національного законодавства та міжнародних договорів неможливо 

однозначно визначити, чи поширюється компетенція Центру щодо вирішення 

того чи іншого спору, вважається, що така компетенція наявна, якщо 

договірні Держави чітко не заявили про непоширення дії даної презумпції на 

них загалом, чи у конкретних категоріях спорів. 

16. Зроблено висновок про доцільність запровадження в якості 

спеціального допоміжного механізму для врегулювання питання 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок неправомірних дій з боку 

Російської Федерації, окремого органу, який при раціональному підході до 

визначення повноважень, функцій та структури може зіграти роль передової, 

форпостної установи й виступити каталізатором позовів фізичних та 

юридичних осіб, в тому числі державних підприємств. 
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