
240

УДК 346.3

Б. В. ЯНИШЕН
аспірант кафедри господарського права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, Харків
bogdan.yanishen@gmail.com

ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ  
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРУ  

ВИДОБУТКУ ЕНЕРГОНОСІїВ

Проблема видобутку енергоносіїв є однією з найважливіших у площині забез-
печення власної енергетичної безпеки для країн, що розвиваються. Наявні техноло-
гічні потужності в такому випадку не завжди дозволяють досягти необхідного рівня 
видобутку, а створення нових та подальша робота у цьому напрямі, як правило, не 
мають під собою необхідної матеріальної бази. За таких умов постає необхідність 
залучення іноземного капіталу, що може бути реалізована на підставах договорів про 
спільну діяльність, концесій, угод про розподіл продукції та сервісних контрактів. 
У даній статті здійснюється аналіз визначених договорів.

Ключові слова: правові форми залучення іноземних інвестицій, спільна діяль-
ність, концесії, угоди про розподіл продукції, сервісні контракти.

Постановка проблеми. Проблема забезпечення енергетичної безпеки 
є однією з найважливіших у площині забезпечення життєдіяльності держави. 
Як правило, її вирішення лежить у сфері розробки мінерально-сировинної 
бази, тобто видобутку енергоносіїв. Зазначена сфера потребує певного до-
свіду, значних капіталовкладень та необхідної матеріальної бази, що не кож-
на держава відповідно має. З огляду на це постає необхідність реалізації ін-
вестиційної політики, а саме залучення іноземного капіталу, що фактично 
переслідує мету забезпечити доступ національних суб’єктів господарювання 
до сучасних технологій. Така тенденція і зумовлює загострення інтересу до 
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теоретичних та практичних питань правових форм залучення іноземних ін-
вестицій у сферу видобутку енергоносіїв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначена проблема є пред-
метом багатьох правових, економічних, технічних та інших наукових дослі-
джень, про що свідчать численні праці вітчизняних та зарубіжних фахівців, 
таких як: Н. Дроздов, Р. Кірін, С. Немченко, І. Ніколаєв, Г. Пузанова, М. Са-
жина, І. Столяров, С. Терен, К. Біндеман та ін.

Формулювання цілей. Метою даної статті є: теоретичний аналіз правових 
форм залучення іноземних інвестицій в сферу видобутку енергоносіїв з огля-
ду міжнародного досвіду в площині нормативного відображення зазначених 
інструментів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Історично сформувалося чотири основні 
форми залучення іноземних інвестицій у сферу видобутку енергоносіїв, котрі 
в залежності від конкретної країни, її історичного досвіду розрізняються за 
рівнем правової визначеності, і, як наслідок, вживаності. В Україні різнома-
ніття правових форм залучення іноземного капіталу з урахуванням положень 
Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. 
№ 93/96-ВР [1] формує пул таких правових інструментів:

1) укладення договорів про спільну діяльність та створення спільних під-
приємств з іноземними контрагентами;

2) передача родовищ корисних копалин іноземному інвестору на умовах 
концесії;

3) укладення угод про розподіл продукції;
4) укладення сервісних контрактів (договорів про надання послуг).
Хотілося б звернути увагу, що зазначений перелік має логічну узгодже-

ність і структуровану послідовність. Справа в тім, що коло правових форм 
було визначено з урахуванням низки об’єктивних передумов, а саме право-
вої регламентації в площині нормативного масиву, та реальною уживаніс-
тю в зазначеній сфері правовідносин на території України щодо залучення 
інвестицій.

Укладення договорів про спільну діяльність та створення спільних під-
приємств з іноземними контрагентами є першою формою залучення іноземних 
інвестицій, що підлягає аналізу.

Спільна діяльність може бути структурована з використанням окремого 
утворення або неструктурована. З урахуванням цього її тлумачать або з по-
зиції здійснення спільних операцій (класична спільна діяльність) або спіль-
ного підприємства. Така позиція визначена Міжнародним стандартом фінан-
сової звітності про спільну діяльність [2]. Такий поділ і визначає логіку по-
дальшого дослідження зазначеної форми.
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Головним нормативно-правовим актом, положення якого регулюють спіль-
ну діяльність, є Цивільний кодекс України (далі – ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1130 ЦК України за договором про спільну діяльність 
сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної 
особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону [3].

Мета спільної діяльності може бути господарська (інвестування, надання 
послуг, будівництво об’єктів промисловості тощо); негосподарська (вирішен-
ня питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад тощо), 
якщо вона не суперечить закону [4].

Спільна діяльність може здійснюватися на основі об’єднання вкладів 
учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів учасників [3].

За загальним правилом спільна діяльність здійснюється виключно на під-
ставі договору, який передбачає об’єднання вкладів (утворення простого то-
вариства). Такий договір укладається у письмовій формі та підлягає взяттю 
на податковий облік [3]. Необхідно відзначити, що просте товариство не 
є юридичною особою, у зв’язку із чим з метою податкового обліку прирівню-
ється до «умовної особи» [5].

У таких договорах визначаються вклади учасників, правовий статус виді-
леного для спільної діяльності майна, координація спільних дій учасників або 
ведення їхніх спільних справ, покриття витрат та збитків учасників, їх участь 
у результатах спільних дій, порядок розподілу прибутку та інші умови [3].

Необхідними умовами договору простого товариства є об’єднання вкладів 
учасників та спільна діяльність з комерційною або іншою метою. Договір 
простого товариства може бути укладений на визначений строк, безстроково, 
а також під скасувальною умовою, якою виступає досягнення мети спільної 
діяльності [6].

Визначення та статус спільних підприємств (далі – СП), на відміну від 
спільної діяльності надається не в ЦК України, а в Законі України «Про зов-
нішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII (далі – Закон 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність»), відповідно до якого це під-
приємства, які базуються на спільному капіталі суб’єктів господарської ді-
яльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, на спіль-
ному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків [7].

СП, а саме за участю суб’єктів господарської діяльності України та іно-
земних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які 
мають постійне місцезнаходження на території України мають статус суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності [7].

Правове регулювання СП характеризується високим рівнем диференційо-
ваності та розгалуженості. Таким чином, правова регламентація СП врегульо-
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вуються великою кількістю нормативних актів, що стосуються проблематики 
інвестицій, передусім іноземних, загалом зовнішньоекономічної діяльності, 
діяльності підприємств та господарських товариств [8], з-поміж яких: Госпо-
дарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі – ГК України) [9], 
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон України «Про 
господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII [10] та ін. Фактична 
регламентація відносин, пов’язаних з СП, залежить від правових форм гос-
подарських товариств, передбачених чинним законодавством [10]: а) акціо-
нерного товариства; б) товариства з обмеженою відповідальністю; в) товари-
ства з додатковою відповідальністю; г) повного товариства; д) командитного 
товариства та конкретних правовідносин, в які вступають її учасники (напри-
клад, трудові відносини, відносини підприємництва, міжнародні економічні 
відносини тощо).

Наступною правовою формою іноземного інвестування у сферу видобут-
ку енергоносіїв, що підлягає дослідженню, є передача родовищ корисних 
копалин іноземному інвестору на умовах концесії.

Традиційно концесії поділяють на класичну концесію (стара концесія) та 
нову концесію (ліцензія на видобуток) [11].

Перший тип концесії застосовувався переважно до середини XX ст. на 
Близькому Сході та характеризувався великим строком дії контракту (до 60 
років), великою контрактною територією, низькими платежами державі, від-
сутністю у держави права на дострокове повернення наданих у надрокорис-
тування території до спливу строку контракту. цей тип концесій надавав пере-
вагу інтересам нафтових компаній, та після Другої світової війни поступово 
був заміщений іншими типами нафтогазових контрактів [12].

Нова концесія детермінує видачу ліцензії на видобуток корисних копалин, 
що надає більше можливостей державі для контролю за процесом розробки 
родовищ корисних копалин. З метою підвищення конкурентності та знижен-
ня залежності держави від однієї компанії перспективні нафтогазоносні ра-
йони поділяються на багато невеликих ділянок, ефективне використання яких 
стимулюється вимогою повернення державі за умови відсутності нафти. Лі-
цензії надаються на короткий строк. Плани розробки родовищ підлягають 
затвердженню державними інституціями, а отримані прибутки підлягають 
оподаткуванню на взаємовигідній основі [11]. В Україні з урахуванням по-
ложень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
від 02.03.2015 р. № 222-VIII видача дозволів на видобування корисних копа-
лин не практикується [13].

В Україні відносини, пов’язані з концесійною діяльністю в сфері видо-
бутку корисних копалин, регулюються ГК України, Законом України «Про 
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концесії» від 16.07.1999 р. № 997-XIV (далі – Закон України «Про концесії») 
[14], Законом України «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» від 
08.07.2011 р. № 3687-VI (далі – Закон України «Про особливості оренди чи 
концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у дер-
жавній власності») [15].

ГК України визначає концесію як передачу з метою задоволення суспільних 
потреб уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого само-
врядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі 
вітчизняним або іноземним суб’єктам господарювання (концесіонерам) права 
на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об’єктом концесії 
за умови взяття концесіонером на себе відповідних зобов’язань, майнової від-
повідальності і підприємницького ризику [9]. Закон України «Про особливості 
оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають 
у державній власності» послуговується зазначеним визначенням.

Об’єктом концесії є об’єкти паливно-енергетичного комплексу, що визна-
чаються як цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комп-
лексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), які 
забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяль-
ності у сфері видобування кам’яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його 
переробки [15].

Концесія може надаватися на такі об’єкти паливно-енергетичного комп-
лексу [15]:

1) на яких можливе залучення сучасних технологій виробництва та які по-
требують модернізації (технічного переоснащення) технологічного процесу;

2) розрізи та шахти з видобутку вугілля та його переробки, які є непер-
спективними та підлягають закриттю;

3) об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, що пере-
бувають у державній власності, які можуть бути добудовані з метою їх ви-
користання для провадження діяльності у сфері видобування кам’яного ву-
гілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки.

Концесія здійснюється на основі концесійного договору, який укладається 
за результатами концесійного конкурсу, організація та проведення якого здій-
снюється концесієдавцем, з юридичною чи фізичною особою, яка запропо-
нувала найкращі умови здійснення концесійної діяльності на строк не менше 
десяти та не більше п’ятдесяти років [14; 15; 16].

Бухгалтерський облік, фінансова звітність та оподаткування концесійної 
діяльності здійснюється відповідно до законодавства України з урахування 
положень, передбачених Законом України «Про концесії» [14].
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Концесії тісно пов’язані з Угодами про розподіл продукції. Концесії фак-
тично були одними з різновидів договорів, що передували створенню нових 
форм відносин між інвестором та реципієнтом інвестицій у площині нового 
договору (що підтверджується практично тотожним суб’єктним складом, по-
рядком прийняття рішення про укладення договору, проведенням конкурсу 
та низкою інших положень).

Трансформація договірних відносин відбулася в 2-й пол. XX ст. в резуль-
таті створення Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), що ставила собі 
за мету змінити вектор контролю над розробкою та ціною на нафту за умови 
зміни балансу переговорних позицій на користь країн-виробників. Переукла-
дання договорів, таким чином, стало засобом для істотної перебудови тради-
ційної системи концесій [17, с. 9].

Правова регламентація угод про розподіл продукції в Україні здійснюєть-
ся Законом України «Про угоди про розподіл продукції» від 12.10.1999 р. 
№ 1039-XIV (далі – Закон України «Про угоди про розподіл продукції») [18].

Відповідно до угоди про розподіл продукції (далі – УРП) одна сторона – 
держава доручає іншій стороні – інвестору на визначений строк проведення 
пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці 
(ділянках) надр та ведення пов’язаних з угодою робіт, а інвестор зобов’язується 
виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною ком-
пенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини при-
буткової продукції [18].

Відправною точкою для всіх УРП є схема розподілу продукції, що визна-
чає, як відшкодовуються витрати і розподіляються доходи. Оскільки для 
кожного випадку розподіл продукції є абсолютно унікальним, то він потребує 
більш детального вивчення. В Україні схема розподілу продукції визначаєть-
ся Тимчасовою методикою розрахунку балансу інтересів держави та інвесто-
ра при укладанні угод про розподіл продукції у сфері видобування вуглевод-
нів від 23.08.2007 р. № 278/969 (далі – Тимчасова методика) [19].

Відповідно до Тимчасової методики загальний обсяг видобутої продукції 
розподіляється на компенсаційну продукцію, що належить до сплати інвес-
тору як компенсація його витрат та прибуткову продукцію. Максимальна 
величина відсотка компенсаційної продукції не може бути більше 70 відсотків 
від загального обсягу (вартості) виробленої у відповідному періоді вуглевод-
невої сировини [19].

Прибуткова продукція розподіляється між інвестором та державою у від-
ношенні визначеною умовами контракту. З прибуткової частини інвестора 
стягуються відповідні податки. це податок на прибуток, на додану вартість, дер-
жавні страхові внески та ресурсні платежі (плата за користування надрами) [19].
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Таким чином, сукупний дохід інвестора складається з компенсаційної про-
дукції, прибуткової частки інвестора за вирахуванням капітальних, експлуа-
таційних витрат, податків, страхових платежів та плати за користування над-
рами. Сукупний дохід держави складає прибуткова частка держави, податки, 
державні страхові та ресурсні платежі.

Останньою правовою формою залучення іноземних інвесторів до видо-
бутку енергоносіїв, що підлягає детальному аналізу, є укладення сервісних 
контрактів (договорів про надання послуг).

У науковій літературі є загальноприйнятою позиція щодо зв’язку УРП 
з сервісними контрактами, оскільки ці договори в своїй основі мають спільні 
принципи розподілу видобутої сировини.

Сервісні контракти, тобто договори про надання послуг з розвідки і об-
лаштування родовищ, що покладають зазначені витрати на іноземну компанію 
(далі – Контрактор), залежно від рівня ризику поділяються на [20]:

1) сервісні контракти з ризиком, що передбачають виплату Контрактору 
компенсацію за його ризики, а в окремих випадках право придбання певної 
кількість продукції, що виробляється за рахунок отриманих Контрактором 
виплат;

2) прості сервісні контракти без ризику, що за будь-якого результату перед-
бачають фіксовану оплату Контрактору. Такі контракти мають також два 
різновиди – сервісні контракти з правом та без права купівлі нафти.

Сервісні контракти з ризиком з’явилися та передусім застосовувалися в кра-
їнах Південної Америки, проте не отримали широкого поширення. Відповідно 
до положень даного договору всі інвестиційні ризики покладаються на Конт-
рактора, і якщо нафтогазове родовище не було виявлено, контракт втрачає 
юридичну силу. За умови виявлення комерційних запасів усі витрати відшко-
довуються Контрактору (протягом кількох років після початку промислового 
видобутку) разом із певним відсотком, що становить його прибуток. Експлуа-
тація родовищ за такого договору може самостійно вестися та фінансуватися 
національною компанією, або – іноземним Контрактором за певну винагороду. 
Проте в обох випадках власником усієї добутої сировини є приймаюча країна. 
Відшкодування витрат та оплата послуг Контрактора може здійснюватися 
в грошовій формі або шляхом надання йому на певний період права придбання 
частини продукції (як правило, від 20 до 50 відсотків) за пільговими цінами, 
що зазвичай до 5 відсотків нижче ринкових. Прибутки Контрактора обклада-
ються податком на прибуток, а також передбачається виплата роялті [21].

Практика застосування сервісних контрактів без ризику знайшла своє відо-
браження в практичній площині на Близькому Сході. В такому договорі Конт-
рактор незалежно від кінцевого результату отримував грошову винагороду за 
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послуги, що він надавав. Держава за таких умов несе всі витрати з розвідки, 
облаштування та експлуатації родовищ і пов’язаний із цим ризик. це пов’язано 
з наявністю в цих країнах значних фінансових коштів та великих запасів на-
фти. В цьому випадку Контрактор здійснював лише окремі види робіт (на-
приклад, геологорозвідку, будівництво трубопроводів тощо) та мав право на 
гарантовані поставки обумовленого обсягу нафти за ринковими цінами. Необ-
хідно відзначити, що Контрактор здійснював відповідні роботи від імені 
держави, та не мав власності у проекті. Також за умовами відповідних конт-
рактів на іноземні компанії міг лягти обов’язок загальної організації та по-
точного управління виробництвом, а в окремих випадках і професійна під-
готовка національних кадрів. Оплата цих послуг здійснюється, як правило, за 
рахунок відрахування узгодженого відсотка від обсягу продажу [21].

Сервісні договори з правом купівлі нафти широко застосовувалися в Ірані, 
Кувейті, Катарі, Венесуелі. Такі договори спрямовувалися на сприяння та 
допомогу у формуванні висококваліфікованого штату фахівців та отримання 
нових технологій. Сервісні контракти без права купівлі нафти переважно за-
стосовуються за умови відсутності готовності державної національної на-
фтової компанії надати підряднику допуск до частини видобутої продукції 
(нафти), за потреби технічного сприяння і допомоги з видобутку. Певний час 
аналогічні угоди були поширені на території Норвегії, однак законодавство 
регламентувало необхідність створення для цих цілей спільних підприємств, 
в яких національні нафтові компанії отримували рівну частку в статутному 
капіталі [20].

Висновки. Отже, міжнародна практика залучення іноземного капіталу 
в сферу видобутку енергоносіїв виробила усталену систему, що складається 
з чотирьох основних форм, що дозволяють залучити необхідні інвестиції, 
отримати важливі технології та налагодити виробничі процеси. Загальне 
правило вибору тієї чи іншої форми угод залежить від рівня економічного, 
технологічного та фінансового потенціалу країни, рівня розвідки та вели-
чини запасів корисних копалин, географічного регіону та усталених тради-
цій надрокористування і визначається в кожному конкретному випадку ін-
дивідуально.
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ПРАВОВыЕ ФОРМы ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННыХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ДОБыЧИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Проблема добычи энергоносителей является одной из важнейших в сфере обе-
спечения энергетической безопасности для развивающихся стран. Имеющиеся 
технологические мощности в таком случае не всегда позволяют достичь необходи-
мого уровня добычи, а создание новых и дальнейшая работа в этом направлении, 
как правило, не имеют под собой необходимой материальной базы. В таком случае 
возникает необходимость привлечения иностранного капитала, которая может быть 
реализована на основаниях договоров о совместной деятельности, концессий, со-
глашений о разделе продукции и сервисных контрактов. В данной статье проводит-
ся анализ указанных договоров.

Ключевые слова: правовые формы привлечения иностранных инвестиций, со-
вместная деятельность, концессии, соглашения о разделе продукции, сервисные 
контракты.
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THE LEGAL FORMS OF ATTRACTING  
FOREIGN INVESTEMENT IN THE FIELD OF MINING

Problem setting. The problem of mining is one of the most important in the field of 
energy security for developing countries. In this case developing countries with an exist-
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ing technological capacity are not always able to achieve the necessary level of produc-
tion and the creation of new manufactures as well as further work in this direction as 
a rule, don’t have the necessary material base. In this case, it is necessary to implement 
the investment policy particularly to attract foreign capital to this sphere. Through this, 
theoretical and practical issues of the legal forms of attracting foreign investment in the 
field of mining are interesting for scientific research.

Recent research and publications analysis. This problem is the subject of many 
legal, economic, technical and other scientific research, as evidenced by numerous 
works of domestic and foreign experts, such as: N. Drozdov, R. Kirin, S. Nem-
chenko, I. Nikolaev, G. Puzanova, M. Sazhina, I. Stolyarov, S. Teren, K. Bindeman 
and others.

Paper objective. The purpose of this article is a theoretical analysis of the legal 
forms of attracting foreign investment in the field of mining. The analysis is based on 
the international experience considering to reflection of these instruments in the legal 
system of Ukraine.

Paper main body. The result of finding and attracting additional investment is the 
actual participation of foreign investors in activities of national economic entities during 
a certain time on the pre-defined conditions in the agreement or economic activities of 
the foreign investors in the sphere of Ukrainian legislation. The variety of the forms of 
the participation of foreign investors in activities of national economic entities, operating 
in the field of mining, and economic activities of the foreign investors in the sphere of 
Ukrainian legislation form a system of four basic forms:

– joint venture agreement;
– concession;
– production-sharing agreement;
– service contract.
It should be noted that the legal forms of attracting foreign investment in the field 

of mining formed as a result of the established practice for nearly a half of a century. 
Because of this, we can conclude the unconditional efficiency of these tools. Despite 
this, these forms still have not found their adequate reflection in the sphere of Ukrai-
nian legislation, and as a result are virtually not applied in Ukraine.

Conclusions of the research. The international practice of attracting foreign 
capital in the field of mining has developed a sustainable system, which consists of 
four basic forms (of agreements). Due to these agreements any country can to attract 
the necessary investment. The general rule for selecting one or another form of 
agreements depends on the level of economic, technological and financial potential 
of a country, the level of minerals prospecting and the mineral reserves, geographi-
cal region and specific traditions of subsoil use and is determined in each case indi-
vidually.
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Short Abstract for an article
Abstract. The problem of mining is one of the most important in the field of energy 

security for developing countries. In this case developing countries with an existing tech-
nological capacity are not always able to achieve the necessary level of production and the 
creation of new manufactures as well as further work in this direction as a rule, don’t have 
the necessary material base. In this case, there is a need to attract foreign capital, which 
can be implemented on the basis of joint venture agreements, concessions, production-
sharing agreements and service contracts. The article analyzes these agreements.

Key words: legal forms of attracting foreign investment, joint venture agreement, 
concession, production-sharing agreement, service contract.




