
169

Ïàë³ºíêî À.Â. - Ïðàâîâèé àíàë³ç ñêðèí³íãó ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é...

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç ÑÊÐÈÍ²ÍÃÓ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ 
²ÍÂÅÑÒÈÖ²É Ó ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÌÓ ÑÎÞÇ²

У статті здійснено аналіз правового по-
рядку скринінгу прямих іноземних інвестицій 
у ЄС. Встановлено, скринінг прямих інозем-
них інвестицій становить собою процес ана-
лізу та оцінки іноземних інвестицій, які над-
ходять у країну з метою встановлення їхньої 
відповідності національним інтересам та без-
пеці. Схарактеризовано основні риси такого 
порядку. До останніх віднесено такі принци-
пи? як координація: чинний порядок встанов-
лює обов’язок координації між країнами-чле-
нами та Європейською Комісією у випадку, 
коли країна-член відхиляє інвестицію через 
скринінг або коли інвестор оскаржує рішення 
про відхилення; співпраця: порядок встанов-
лює обов’язок співпраці між країнами-члена-
ми стосовно інвестицій, що мають вплив на 
безпеку ЄС або її членів, але які не є прями-
ми інвестиціями. Це може стосуватися, на-
приклад, інвестицій у компанії з іноземними 
власниками, які мають доступ до критично 
важливої інформації або інфраструктури; ви-
значеність критеріїв того, чи є інвестиція за-
грозою для безпеки ЄС та її членів. Встанов-
лено, що такі критерії включають, зокрема, 
інвестиції в сектори, які є стратегічно важ-
ливими для безпеки, а також інфраструктуру 
критичної важливості та технології, що ма-
ють військове використання. Проаналізовано 
результати дії скринінгового механізму та 
основні проблеми, що з ним пов’язані.
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Конституція України в її преамбулі 
закріпила незворотність європейського 
курсу України. Зі свого боку, євроінтегра-
ція передбачає реалізацію низки завдань, 
таких як гармонізація національного за-
конодавства із законодавством Європей-
ського Союзу, створення поглибленої 
зони вільної торгівлі, а також поступову 
ліквідацію бар’єрів для руху людей і капі-
талів. Угода про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом теж наголошує 
на тому, що розвиток нового сприятливо-
го клімату для економічних відносин між 
Сторонами невіддільний від розвитку тор-
гівлі та інвестицій.
Інвестиційне право Європейського Со-

юзу становить собою систему норм, котрі 
опосередковують відносини, пов’язані із 
рухом капіталів як у Союз із третіх кра-
їн, так і з нього в ці країни. Починаючи 
з підписання Лісабонського договору 2007 
року, ця галузь європейського права по-
чала стрімко розвиватись у світлі впро-
вадження нових засад торгівельної полі-
тики, і, передусім, на тлі необхідності за-
провадження комплексних торгівельних 
угод нового зразка, що породило численні 
питання тлумачення та застосування норм 
первинного і вторинного права ЄС.
Одним із малодосліджених питань у 

цьому контексті є правовий порядок скри-
нінгу прямих іноземних інвестицій у ЄС. 
З-поміж вітчизняних публікацій із запро-
понованої теми слід згадати Аналітичну 
записку про скринінг іноземних інвести-
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цій в Україну, підготовлену Центром еко-
номічної стратегії (2021) [1].
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – це 

інвестиції, які здійснюються компаніями 
або фізичними особами з однієї країни в 
компанії або проєкти в іншій країні, що 
дає інвестору певний рівень контролю над 
вкладенням. Ці інвестиції можуть бути 
здійснені різними способами, включаючи 
придбання акцій, здійснення злиття та 
поглинання, інвестування в нові підпри-
ємства або розширення вже наявних під-
приємств.
ПІІ є важливим джерелом зовнішньої 

фінансування для багатьох країн та під-
приємств, що може допомогти прискори-
ти економічний розвиток та стимулювати 
інноваційні проєкти. Водночас, ПІІ мо-
жуть мати велике значення для розвитку 
міжнародної торгівлі та зміни структури 
глобальної економіки.
Розрізняють прямі іноземні інвестиції 

(ПІІ), непрямі іноземні інвестиції (НІІ) та 
портфельні інвестиції (ПІ). Це різні види 
іноземних інвестицій, які мають різні ха-
рактеристики та наслідки.
Основні відмінності між цими видами 

інвестицій полягають у способах здійснен-
ня та рівня контролю над інвестованими 
активами. Так, ПІІ – це інвестиції, які 
здійснюються з метою одержання конт-
ролю над компанією або підприємством 
в іншій країні. Ці інвестиції вимагають 
значних витрат та часу для встановлення 
бізнесу за кордоном та мають довгостроко-
ву спрямованість. Інвестори у ПІІ мають 
можливість ухвалювати стратегічні рішен-
ня та впливати на управління компанією. 
НІІ – це інвестиції, які здійснюються через 
фонди або інші фінансові посередники, які 
у свою чергу інвестують у підприємства за 
кордоном. Інвестори у НІІ не мають пря-
мого контролю над підприємствами, у які 
вони інвестують, інвестиції можуть бути 
менш довгостроковими та менш витрат-
ними, ніж у ПІІ.
У деяких випадках ПІІ можуть бути 

обмежені або регулюватися правилами та 
законами, які встановлюються країнами-
одержувачами, особливо в областях, які 

вважаються важливими для національної 
безпеки або інших національних інтересів.
Скринінг прямих іноземних інвестицій 

(ПІІ) – це процес аналізу та оцінки іно-
земних інвестицій, які надходять у країну 
з метою встановлення їхньої відповідності 
національним інтересам та безпеці.
Такий процес скринінгу може бути 

проведений державними органами чи ре-
гуляторами, щоб встановити, чи не містять 
інвестиції потенційних загроз для наці-
ональної безпеки, конкуренції чи націо-
нальних інтересів.
У деяких країнах скринінг ПІІ є 

обов’язковим та здійснюється в рамках за-
конодавства про іноземні інвестиції. Скри-
нінг може включати оцінку національного 
походження інвесторів, їхньої фінансової 
стійкості, власності та контролю, а також 
характеру та обсягу інвестиційного про-
екту.
Ціль скринінгу ПІІ полягає в тому, 

щоб забезпечити, що іноземні інвестиції 
не стануть загрозою для економіки, безпе-
ки чи національних інтересів країни, у яку 
вони надходять.
Скринінг прямих іноземних інвестицій 

(СПІ) регулюється в ЄС за допомогою Роз-
порядження Європейського парламенту 
та Ради ЄС 2019/452 від 19 березня 2019 
року про встановлення рамкового режиму 
для контролю іноземних інвестицій, що 
становлять загрозу для безпеки Європей-
ського Союзу та його членів [2].
Розпорядження ЄС 2019/452 визна-

чає мінімальні стандарти для скринінгу 
прямих іноземних інвестицій у ЄС та на-
дає країнам-членам право встановлювати 
власні національні скринінгові механізми 
та здійснювати перевірки прямих інозем-
них інвестицій, які можуть становити за-
грозу для безпеки або громадського по-
рядку.
Розпорядження ЄС 2019/452 також ви-

значає критерії, які можуть бути викорис-
тані для визначення того, чи є інвестиція 
загрозою для безпеки ЄС та його членів. 
Критерії включають, зокрема, інвестиції у 
сектори, які є стратегічно важливими для 
безпеки, інфраструктуру критичної важ-
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ливості та технології, що мають військове 
використання.
Крім Розпорядження ЄС 2019/452, іс-

нують також інші законодавчі акти ЄС, які 
стосуються іноземних інвестицій, такі як 
Директива Ради ЄС про контроль за обі-
гом коштів з підозрою в терористичній ді-
яльності та 2017/1852 від 10 жовтня 2017 
року [3].
Розпорядження ЄС 2019/452 про вста-

новлення рамкового режиму для конт-
ролю іноземних інвестицій, що становлять 
загрозу для безпеки Європейського Со-
юзу та його членів, встановлює мінімальні 
стандарти для скринінгу прямих інозем-
них інвестицій (СПІ) в ЄС.
Основні стандарти для СПІ включа-

ють:
- координацію: Розпорядження вста-

новлює обов’язок координації між краї-
нами-членами та Європейською Комісією 
у випадку, коли країна-член відхиляє ін-
вестицію через скринінг або коли інвестор 
оскаржує рішення про відхилення;

- співпраця: Розпорядження вста-
новлює обов’язок співпраці між країнами-
членами стосовно інвестицій, що мають 
вплив на безпеку ЄС або її членів, але які 
не є прямими інвестиціями. Це може сто-
суватися, наприклад, інвестицій у компанії 
з іноземними власниками, які мають до-
ступ до критично важливої інформації або 
інфраструктури;

- критерії: Розпорядження визначає 
критерії, які можуть використовуватися 
для визначення того, чи є інвестиція за-
грозою для безпеки ЄС та її членів. Кри-
терії включають, зокрема, інвестиції у 
сектори, які є стратегічно важливими для 
безпеки, а також інфраструктуру критич-
ної важливості та технології, що мають вій-
ськове використання.
Як демонструє Перший звіт Комісії пе-

ред Європейським парламентом [4], За-
гальна кількість ПІІ у ЄС збільшилася, але 
їхня вартість знизилася: Кількість ПІІ, які 
були зареєстровані та проаналізовані за 
допомогою механізму скринінгу, зросла 
порівняно з 2019 роком. Але загальна вар-
тість цих інвестицій знизилася, що, віро-

гідно, є результатом пандемії COVID-19 та 
її наслідків для глобальної економіки.
Інвестиції в критичну інфраструкту-

ру залишаються найбільш вразливими: 
Скринінг прямих іноземних інвестицій 
у критичну інфраструктуру ЄС, таку як 
енергетика та телекомунікації, залишаєть-
ся ключовим питанням. Згідно зі звітом, 
інвестиції в ці сектори становлять більше 
половини вартості ПІІ, що були проскри-
нені.
Переважна більшість ПІІ була схвале-

на: Звіт вказує на те, що більшість ПІІ, які 
були проскринені, були схвалені з деяки-
ми обмеженнями та умовами. Це свідчить 
про те, що більшість інвестицій не вважа-
ється загрозою для національної безпеки 
чи громадського здоров’я в ЄС.
Деякі держави-члени ЄС, зокрема 

Франція та Німеччина, відзначають зна-
чне збільшення кількості іноземних інвес-
тицій, які підлягають контролю. Зокрема, 
Франція повідомила про збільшення за 
звітний період кількості суб’єктів, що під-
лягають контролю. Німеччина також по-
відомила про збільшення кількості конт-
рольованих іноземних інвестицій.
Одним із головних висновків звіту є 

те, що іноземні інвестиції можуть бути за-
собом здійснення зловживання та шкід-
ливого впливу на безпеку та інтереси ЄС. 
Тому деякі держави-члени посилюють свої 
механізми контролю іноземних інвестицій 
для захисту національних інтересів та без-
пеки.
Отже, хоча звіт не надає прямої від-

повіді на запитання про збільшення за-
лучення ПІК у деякі держави-члени, такі 
як Франція та Німеччина, він підкреслює 
необхідність контролювати іноземні інвес-
тиції в контексті безпеки та інтересів ЄС, 
що може мати вплив на вирішення питан-
ня залучення ПІК.
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SUMMARY 
The article analyzes the legal procedure for 

screening foreign direct investments in the EU. It 
has been established that the screening of foreign 
direct investments is a process of analysis and 
evaluation of foreign investments entering the 
country in order to establish their compliance with 
national interests and security. The main features of 
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