
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА
дисципліни

“ПРАВОВІ  ОСНОВИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

(для спеціалістів)

Київ
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2009



Підготовлено кандидатом юридичних наук А. І. Марущаком

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та 
фінансового права (протокол № 3 від 26.11.03)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Перезатверджено на засіданні кафедри фінансового та банківського права 
(протокол № 12 від 12.05.08)

Марущак А. І. Навчальна програма дисципліни “Правові основи ін-
вестиційної діяльності” (для спеціалістів). — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 
2009. — 31 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності”, питання для 
самоконтролю, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП), 2009
© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Зміни в економічному житті України, насамперед формування 
ринкових засад господарювання, правове закріплення рівності всіх 
форм власності, свободи підприємницької діяльності зумовили поя-
ву нових відносин — інвестиційних, які пов’язані з процесом вкладен-
ня капіталу. 

Реформування економіки, її структурна перебудова потребують 
значних коштів. Досвід різних країн світу свідчить про те, що для 
структурної перебудови та реформування економіки необхідне за-
лучення інвестицій в економіку. Інвестиції можуть здійснюватися як 
вітчизняними фізичними та юридичними особами, так й іноземними, 
а також державами і міжнародними фінансовими установами. Нині 
можливості вітчизняних інвесторів обмежені. Тому Україна, як і інші 
держави, великого значення надає залученню іноземних інвестицій. 
Останніми роками ухвалено чимало нормативних актів, спрямованих 
на правове регулювання інвестиційної діяльності. Законодавство, 
що регулює інвестиційну діяльність в Україні, поки що формується. 
Курс “Правові основи інвестиційної діяльності” має на меті ознайо-
мити студентів з питаннями правового регулювання інве-стиційної 
діяльності в Україні.

Необхідність вивчення правового регулювання інвестиційної 
діяльності в юридичних та інших навчальних закладах, які готують 
спеціалістів для підприємницької та інвестиційної діяльності, зумов-
лена важливою роллю інвестицій в умовах реформування економіки 
та створенням ринкових відносин. У період становлення й розвит-
ку ринкових відносин виникає гостра потреба у висококваліфікова-
них фахівцях, тому вивчення правового регулювання інвестиційної 
діяльності спрямоване саме на їх підготовку. 

Програма дисципліни охоплює 20 тем, в яких розглядаються 
питання виникнення інвестиційного права в Україні та зарубіжних 
країнах, джерела правового регулювання інвестиційної діяльності, 
поняття інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестування, режим інозем-
ного інвестування, форми інвестиційної діяльності та ін. Вивчення 
дисципліни передбачає поєднання надання інформативного матеріа-
лу на лекціях, опрацювання їх на семінарських заняттях шляхом ус-
них опитувань студентів, розв’язання практичних завдань і написан-
ня рефератів і курсових робіт.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни

“ПРАВОВІ  ОСНОВИ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль І. Державне регулювання інвестицій

1 Поняття і система навчальної дисципліни “Правові основи 
інвестиційної діяльності”

2 Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвес-
тиційної діяльності

3 Історія розвитку інвестиційного законодавства України

4 Характеристика інвестиційного законодавства України

5 Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

6 Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів інвестиційної 
діяльності. Припинення інвестиційної діяльності

7 Особливості інвестування у процесі приватизації державно-
го майна

8 Поняття, суб’єкти, форми та види іноземного інвестування. 
Об’єкти іноземного інвестування

9 Підприємства з іноземними інвестиціями

Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання іноземних 
інвестицій

10 Майнові права іноземних інвесторів 

11 Інвестиційні спори

12 Особливості правового регулювання інвестування за межа-
ми України

13 Спільне інвестування в Україні

14 Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон

15 Офшорні зони в інвестиційній діяльності

16 Зміст, засади та функції державного управління інвестицій-
ною діяльністю в Україні
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1 2

17 Система та правовий статус органів державного управління 
інвестиційною діяльністю в Україні

18 Тендери в інвестиційній діяльності. Концесії

19 Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності та захист 
інвестицій

20 Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності

Разом годин: 108

ЗМІСТ 
дисципліни

“ПРАВОВІ  ОСНОВИ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

Змістовий модуль І. Державне регулювання інвестицій

Тема 1. Поняття і система навчальної дисципліни  
“Правові основи інвестиційної діяльності”

Місце інвестиційного права в системі права України. Предмет і 
метод правового регулювання. Міжгалузевий характер предмета ре-
гулювання інвестиційного права. 

Галузі права, норми яких регулюють інвестиційні відносини. Ха-
рактеристика інвестиційного права як міжгалузевого інституту права 
та законодавства України. 

Система інвестиційного права. Характеристика загальної та особ-
ливої частини інвестиційного права.

Література [76–78]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Особливості предмета регулювання інвестиційного права.
 2. Система інвестиційного права.

Тема 2. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій 
та інвестиційної діяльності

Економічний і правовий зміст інвестиційної діяльності. Визна-
чення інвестиційної діяльності.
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Класифікація інвестицій (за характером цінностей, що інвесту-
ються в об’єкти, суб’єктним складом інвесторів, джерелом фінансу-
вання інвестиційної діяльності).

Форми інвестиційної діяльності.
Інноваційна діяльність.

Література [8; 76–78]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Інноваційна діяльність в Україні: історія розвитку та сучасний 
стан.

 2. Поняття та види інвестицій.

Тема 3. Історія розвитку інвестиційного законодавства 
України 

Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в 
Російській імперії наприкінці XIX — на початку ХХ ст.

Економічна політика Центральної Ради та гетьмана Павла Скоро-
падського.

Досвід використання іноземних інвестицій у 20-ті роки XX ст. у 
період нової економічної політики (непу). Концесії.

Занепад приватного та іноземного інвестування в СРСР з кінця 
20-х — середини 80-х років XX ст.

Новий етап у залученні іноземних інвестицій (із середини 80-х 
років XX ст.).

Література [8; 34; 76]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Історія розвитку світової інвестиційної системи.
 2. Сучасні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в Україні: 

правові аспекти.

Тема 4. Характеристика інвестиційного законодавства 
України

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 
1991 р. — перший нормативний акт інвестиційного законодавства Ук-
раїни.

Закон України “Про іноземні інвестиції” від 13 березня 1992 
р. — перший нормативний акт, яким регламентувався процес інозем-
ного інвестування в Україні. Декрет Кабінету Міністрів України від 
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20 травня 1993 р. № 55–93 “Про режим іноземного інвестування”. 
Причини скасування дії Закону України “Про іноземні інвестиції” від 
13 березня 1992 р. і декрету Кабінету Міністрів України “Про режим 
іноземного інвестування” від 20 травня 1993 р. № 55–93.

Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 берез-
ня 1996 р., причини його ухвалення.

Особливості сучасного правового регулювання інвестиційної 
діяльності в Україні.

Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України. 
Загальні положення про міжнародні договори України.

Закон України “Про дію міжнародних договорів на території Ук-
раїни” від 10 грудня 1991 р. Закон України “Про міжнародні договори 
України” від 22 грудня 1993 р. Мета укладання міжнародних дого-
ворів (угод) про заохочення і взаємний захист інвестицій, їх зміст і 
типові положення.

Держави, з якими Україна уклала міжнародні договори (угоди) 
про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Література [8; 34; 76–78]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Міжнародні договори (угоди) про заохочення і взаємний захист 
інвестицій у системі права України.

 2. Причини прийняття та офіційне тлумачення Закону України 
“Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, створених з використанням майна та кош-
тів вітчизняного походження” від 17 лютого 2000 р.

 3. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 рр., 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 груд-
ня 2001 р. № 1801, її зміст та основні положення.

Тема 5. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності
Суб’єкти інвестиційної діяльності. Інвестори й учасники інвести-

ційної діяльності. Договір (угода) як основний правовий документ, 
що регулює взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяль-
ності.

Об’єкти інвестиційної діяльності. Заборона інвестування в окремі 
об’єкти.

Література [8; 34; 54; 76]
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Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності.
 2. Обмеження інвестиційної діяльності в Україні.

Тема 6. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів 
інвестиційної діяльності. Припинення інвестиційної 
діяльності

Основні права інвестора. Управлінські та майнові права. Обов’язки 
інвестора. 

Межі втручання державних органів і посадових осіб у реалізацію 
договірних відносин між суб’єктами інвестиційної діяльності.

Відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності. 
Умови припинення інвестиційної діяльності.

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Договір як основний правовий документ, що встановлює права 
та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності.

 2. Інвестор: визначення поняття і повноваження.

Тема 7. Особливості інвестування у процесі приватизації 
державного майна

Поняття й мета приватизації державного майна. Правове регулю-
вання процесів приватизації.

Особливості організації і функціонування підприємств, створених 
у процесі приватизації, їх правовий статус. Особливості створення й 
функціонування акціонерних товариств.

Суб’єкти приватизації: державні органи приватизації; покупці (їх 
представники); посередники. Фонд державного майна України. По-
рядок одержання ліцензій на здійснення підприємницької діяльності 
з приватизаційними паперами.

Порядок і способи приватизації. Відповідальність за порушення у 
сфері приватизації.

Захист прав і законних інтересів суб’єктів приватизації.
Література [8; 34; 76]

Додатково: Богатырев А. Г. Инвестиционное право. — М.: Рос. 
право, 1992. — С. 97–99.

Тема для реферату і самостійного опрацювання

Суб’єкти інвестування у процесі приватизації державного майна.
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Тема 8. Поняття, суб’єкти, форми та види іноземного 
інвестування. Об’єкти іноземного інвестування

Правовий та економічний зміст іноземних інвестицій. Поняття 
іноземних інвестицій.

Іноземні інвестори. Види іноземних інвестицій. Форми іноземних 
інвестицій.

Концесійні договори, договори (контракти) щодо виробничої ко-
операції, спільного виробництва, інших видів спільної інвестиційної 
діяльності.

Оцінювання іноземних інвестицій. Класифікація об’єктів інозем-
ного інвестування.

Література [8; 34; 76; 89; 91]
Додатково: Богатырев А. Г. Инвестиционное право. — М.: Рос. пра-

во, 1992. — С. 37–41; Богуславский М. М. Правовое положение иност-
ранных инвестиций. — М.: Внешнеэконом. центр “СОВИНТЮР”, 
1993. — С. 33–41.

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Види режимів іноземного інвестування.
 2. Загальна характеристика умов здійснення інвестиційної діяль-

ності в Україні іноземними інвесторами згідно з чинним законо-
давством.

 3. Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями.

Тема 9. Підприємства з іноземними інвестиціями
Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвести-

ціями. Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями. 
Державна реєстрація таких підприємств. Оподаткування підпри-
ємств з іноземними інвестиціями. Ліквідація та реорганізація таких 
підприємств.

Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності в 
Україні.

Державна реєстрація іноземних інвестицій.
Література [8; 34; 76]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Особливості оподаткування підприємств з іноземними інвести-
ціями в Україні.

 2. Обов’язкові умови для установчих документів підприємств з іно-
земними інвестиціями.
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Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання іноземних 
інвестицій

Тема 10. Майнові права іноземних інвесторів
Іноземні інвестори як суб’єкти права власності в Україні.
Майно, що не може перебувати у власності громадян, громадських 

об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав 
на території України.

Права володіння, користування і розпорядження інвестиціями.
Право іноземних інвесторів на придбання паїв, акцій, інших цін-

них паперів підприємств, розташованих на території України.
Національний режим інвестиційної та іншої господарської діяль-

ності. Винятки з національного режиму інвестиційної та іншої госпо-
дарської діяльності для іноземних інвесторів.

Участь іноземних інвесторів у приватизації майна державних під-
приємств на території України.

Придбання іноземними інвесторами майнових прав на землю, 
інші природні ресурси. 

Література [34; 78; 104; 111]

Тема для реферату і самостійного опрацювання

Майнові права іноземних інвесторів на землю в Україні.

Тема 11. Інвестиційні спори
Види спорів, що виникають під час здійснення інвестиційної ді-

яльності.
Загальна характеристика та особливості спорів, що виникають з 

приводу здійснення інвестиційної діяльності.
Правове положення держави як сторони у деяких інвестиційних 

спорах.
Українське законодавство про міжнародний комерційний арбіт-

раж: характеристика головних нормативних актів. Основні положен-
ня про арбітражні органи, процедури.

Література [25; 34; 77]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Особливості спорів, що виникають під час здійснення інвести-
ційної діяльності.

 2. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні.
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Тема 12. Особливості правового регулювання інвестування за 
межами України

Мета інвестування резидентами майнових цінностей і грошових 
коштів за межами України. Види майнових інвестицій за кордон.

Порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резиден-
тами майнових інвестицій за межами України. Митне оформлення 
майнових цінностей, що інвестуються за межами України.

Здійснення інвестицій за межами України у вигляді грошових 
коштів.

Порядок надання індивідуальних ліцензій на здійснення інвес-
тицій за кордон у вигляді грошових коштів. Джерела фінансування 
інвестицій за межі України. Порядок відкриття резидентами України 
рахунків в іноземних банках.

Література [76; 79; 95]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Здійснення інвестицій за межі України.
 2. Види інвестицій за кордон.

Тема 13. Спільне інвестування в Україні
Організаційно-правові форми спільного інвестування у світовій 

ринковій економіці.
Історичні аспекти створення та діяльності інститутів спільного 

інвестування в Україні. Характеристика нормативної бази функціо-
нування інститутів спільного інвестування. Закон України “Про інс-
титути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)” від 15 березня 2001 р.

Пайові та корпоративні інвестиційні фонди.
Література [12–17; 77; 114]

Тема для реферату і самостійного опрацювання

Інвестиційні фонди: поняття і види.

Тема 14. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних 
зон

Поняття спеціальної (вільної) економічної зони. Мета створення 
спеціальних (вільних) економічних зон. Статус і територія спеціаль-
ної (вільної) економічної зони. Функціональні типи спеціальних 
(вільних) економічних зон згідно із законодавством України.
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Суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економіч-
ної зони, їх права та обов’язки.

Повноваження державних органів під час створення спеціальних 
(вільних) економічних зон. Техніко-економічне обґрунтування до-
цільності створення спеціальної (вільної) економічної зони.

Порядок ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон. Орга-
ни управління спеціальних (вільних) економічних зон (місцеві ради 
народних депутатів і місцеві державні адміністрації в межах своїх 
повноважень; орган господарського розвитку й управління спеціаль-
ної (вільної) економічної зони).

Правоохоронні органи, а також органи контролю за дотриманням 
екологічних, санітарних та інших норм.

Література [34; 77; 112–114]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Поняття спеціальної (вільної) економічної зони.
 2. Суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економіч-

ної зони.

Тема 15. Офшорні зони в інвестиційній діяльності
Поняття офшорних зон. Міжнародні правові основи офшорного 

бізнесу. Нормативно-правове регулювання відносин резидентів Ук-
раїни з нерезидентами із офшорних зон.

Інвестиції з офшорних зон. Особливості участі у приватизації не-
резидентів із офшорних зон.

Література [37; 79; 100]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Нормативно-правове регулювання відносин резидентів України 
з нерезидентами із офшорних зон.

 2. Участь у приватизації в Україні офшорних компаній: історія і су-
часність.

Тема 16. Зміст, засади та функції державного управління 
інвестиційною діяльністю в Україні

Мета державного регулювання інвестиційної діяльності.
Форми і шляхи державного регулювання інвестиційної діяль-

ності.
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Порядок ухвалення рішень щодо республіканських державних ін-
вестицій.

Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт 
у капітальному будівництві.

Державна експертиза інвестицій.
Державне управління інвестиційною діяльністю як складова дер-

жавного управління економікою. Зміст і поняття державного управ-
ління інвестиційною діяльністю.

Література [34; 77; 94; 99]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні: зміст, 
форми, засади, мета.

 2. Державна експертиза інвестицій в Україні.

Тема 17. Система та правовий статус органів державного 
управління інвестиційною діяльністю в Україні

Система органів виконавчої влади, до функцій яких належить уп-
равління інвестиційною діяльністю.

Органи загальної, функціональної (міжгалузевої) та галузевої 
компетенції.

Президент України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні 
адміністрації, міністерства, інші центральні органи державної вико-
навчої влади України як суб’єкти державного управління інвести-
ційною діяльністю. Міністерство економіки та з питань європейської 
інтеграції України, Міністерство фінансів України, Міністерство за-
кордонних справ України, Фонд державного майна України, Держав-
на митна служба України, Державна податкова адміністрація Украї-
ни.

Підходи до загальної політики щодо залучення та використання 
інвестицій.

Література [34; 77; 96]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Система органів державного управління інвестиційною діяльніс-
тю в Україні.

 2. Загальна політика щодо залучення та використання іноземних 
інвестицій (на прикладі зарубіжних країн).
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Тема 18. Тендери в інвестиційній діяльності. Концесії
Роль і функції інвестиційних тендерів у процесі вибору інвес-

торів, зокрема й іноземних. Світовий досвід і досвід деяких зарубіж-
них країн, а також практика використання тендерів із залучення ін-
весторів.

Види тендерів, їх особливості.
Характеристика законодавства України щодо організації та прове-

дення інвестиційних тендерів. Процес організації та проведення тен-
дерів згідно з чинним законодавством України.

Основні етапи проведення тендерів. Вимоги законодавства до 
комплектності та змісту тендерної документації. Роль і функції тен-
дерної комісії.

Особливості концесії як виду здійснення інвестиційної діяль-
ності.

Концесійні договори як форма закріплення відносин учасників 
інвестування.

Основні положення концесійних договорів.
Характеристика підприємств, що створюються на основі концесій-

них договорів.
Література [76; 87; 107–109]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Види тендерів, їх роль у здійсненні інвестиційної діяльності.
 2. Концесії: поняття, види і мета.

Тема 19. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності  
та захист інвестицій

Загальні положення щодо гарантій прав суб’єктів інвестиційної 
діяльності та захисту інвестицій.

Обмеження для державних органів і посадових осіб щодо втру-
чання в діяльність суб’єктів інвестиційної діяльності.

Відшкодування збитків у разі прийняття державними або іншими 
органами актів, що порушують права інвесторів й учасників інвести-
ційної діяльності.

Захист інвестицій незалежно від форми власності, а також інозем-
них інвестицій.

Страхування інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних ін-
вестицій. Гарантії у разі зміни законодавства. Гарантії щодо примусо-
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вих вилучень, а також незаконних дій державних органів і посадових 
осіб.

Компенсація та відшкодування збитків іноземним інвесторам. Га-
рантії в разі припинення інвестиційної діяльності.

Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних у 
процесі здійснення іноземних інвестицій.

Література [34; 56–58; 76–79]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Захист інвестицій в Україні: правові основи та реалії.
 2. Страхування інвестицій.

Тема 20. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної 
діяльності

Проблеми міжнародно-правового регулювання інвестиційної 
діяльності.

Двосторонні та багатосторонні інвестиційні угоди, спрямовані на 
захист іноземних інвестицій.

Вашингтонська конвенція “Про порядок розв’язання інвестицій-
них спорів між державами та іноземними особами” 1965 р. та Се-
ульська конвенція “Про заснування Багатостороннього Агентства з 
гарантій інвестицій” 1985 р. як джерела міжнародно-правового регу-
лювання інвестиційної діяльності. Перспективи міжнародно-право-
вого регулювання інвестиційної діяльності.

Література [9–11; 34; 79; 83]

Теми для рефератів і самостійного опрацювання

 1. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності: по-
няття і зміст.

 2. Перспективи міжнародно-правового регулювання інвестиційної 
діяльності.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 1. Місце інвестиційного права в системі права України.
 2. Предмет і метод правового регулювання.
 3. Характеристика інвестиційного права як міжгалузевого інститу-

ту права та законодавства України.
 4. Система інвестиційного права.
 5. Поняття інвестиційної діяльності.
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 6. Класифікація інвестицій.
 7. Пряме інвестування.
 8. Портфельне інвестування.
 9. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в 

Російській імперії наприкінці XIX ст. — на початку ХХ ст. 
 10. Досвід використання іноземних інвестицій у 20-ті роки XX ст. в 

період нової економічної політики (непу). Концесії. 
 11. Новий етап залучення іноземних інвестицій (із середини 80-х 

років XX ст.).
 12. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 

1991 р. 
 13. Причини скасування дії Закону України “Про іноземні інвести-

ції” від 13 березня 1992 р. та декрету Кабінету Міністрів Украї-
ни “Про режим іноземного інвестування” від 20 травня 1993 р. 
№ 55–93. 

 14. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 бе-
резня 1996 р. 

 15. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України.
 16. Причини прийняття та офіційне тлумачення Закону України 

“Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, створених з використанням майна та кош-
тів вітчизняного походження” від 17 лютого 2000 р.

 17. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 рр., 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 груд-
ня 2001 р. № 1801, її зміст й основні положення.

 18. Суб’єкти інвестиційної діяльності.
 19. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.
 20. Об’єкти інвестиційної діяльності.
 21. Договір (угода) як основний правовий документ, що регулює 

взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності. 
 22. Заборона інвестування в окремі об’єкти.
 23. Визначення поняття “інвестор”.
 24. Основні права інвестора. 
 25. Обов’язки інвестора. 
 26. Межі втручання державних органів і посадових осіб у реалізацію 

договірних відносин між суб’єктами інвестиційної діяльності.
 27. Відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності. 
 28. Умови припинення інвестиційної діяльності.
 29. Поняття іноземних інвестицій.
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 30. Види й форми іноземних інвестицій. 
 31. Види режимів іноземного інвестування.
 32. Іноземні інвестори. 
 33. Концесійні договори, договори (контракти) щодо виробничої 

кооперації, спільного виробництва, інших видів спільної інвес-
тиційної діяльності.

 34. Оцінка іноземних інвестицій. 
 35. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвес-

тиціями.
 36. Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями. 
 37. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності в 

Україні.
 38. Мета інвестування резидентами майнових цінностей та грошо-

вих коштів за межами України. 
 39. Види майнових інвестицій за кордон.
 40. Порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резиден-

тами майнових інвестицій за межами України. 
 41. Митне оформлення майнових цінностей, що інвестуються за ме-

жами України.
 42. Порядок надання індивідуальних ліцензій на здійснення інвес-

тицій за кордон у вигляді грошових коштів. 
 43. Порядок відкриття резидентами України рахунків в іноземних 

банках.
 44. Поняття спеціальної (вільної) економічної зони. 
 45. Мета створення, статус, територія та функціональні типи спе-

ціальних (вільних) економічних зон згідно із законодавством 
України.

 46. Суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економіч-
ної зони, їх права та обов’язки.

 47. Органи управління спеціальних (вільних) економічних зон.
 48. Характеристика пільг, що надаються інвесторам у вільних еконо-

мічних зонах.
 49. Поняття офшорних зон. 
 50. Нормативно-правове регулювання відносин резидентів України 

з нерезидентами із офшорних зон.
 51. Особливості участі в приватизації нерезидентів із офшорних 

зон.
 52. Мета, зміст і поняття державного управління інвестиційною 

діяльністю. 
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 53. Державне управління інвестиційною діяльністю як складова дер-
жавного управління економікою. 

 54. Принципи державного регулювання інвестиційної діяльності.
 55. Форми державного управління інвестиційною діяльністю.
 56. Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт 

у капітальному будівництві.
 57. Державна експертиза інвестицій.
 58. Система органів виконавчої влади, до функцій яких належить 

управління інвестиційною діяльністю.
 59. Органи загальної компетенції.
 60. Органи функціональної (міжгалузевої) компетенції.
 61. Органи галузевої компетенції.
 62. Загальнодержавна політика щодо залучення та використання ін-

вестицій.
 63. Роль і функції інвестиційних тендерів у процесі вибору інвес-

торів, зокрема іноземних. 
 64. Процес організації та проведення тендерів згідно з чинним зако-

нодавством України.
 65. Основні етапи проведення тендерів.
 66. Особливості концесії як виду інвестиційної діяльності.
 67. Основні положення концесійних договорів.
 68. Характеристика підприємств, що створюються на основі кон-

цесійних договорів.
 69. Загальні положення щодо гарантій прав суб’єктів інвестиційної 

діяльності та захисту інвестицій.
 70. Захист інвестицій незалежно від форми власності, а також іно-

земних інвестицій.
 71. Страхування інвестицій. 
 72. Гарантії у разі зміни законодавства. Гарантії щодо примусових 

вилучень, а також незаконних дій державних органів і посадо-
вих осіб. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності. Га-
рантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних у 
процесі здійснення іноземних інвестицій.

 73. Двосторонні та багатосторонні інвестиційні угоди, спрямовані на 
захист іноземних інвестицій.

 74. Суб’єкти інвестування у процесі приватизації державного май-
на.

 75. Державна реєстрація іноземних інвестицій.
 76. Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями.
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 77. Іноземні інвестори як суб’єкти права власності в Україні.
 78. Загальна характеристика спорів, що виникають під час здійснен-

ня інвестиційної діяльності.
 79. Правове положення держави як сторони у деяких інвестиційних 

спорах та способи їх розв’язання.
 80. Українське законодавство про міжнародний комерційний арбіт-

раж.
 81. Характеристика нормативної бази функціонування інститутів 

спільного інвестування. 
 82. Пайові та корпоративні інвестиційні фонди.
 83. Особливості інноваційної форми інвестиційної діяльності. 
 84. Регулювання інноваційної форми інвестування у законодавстві 

України.
 85. Світовий досвід здійснення венчурної форми підприємницької 

діяльності.
 86. Особливості портфельного інвестування в деяких країнах світу 

та в Україні.
 87. Умови здійснення інвестиційної діяльності іноземними 

суб’єктами права в деяких сферах підприємницької діяльності: 
банківській, страховій, на фондовому ринку.

 88. Компенсації в інвестиційній діяльності.
 89. Вашингтонська конвенція “Про порядок розв’язання інвестицій-

них спорів між державами та іноземними особами” 1965 р. 
 90. Сеульська конвенція “Про заснування Багатостороннього Агент-

ства з гарантій інвестицій” 1985 р.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контрольна робота складається із теоретичного завдання, яке 
необхідно виконати у письмовій рефератній формі шляхом викла-
дення повних та обґрунтованих відповідей на поставлені питання. 
Відповіді на питання повинні даватися з посиланням на нормативно-
правові акти і науково-теоретичні положення щодо теми завдання. 
У кінці надається “Список використаної літератури”, де вказуються 
нормативно-правові акти та література, на які студент посилається 
при написанні роботи. Список складається з наданням повної назви 
нормативно-правового акту, автора (авторів), підручника, моногра-
фії, статті тощо. Розкриваючи зміст роботи, необхідно проаналізува-
ти Конституцію України, закони та підзаконні нормативні акти, що 
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регулюють досліджуване питання, навчальну та наукову літературу, 
наявну судову практику з тим, щоб показати поняття, особливості 
правового регулювання відносин, понять, інститутів, що стосують-
ся даної теми, наявні протиріччя, складнощі застосування правових 
норм чи неврегульованість певних питань, науково-теоретичні пог-
ляди, позиції і т. і.

Титульний лист оформлюється відповідно до методичних вказі-
вок щодо оформлення контрольних робіт. Студент повинен підписа-
ти роботу, зазначивши дату її виконання, і у зазначений строк подати 
на перевірку.

Завдання для контрольних робіт складені у десяти варіантах. 
Варіант контрольної роботи вибирається за останньою цифрою но-
мера залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра залікової 
книжки “1”, то студент повинен виконувати перший варіант конт-
рольної роботи і т. д.

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1
 1. Особливості предмета регулювання інвестиційного права.
 2. Суб’єкти інвестування у процесі приватизації державного май-

на.
 3. Види інвестицій за кордон.

Варіант 2 
 1. Система інвестиційного права
 2. Види режимів іноземного інвестування
 3. Інвестиційні фонди: поняття і види.

Варіант 3
 1. Інноваційна діяльність в Україні: історія розвитку та сучасний 

стан.
 2. Загальна характеристика умов здійснення інвестиційної діяль-

ності в Україні іноземними інвесторами згідно з чинним законо-
давством.

 3. Поняття спеціальної (вільної) економічної зони.
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Варіант 4
 1. Поняття та види інвестицій.
 2. Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями.
 3. Суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економіч-

ної зони.

Варіант 5
 1. Історія розвитку світової інвестиційної системи.
 2. Особливості оподаткування підприємств з іноземними інвести-

ціями в Україні.
 3. Нормативно-правове регулювання  відносин резидентів України 

з нерезидентами із офшорних зон.

Варіант 6
 1. Сучасні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в Україні.
 2. Обов’язкові умови для установчих документів підприємств з іно-

земними інвестиціями.
 3. Участь у приватизації в Україні офшорних компаній:  історія і 

сучасність.

Варіант 7
 1. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності.
 2. Майнові права іноземних інвесторів на землю в Україні.
 3. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні: зміст, 

форми, засади, мета.

Варіант 8
 1. Обмеження інвестиційної діяльності в Україні.
 2. Особливості спорів, що виникають під час здійснення інвести-

ційної діяльності.
 3. Державна експертиза інвестицій в Україні.

Варіант 9
 1. Договір як основний правовий документ, що встановлює права 

та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності.
 2. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні.
 3. Система органів державного управління інвестиційною діяльніс-

тю в Україні.
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Варіант 10
 1. Інвестор: визначення поняття і повноваження.
 2. Здійснення інвестицій за межі України.
 3. Загальна політика щодо залучення та використання іноземних 

інвестицій (на прикладі зарубіжних країн).
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