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навчальної 

дисципліни 

Вивчення та забезпечення динаміки осмислення існування, виділення та 

розвитку особливостей господарсько-правового регулювання інвестиційних 

відносин, що зумовлено, перш за все, об’єктивними чинниками – необхідністю 

активізації інвестиційних відносин задля підвищення ефективності національної 

економіки, сприяння економічному та соціальному розвитку, удосконалення 

державного регулюючого впливу на сферу інвестицій задля їх стимулювання та 

підтримки, гармонізація національних правових засад інвестиційного 

регулювання із європейськими стандартами. 
 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Надати уявлення про сучасні тенденції розвитку правового регулювання 

інвестиційної діяльності через характеристику основних елементів інвестиційних 

відносин, а саме суб’єктно-об’єктного складу інвестиційних відносин, видів та 

форм інвестиційної діяльності, особливостей правового режиму іноземних 

інвестицій, специфіки інвестиційних контрактів тощо. 
 

Мова 

викладання 
Українська 
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Навчальне навантаження 

(форма навчання) 
Лекції, год. Практичні заняття, год. 

Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна 14 18 58 3/90 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 Демонструвати знання правої теорії, 

основних галузей права 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні 

завдання, наукові 

семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК03 

Застосовувати знання в практичних ситуаціях 

роботи правника і розв’язувати типові задачі і 

проблеми, що потребують базових правових 

знань. Обґрунтовувати шляхи вирішення 

правових проблем, шляхом вибору і 

застосування базових методів, в тому числі, 

застосовуючи європейський досвід. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК06 

Будувати логічні зв’язки між передумовами 

та наслідками реформування правових 

інститутів, передумовами та наслідками 

виникнення економічних та правових явищ 

для функціонування людини, суб’єктів 

господарювання та держави. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК07 
Демонструвати навички застосування 

юридичної методології 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНА01 

Формулювати власну логічну й обґрунтовану 

позицію на основі опрацювання джерельної 

бази нормативного та доктринального  

характеру. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНА02 

Захищати права та законні інтереси 

юридичних та фізичних осіб-учасників 

відповідних правовідносин. Здатність 

забезпечити, юридичне супроводження 

створення та діяльності суб’єктів 

господарювання. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 



ПРНП03 

Застосовувати набуті знання та навички у 

різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК01 Демонструвати знання правої теорії, 

основних галузей права 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні 

завдання, наукові 

семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК03 

Застосовувати знання в практичних ситуаціях 

роботи правника і розв’язувати типові задачі і 

проблеми, що потребують базових правових 

знань. Обґрунтовувати шляхи вирішення 

правових проблем, шляхом вибору і 

застосування базових методів, в тому числі, 

застосовуючи європейський досвід. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК06 

Будувати логічні зв’язки між передумовами 

та наслідками реформування правових 

інститутів, передумовами та наслідками 

виникнення економічних та правових явищ 

для функціонування людини, суб’єктів 

господарювання та держави. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК07 
Демонструвати навички застосування 

юридичної методології 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНА01 

Формулювати власну логічну й обґрунтовану 

позицію на основі опрацювання джерельної 

бази нормативного та доктринального  

характеру. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНА02 

Захищати права та законні інтереси 

юридичних та фізичних осіб-учасників 

відповідних правовідносин. Здатність 

забезпечити, юридичне супроводження 

створення та діяльності суб’єктів 

господарювання. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНП03 

Застосовувати набуті знання та навички у 

різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

 



 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН 

Л/ПЗ/СР, год. 

( денна ф/н) 

Тема 1. 
Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності 

 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 

Тема 2. 

Суб’єкти, об’єкти та форми інвестиційної 

діяльності.  Джерела регулювання 

інвестиційної діяльності 

 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/4/6 

Тема 3. 
Державне регулювання інвестиційної 

діяльності. Державна підтримка інвестицій. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/4/6 

Тема 4. 

Правовий режим іноземного інвестування. 

Правовий статус підприємств з іноземними 

інвестиціями 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 

Тема 5. 

Правове регулювання інвестування в інновації. 

Правове регулювання інвестування в 

спеціальні (вільні) економічні зони. 

 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 

Тема 6. Правовий режим окремих видів інвестування. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 

Тема 7. Правовий захист інвестицій. Вирішення ПРНК01 2/2/6 



інвестиційних спорів. ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

 
Індивідуальне науково-дослідне завдання  16 

 

Список 

основної 

літератури 

Нормативно-правові акти 
1) Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – 

№30. – Ст. 141. 

2) Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – №18-22. – Ст.144. 

3) Господарський процесуальний кодекс від 06.11.1991 № 1798 //Відомості 

Верховної Ради України. – 1992 р. – № 6. – Ст. 56 

4) Цивільний кодекс України  від 16 січня 2003 р. //Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 40-44. – Ст.356. 

5) Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

//ВВР. – 2011. - № 13-14, № 15-16, № 17. - ст.112 

6) Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012  р. № 4495-VI // (ВВР). 

– 2012. - № 44-45, № 46-47, № 48. - ст.552 

7) Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 р. // ВВР. – 

2018. - № 30. - ст.239 

8) Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в 

Україні: Закон України від 17.12.2020 // https://zakon.rada.gov.ua/ 

9) Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України від 10.09.1991 р. // 

ВВР. – 1991. - N 46. - ст.616 

10) Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон 

України від 22.12.1998 // ВВР. – 1999. - № 9-10. - ст.65 

11) Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон 

України від 22.12.1998 // ВВР. – 1999. - № 12-13. - ст. 80 

12) Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон 

України від 22.12.1998 // ВВР. – 1999. - № 11. - ст. 78 

13) Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-

XII // ВВР. – 1991. - № 29. - ст. 377 

14) Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. // ВВР 1991. - № 

47. - ст.646. 

15) Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. // ВВР. 

-  2013. -  № 29. - ст.337 

16) Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р. // (ВВР). – 2019. - № 48. - 

ст.325. 

17) Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. 

№ 2709-IV // ВВР. – 2005. - № 32. - ст.422 

18) Про митний тариф України: Закон України від 04.06.2020 // ВВР. – 2020. – № 

42. – ст. 344. 

19) Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: 

Закон України від  05.04.2001 р. № 2346-III // ВВР. – 2001. - № 29. - ст.137 

20) Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. // ВВР. – 

1996. - № 19. - ст. 80 

21) Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між 

державами та іноземними особами: Закон України від 16.03.2000 р.  

22) Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації 

іноземних офіційних документів: Закон України від 10.01.2002 р.  

23) Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 року // ВВР. – 

1999. - № 5-6. – ст. 44 

24) Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/2346-14/parao413#o413


України від 16.07.1999 р. // ВВР. – 1999. - N 40. - ст.363 

25) Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 серпня 1999 року / 

(ВВР). – 1999. - № 44. - ст.391 

26) Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 р. // 

ВВР. – 1994. - № 25. – ст. 198. 

27) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення 

адміністративних бар'єрів для експорту послуг): Закон  України від 03.11.2016 р. 

№ 1724-VIII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

28) Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. – 2003. - 

№ 52. - ст.377 

Спеціальна література 

1) Бороденко Т.М. Глобальний контекст розвитку спільного інвестування: 

уроки для України / Т.М. Бороденко // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – 

С. 83–86.  

2) Ворона Л. В. Функціонування інститутів спільного інвестування в 

Європейському Союзі / Л. В. Ворона // Інтернаука : міжнародний науковий 

журнал. – 2017. – № 2(2). – С. 80–85. 13. 

3) Господарське право: підручник / О.П. Подцерковний, В.Г. Олюха, О.О. 

Квасніцька та ін.; за ред. О.П. Подцерковного. – 3-тє вид., доп. і перероб. – 

Одеса : Фенікс, 2018. – 616 с. 

4) Левандівський О.Т. Теоретичні засади інвестиційної діяльності. 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. журнал. Івано-

Франківськ, 2016. Том 1, вип. 12. С. 98–104.  

5) Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. – К., 

Правова єдність, 2009. – 616 с. 

6) Войнаренко М.П., Бушовська Л.Б. Інвестиційна діяльність як об’єкт 

управління. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 5(21). С. 40–

44.  

7) Диба О. М. Інститути спільного інвестування: світовий досвід і 

реалізація його в Україні. Вісник КЕФ КНЕУ імені В. Гетьмана. 2011. С.33-

40.  

8) Єременко О., Тимченко А. Що треба знати про концесію // 

Бухгалтерія.- 2011 .- 2 серпня.- № 31 (446) 

9) Косова Т. Д. Механізми управління інститутами спільного 

інвестування: світовий досвід і Україна. Економіка та підприємництво. 2013. 

№1. С. 159-164.  

10) Мироненко М.Ю. Проблеми та перспективи розвитку інститутів 

спільного інвестування в Україні. Економіка, фінанси, право. 2016. №1. С.23-

26. . 

11) Поєдинок В.В. Інвестиційна діяльність як вид господарської діяльності 

// Право і суспільство, № 6-2, 2013. С. 131-135. 

12) Рубан В.В. Теоретичні основи визначення ефективності інвестиційної 

діяльності підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 17. С. 93–96. 

13) Шпакович І.Р. Державне управління інститутами спільного 

інвестування в національному господарстві : автореф. дис. … канд. екон. наук 

: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / І.Р. 

Шпакович. – Л. : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2016. – 23 с. 

14) Щербина О.В., Михайлик О.М. Моделі розвитку ринків інститутів 

спільного інвестування. Інвестиції: практика та досвід. 2015. №7. С. 34-38. 

 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

 Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє 

ознайомлення з рекомендованою літературою, правовими джерелами та 

судовою практикою є необхідною умовою. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1724-19


 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  32 

 лекційні заняття, год. 14 

 практичні заняття, год. 18 

 лабораторні заняття, год  

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 58 

 контрольні роботи, год.  

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 16 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 42 

Екзамен + 

Залік  


