
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права 

Протокол №1 від «31» серпня 2021 року 

 

Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни 

«Інвестиційне право» 

для магістрантів 1-го курсу навчання 

1.Поняття інвестиційного права. 

2.Предмет та методи інвестиційного права.  

3.Місце інвестиційного права в системі права України.  

4.Характеристика інвестиційного законодавства України.   

5.Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.  

6.Правові форми інвестування. Спеціальні режими інвестування.  

7.Об’єкти інвестування.  

8.Суб’єкти інвестиційної діяльності.   

9.Основи корпоративного інвестування.  

10.Інвестиційний договір як основний правовий документ, що регулює взаємовідносини 

між суб’єктами інвестиційної діяльності. 

11.Види та функції інвестиційного договору.  

12.Порядок укладення та форма укладення інвестиційних договорів. 

13.Специфіка конкурентної форми укладення інвестиційних договорів.  

14.Зміст інвестиційного договору.  

15.Порядок зміни та розірвання інвестиційних договорів.  

16.Способи забезпечення виконання інвестиційних договорів.  

17.Правова основа державного регулювання у сфері інвестування.  

18.Органи, що здійснюють державне регулювання в сфері інвестиційної діяльності.  

19.Основні пріоритети, принципи та напрями державного регулювання інвестиційної 

діяльності в Україні.  

20.Правові форми державного регулювання інвестиційної діяльності.  

21.Заходи щодо стимулювання розвитку інвестиційної діяльності в Україні.  

22.Ліцензування інвестування майнових цінностей за межі України. 

23.Інвестування грошових коштів за межі України.  

24.Обмеження, встановлені законодавством щодо інвестування за межі України.  

25.Правова основа здійснення іноземного інвестування.  

26.Поняття іноземних інвестицій та їх види.  

27.Способи забезпечення виконання інвестиційних договорів.  

28.Державна реєстрація іноземних інвестицій.  

29.Коло осіб, які визнаються іноземними інвесторами. 

30.Підприємства з іноземними інвестиціями. 

31.Національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності іноземних 

юридичних осіб. 

32. Особливості правового регулювання інвестування в сфері капітального будівництва. 

33. Інвестиційні проекти будівництва: їх правовий режим. 

34. Інвестиційні договори капітального будівництва – будівельний підряд, підряд на 

виконання проектно-вишукувальних робіт. 



35. Допоміжні інвестиційні договори в сфері капітального будівництва – договір про 

страхування будівельних ризиків, договір про управління будівництвом. 

36.Поняття інновацій та інноваційного інвестування.  

37.Поняття та види інноваційної діяльності.  

38.Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності.  

39.Правові форми інноваційного інвестування.  

40.Державні заходи щодо стимулювання інноваційного інвестування.  

41.Поняття приватизаційного інвестування.  

42.Специфіка суб’єктів та об’єктів приватизаційного інвестування.  

43.Встановлений законодавством порядок приватизації.  

44.Форми господарсько-правової відповідальності за порушення порядку 

приватизаційного інвестування.  

45.Поняття та ознаки концесійного інвестування.  

46.Договір як основна форма здійснення концесійного інвестування.  

47.Проведення конкурсів при укладенні концесійних договорів.  

48.Поняття та ознаки лізингової форми інвестування.  

49.Поняття договору лізингу та його специфічні ознаки.  

50.Фінансовий та оперативний лізинг.  

51.Порядок укладення інвестиційного договору лізингу.  

52.Зміст та форма інвестиційного договору лізингу.  

53.Підстави припинення інвестиційного договору лізингу.  

54.Відповідальність сторін за інвестиційним договором лізингу.  

55.Правова основа спільного інвестування.  

56.Поняття та види спільного інвестування.  

57.Правові форми спільного інвестування.  

58.Договори про спільну інвестиційну діяльність.  

59.Пайові інвестиційні фонди та корпоративні інвестиційні фонди. 

60. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон. 

61.Особливості правового регулювання інвестування у спеціальних (вільних) економічних 

зонах.  

 

 

 

Керівник дисципліни                                       проф. Зеліско А.В. 

 

 

 

 

 


