
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Шишка Р.Б. 
 
 
 
 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО  
УКРАЇНИ 

 
 

Навчальний посібник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Видавництво Ліра-К 

Київ 
2015 



Інвестиційне право України 

 2 

УДК 346.543(073) 
ББК 65.290-93 

 
 
Рецензенти:  
Дзера Олександр Васильович – професор, доктор юридичних наук, 

професор кафедри цивільного права Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових 
наук України  

Крупчан Олександр Дмитрович – професор, доктор юридичних наук, 
директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України , 
академік Національної академії правових наук України  

 
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного 

авіаційного університету 18 лютого 2015 р. протокол № 1 
 

Шишка Р.Б. Інвестиційне право України: посібник. / 
Р. Б. Шишка. – К.: Видавництво Ліра-К. 2015. – 328с. 

 

ISBN 978-617-720-01-1 
 

Посібник розроблено відповідно до Програми курсу «Інвестиційне 
право України» та вимог Болонської системи. Він побудований за 
традиційною для юридичних дисциплін структурою, містить найбільш 
важливі положення щодо регулювання інвестиційних правовідносин, окремі 
авторські конструкції та бачення інститутів інвестиційного права,. 
забезпечує отримання необхідного рівня знань та можливість для їх 
поглиблення. 

Матеріал розрахований на студентів (спеціалістів та магістрів) вищих 
закладів освіти, а також може бути корисним для суб’єктів господарювання 
зокрема підприємців та інших учасників інвестиційних правовідносин. В 
роботі висловлено ряд доктринальних конструкцій та оцінок інститутів 
інвестиційного права, які можуть слугувати емпіричним підґрунтям для їх 
дослідження. 

 
ISBN 978-617-720-01-1 

УДК 346.543(073) 
ББК 65.290-93 

 
© Р.Б. Шишка, 2015 
© Видавництво Ліра-К, 2015 

 



Шишка Р.Б. 

 3

 
ЗМІСТ 

 
Передмова .......................................................................................3 

 
Розділ 1. Інвестиційне право України .......................................7 
1.1. Поняття інвестиційного права .................................................7 
1.2. Місце інвестиційного права в системі права України ...........11 
1.3. Предмет інвестиційного права ................................................16 
1.4. Метод інвестиційного права ....................................................18 
1.5. Функції інвестиційного права .................................................21 
1.6. Система інвестиційного права .................................................22 
1.7. Система спецкурсу «Інвестиційне право» ..............................24 
   
Розділ 2. Регулювання інвестиційних правовідносин ............29 
2.1. Джерела інвестиційного права ................................................29 
2.2. Міжнародні договори як джерело інвестиційного  
права України ...................................................................................35 
3.3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» як джерело 
інвестиційного права .......................................................................39 
   
Розділ 3. Поняття і механізм інвестиційної політики .............44 
3.1. Інвестиційний клімат в Україні ...............................................44 
3.2. Поняття та основні напрямки інвестиційної політики ..........52 
3.3. Принципи державної інвестиційної політики ........................59 
3.4. Завдання здійснення інвестиційної політики  ........................61 
3.5. Механізм інвестиційної політики ...........................................66 
3.6. Загальні засади здійснення інвестиційної діяльності ............68 
3.7. Гарантії інвестиційної політики ..............................................70 
   
Розділ 4. Поняття та основи здійснення інвестиційної  
діяльності  .......................................................................................73 
4.1. Передумови участі в інвестиційній діяльності ......................73 
4.2. Поняття і форми інвестиційної діяльності .............................75 
4.3. Поняття та види інвестиційних правовідносин .....................79 
4.4. Механізм правового регулювання інвестиційних  
правовідносин ..................................................................................85 
4.5. Об’єкти інвестиційної діяльності ............................................88 



Інвестиційне право України 

 4 

4.6. Суб’єкти інвестиційної діяльності ..........................................90 
4.7. Правове становище учасників інвестиційної діяльності ......96 
4.8. Гарантії прав учасників інвестиційної діяльності .................99 
4.9. Припинення інвестиційної діяльності ....................................102 
 
Розділ 5. Поняття, види та об’єкти інвестицій .........................107 
5.1. Поняття інвестицій ...................................................................107 
5.2. Види інвестицій ........................................................................110 
5.3. Об’єкти інвестицій ...................................................................114 
5.4. Правові форми інвестування ...................................................120 
   
Розділ 6. Правове регулювання інноваційної діяльності .......125 
6.1. Поняття інноваційної діяльності .............................................125 
6.2. Поняття та види об’єктів інноваційної діяльності ................129 
6.3. Правове регулювання інноваційної діяльності ......................129 
6.4. Державне регулювання інноваційної діяльності ...................136 
6.5. Державні гарантії і стимули інноваційної діяльності ...........143 
6.6. Інноваційні правовідносини ....................................................147 
6.7. Правове становище технопарків .............................................149 
   
Розділ 7. Правове регулювання інвестиційного  
співробітництва ..............................................................................157 
7.1. Інвестиційне співробітництво і його види .............................157 
7.2. Характеристика Закону України «Про інститути спільного 
інвестування» ...................................................................................161 
7.3. Корпоративний фонд ................................................................164 
7.4. Пайові інвестиційні фонди ......................................................171 
7.5. Активи інституту спільного інвестування .............................177 
7.6. Пенсійні фонди .........................................................................186 
7.6. Довірчі товариства ....................................................................188 
   
Розділ 8. Інвестиційні договори ..................................................194 
8.1. Поняття інвестиційного договору ...........................................194 
8.2. Характеристика інвестиційних договорів ..............................197 
8.3. Види інвестиційних договорів .................................................200 
8.4. Функції інвестиційних договорів ............................................203 
8.5. Зміст інвестиційних договорів ................................................205 
8.6. Класифікація інвестиційних договорів ...................................209 



Шишка Р.Б. 

 5

Розділ 9. Спільне інвестування ...................................................214 
9.1. Поняття і види спільного інвестування ..................................214 
9.2. Правове регулювання спільного інвестування ......................222 
9.3. Види спільного інвестування ..................................................227 
9.4. Форми спільного інвестування  ...............................................230 
   
Розділ 10. Правове регулювання іноземного інвестування ...237 
10.1. Передумови іноземного інвестування ..................................237 
10.2. Законодавство про іноземне інвестування ...........................244 
10.3. Форми іноземного інвестування ...........................................248 
10.4. Державна реєстрація (перереєстрації) іноземних  
інвестицій .........................................................................................252 
10.5. Правове становище іноземних інвесторів ............................257 
10.6. Захист прав іноземних інвесторів .........................................261 
10.7. Недоліки регулювання іноземного інвестування ................266 
   
Розділ 11. Правове регулювання інвестиційної діяльності у 
спеціальних вільних економічних зонах (СЕЗ) ........................277 
11.1. Основи створення СЕЗ ...........................................................277 
11.2. Становлення СЕЗ ....................................................................280 
11.3. Види СЕЗ .................................................................................285 
11.4. Поняття ВЕЗ ............................................................................290 
11.5. Види ВЕЗ .................................................................................295 
11.6. Сучасний стан ВЕЗ в Україні ................................................298 
11.7. Створення ВЕЗ ........................................................................300 
11.7. Управління СЕЗ ......................................................................302 
11.8. Порядок ліквідації спеціальної (вільної)  
економічної зони ..............................................................................304 
   
Розділ 12. Інвестиційні спори ......................................................310 
12.1. Поняття інвестиційних спорів ...............................................310 
12.2. Юридична природа інвестиційних спорів між договірними 
сторонами (державами) і порядок їх вирішення ...........................314 
12.3. Правові форми та засоби вирішення інвестиційних  
спорів .................................................................................................319 


