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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний
від обов’язкових навчальних занять.
Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності” — сприяти засвоєнню в повному обсязі
навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної
риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні
систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові
основи інвестиційної діяльності” полягають у засвоєнні відповідних
знань, їх закріпленні та систематизації, а також застосуванні їх при
виконанні практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові основи
інвестиційної діяльності” визначається навчальною програмою цієї
дисципліни, а також цими методичними матеріалами.
Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни
“Правові основи інвестиційної діяльності” є:
1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; обов’язкових
і додаткових літературних джерел;
2) виконання домашніх завдань;
3) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
4) підготовка до різних форм поточного контролю;
5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
6) написання реферату за заданою проблематикою;
7) аналітичний огляд наукових публікацій.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал; всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття; опрацювати
навчальну літературу, відповідні нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для
самоконтролю, які охоплюють основні положення, що підлягають
самостійному засвоєнню студентами відповідно до кожної, передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни “ Правові основи
інвестиційної діяльності”.


Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями кожна тема, яка виноситься на самостійне вивчення, передбачає
кілька тестових завдань для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю складені відповідно до програми навчальної дисципліни
“ Правові основи інвестиційної діяльності” для поточної перевірки
знань студентів.
Виконуючи пропоновані завдання, студенти закріплюють знання з дисципліни. При цьому вони спираються не тільки на матеріал
названого навчального курсу, а й використовують отримані знання з
дисциплін “Оподаткування фізичних та юридичних осіб”, “Міжнародне право” та інших юридичних дисциплін, що допоможе студентам підготуватися до заліків та іспитів.
Виконання домашнього завдання з дисципліни “Правові основи
інвестиційної діяльності” має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.
Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також практику його реалізації, обставини і причини прийняття
актів, які вивчаються, відношення до них практиків і громадськості.
Обсяг об’єктів порівняльного вивчення повинен бути максимально
вичерпним.
Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає самостійному засвоєнню, включають в себе підготовку до тематичних
колоквіумів, а також написання рефератів та доповідей за поданими
питаннями.
При підготовці до тематичного колоквіуму вивченню підлягають
нормативно-правові акти у сфері регулювання інвестиційної діяльності. Окрему увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та додаткової літератури за кожною темою, що передбачає
самостійне вивчення.
Одним із важливих засобів засвоєння знань є написання реферату.
Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати
з власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються межі
теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження. Він
слугує перехідним містком до основного дослідження. У ньому повинно бути відображено практичне і теоретичне значення теми.
В основній частині роботи мова повинна йти перш за все про зміст
досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження мо

жуть бути пропозиції щодо національного законодавства у сфері інвестиційної діяльності. У цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того, чому саме таке рішення є єдино правильним.
Робота повинна завершуватись висновками.
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питання теми, винесені на самостійне опрацювання; вільно оперує
поняттями і термінологією; демонструє глибокі знання джерел;
має власну точку зору стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити;
• оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає
викладеному вище; але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на самостійне опрацювання; обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами;
• оцінка “задовільно” — студент розкрив питання; винесені на
самостійне опрацювання; в загальних рисах; розуміє їх суттю;
намагається робити висновки, але при цьому припускається
грубих помилок; матеріал викладає нелогічно і несамостійно;
• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на
поставлене запитання або відповідь неправильна; студент не
розуміє суті питання; не може зробити висновки.
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ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Змістовий модуль І.	Державне регулювання інвестицій
Тема 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій
та інвестиційної діяльності
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Питання для самоконтролю
Поняття інвестиційної діяльності.
Класифікація інвестицій.
Пряме інвестування.
Портфельне інвестування.
Суб’єкти інвестиційної діяльності.
Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.
Об’єкти інвестиційної діяльності.
Характеристика Закону України “Про інвестиційну діяльність”
від 18 вересня 1991 р.

Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему “Інноваційна діяльність в Україні:
історія розвитку та сучасний стан”.
2. Підготувати доповідь на тему “Поняття та види інвестицій”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. За формою вивозу капіталу інвестиції поділяються на:
1) інвестиції у формі виробничого капіталу;
2) вивіз торгового капіталу;
3) портфельні.
2. Під державними інвестиціями розуміють:
1) державні позики;
2) державні кредити;
3) приватні інвестиції.
Література [8; 22–28; 34; 39; 41–44; 57; 76–78; 84–92; 101]
Тема 2. Основні принципи державного регулювання
інвестицій
Питання для самоконтролю
1. Поняття економічної політики
2. Поняття державної інвестиційної політики.
3. Стратегічна мета інвестиційної політики.


4. Завдання інвестиційної політики.
5. Загальні принципи реалізації впливу держави на інвестиційну
політику.
6. Характеристика Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
7. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
8. Напрямки перебудови інвестиційного процесу.
Практичні завдання
1. Підготуватися до колоквіуму за темою “Основні принципи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні”.
2. Підготувати реферат на тему “Головні завдання інвестиційної
політики в Україні”.
3. Підготувати доповідь на тему “Напрямки перебудови інвестиційного процесу”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Закон “Про іноземні інвестиції в СССР” був прийнятий:
1) 1922 р.;
2) 1933 р.;
3) 1958 р.;
4) 1990 р.
2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” був прийнятий:
1) 1990 р.;
2) 1991 р.;
3) 1992 р.;
4) 1995 р.
Література [1–34; 66; 68; 71; 77; 97; 98; 105]
Тема 3. Засоби державного регулювання інвестиційного
процесу
Питання для самоконтролю
1. Інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
2. Закони і законодавчі акти як інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
3. Асигнування і дотації з державного і місцевих бюджетів як інструмент державного регулювання інвестиційної діяльності.


4. Ціноутворення як інструмент державного регулювання інвестиційної діяльності.
5. Державні замовлення і закупівлі як інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
6. Мито і митні податки як інструменти державного регулювання
інвестиційної діяльності.
7. Ліцензії і квоти як інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
8. Розробка та реалізація державних і цільових комплексних програм як інструменти державного регулювання інвестиційної
діяльності.
Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Основні інструменти державного
регулювання інвестиційної діяльності”.
2. Підготувати реферат на тему “Розробка та реалізація державних
і цільових комплексних програм”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Декрет КМУ “Про режим іноземного інвестування” був
прийнятий:
1) 1991 р.;
2) 1992 р.;
3) 1993 р.;
4) 1994 р.
2. З питань уникнення подвійного оподаткування Україною до
2007 року було підписано угод:
1) 38;
2) 52;
3) 84;
4) 12.
Література [1–14; 41–62; 65–66; 68; 71–75; 84; 87; 92; 93; 97; 98;
101–103]
Тема 4. Загальна схема створення системи державного
регулювання інвестиційної діяльності
Питання для самоконтролю
1. Технологічна структура капітальних вкладень в Україні.


2. Структура іноземних інвестицій в Україну.
3. Структура іноземних інвестицій з України.
4. Система залучення іноземних інвестицій в Україну.
Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Функції державного регулювання інвестиційної діяльності”.
2. Підготувати реферат на тему “Проблеми розвитку інвестиційного потенціалу економіки України”.
3. Підготувати реферат на тему “Напрямки державного регулювання інноваційної діяльності”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Про заохочення і взаємний захист інвестицій Україною до
2007 року було підписано угод:
1) 10;
2) 20;
3) 30;
4) 40.
2. Суб’єктами інвестиційної діяльності є:
1) держави;
2) фізичні та юридичні особи;
3) усі вище перераховані.
3. Джерелами фінансування інвестиційної діяльності є:
1) банківські вклади;
2) бюджетні асигнування;
3) благодійні внески.
Література [1–34; 64–66; 68; 72; 74; 79; 85; 92; 93; 95; 105]
Тема 5. Зміст, принципи та функції державного управління
інвестиційною діяльністю в Україні
1.
2.
3.
4.
5.
10

Питання для самоконтролю
Державне управління інвестиційною діяльністю.
Принципи державного управління інвестиційною діяльністю.
Загальні функції управління державного управління інвестиційною діяльністю в Україні.
Спеціальні функції державного управління інвестиційною
діяльністю.
Функції по використанню інвестицій.

Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Принципи державного управління інвестиційною діяльністю”.
2. Підготувати реферат на тему “Спеціальні функції державного
управління інвестиційною діяльністю”.
3. Підготувати реферат на тему “Загальні функції управління державного управління інвестиційною діяльністю в Україні”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Об’єктами інвестиційної діяльності є:
1) майно;
2) цільові грошові вклади;
3) депозитні вклади.
2. Інвестори зобов’язані:
1) подавати фінансову декларацію;
2) стягувати податки;
3) надавати кредити державі.
Література [1–14; 41–62; 65; 66; 69; 75; 85; 88; 89; 91–93; 97–102]
Тема 6. Система та правовий статус органів державного
управління інвестиційною діяльністю в Україні
Питання для самоконтролю
1. Суб’єкти державного управління інвестиційною діяльністю.
2. Органи загальної компетенції з управління інвестиційною
діяльністю.
3. Органи функціональної (міжгалузевої) компетенції з управління інвестиційною діяльністю.
4. Функції КМУ з управління інвестиційною діяльністю.
5. Функції Президента України з управління інвестиційною діяльністю.
6. Правовий статус місцевих державних адміністрацій.
7. Правовий статус Агентства міжнародного співробітництва та
інвестицій.
8. Правовий статус Агентства координації міжнародної технічної
допомоги.
9. Правовий статус Української державної кредитно-інвестиційної компанії.
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Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Функції Президента України з
управління інвестиційною діяльністю”.
2. Підготувати реферат на тему “Правовий статус Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій”.
3. Підготувати реферат на тему “Правовий статус Агентства координації міжнародної технічної допомоги”.
4. Підготувати реферат на тему “Правовий статус Української державної кредитно-інвестиційної компанії”.
5. Підготувати реферат на тему “Правовий статус Національного
агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій
було створено:
1) 1991 р.;
2) 1993 р.;
3) 1995 р.
2. Агентство координації міжнародної технічної допомоги
було створено:
1) 1991 р.;
2) 1993 р. ;
3) 1995 р.
3. Українську державну кредитно-інвестиційну компанію
було створено:
1) 1991 р.;
2) 1993 р.;
3) 1995 р.
4. Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції було створено:
1) 1996 р.;
2) 1998 р.;
3) 2000 р.
Література [1–12; 17–21; 23; 41–64; 80; 81–86; 97–101]
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Тема 7. Державна політика щодо залучення іноземних
інвестицій
Питання для самоконтролю
1. Склад, інструменти і механізми системи залучення інвестицій.
2. Спрямування державної економічної політики на залучення інвестицій.
3. Проведення моніторингу і аналізу іноземних інвестицій.
4. Вивчення і оцінка об’єктів інвестування.
5. Визначення і оцінка джерел інвестування.
6. Побудова механізму залучення інвестицій.
7. Створення системи інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності.
Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Склад, інструменти і механізми
системи залучення інвестицій”.
2. Підготувати реферат на тему “Спрямування державної економічної політики на залучення інвестицій”.
3. Підготувати реферат на тему “Створення системи інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності”.
4. Підготувати реферат на тему “Вивчення і оцінка об’єктів інвестування”.
5. Підготувати реферат на тему “Побудова механізму залучення
інвестицій”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Припинення інвестиційної діяльності може бути на підставі:
1) стихійного лиха;
2) запровадження надзвичайного стану;
3) економічного спаду в державі.
2. До видів іноземних інвестицій належать:
1) іноземна валюта;
2) валюта України;
3) всі вище перераховані.
Література [1–33; 48–54;70; 74; 82–90; 93–98; 105]
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Змістовий модуль ІІ. Правове реглювання іноземних інвестицій
Тема 8. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів
інвестиційної діяльності. Припинення інвестиційної
діяльності
1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Права суб’єктів інвестиційної діяльності.
Обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності.
Відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності.
Припинення інвестиційної діяльності.

Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Припинення інвестиційної діяльності”.
2. Підготувати реферат на тему “Відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Іноземними інвесторами є:
1) іноземці;
2) іноземні держави;
3) міжнародні організації.
2. Іноземні інвестиції можуть здійснюватися на основі:
1) концесійних договорів;
2) контрактів про виробничу кооперацію;
3) усної домовленості.
3. Реінвестиції здійснюються:
1) за курсом НБУ;
2) за ринковим курсом.
Література [1–27; 41–62; 92–98; 101; 103; 105]
Тема 9. Характеристика інвестиційного законодавства
України
Питання для самоконтролю
1. Джерела інвестиційного права.
2. Історія розвитку інвестиційного законодавства в Україні.
3. Законодавство УРСР з питань регулювання інвестиційної
діяльності.
4. Характеристика інвестиційного законодавства України.
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Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Джерела інвестиційного права”.
2. Підготувати реферат на тему “Історія розвитку інвестиційного
законодавства в Україні”.
3. Підготувати реферат на тему “Характеристика інвестиційного
законодавства України”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Підприємство з іноземними інвестиціями у статутному
фонді повинно мати іноземних інвестицій:
1) 20 %;
2) 10 %;
3) 30 %;
4) 40 %.
2. Залежно від способу проведення тендери можуть бути:
1) відкритими;
2) закритими;
3) державними.
Література [1–8; 10–14; 16; 22–34; 48; 51–55; 99; 101]
Тема 10. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета
створення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Питання для самоконтролю
Поняття спеціальної (вільної) економічної зони.
Мета створення, статус, територія і функціональні типи спеціальних (вільних) економічних зон згідно із законодавством
України.
Суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони, їх права та обов’язки.
Органи управління спеціальних (вільних) економічних зон.
Характеристика пільг, що надаються інвесторам у вільних економічних зонах.
Поняття офшорних зон.
Нормативно-правове регулювання відносин резидентів України з нерезидентами із офшорних зон.
Особливості участі у приватизації нерезидентів з офшорних
зон.
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Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Мета створення, статус, територія і функціональні типи спеціальних (вільних) економічних зон
згідно із законодавством України.”
2. Підготувати реферат на тему “Органи управління спеціальних
(вільних) економічних зон”.
3. Підготувати реферат на тему “Характеристика пільг, що надаються інвесторам у вільних економічних зонах”.
4. Підготувати реферат на тему “Особливості участі у приватизації нерезидентів з офшорних зон”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Спеціальні (вільні) економічні зони можуть створюватися
у вигляді:
1) науково-технічної зони;
2) зони прикордонної торгівлі;
3) офшорної зони;
4) всі вище перераховані.
2. До функцій управління інвестиційної діяльності відносять:
1) планування;
2) координацію;
3) контроль;
4) прогнозування;
5) жодна з перерахованих функцій.
3. Загальні функції з державного управління інвестиційної
діяльності виконують:
1) Кабінет Міністрів України;
2) Президент України;
3) державні та місцеві організації.
Література [8; 10–16; 28–32; 58; 61–68; 91–93; 104]
Тема 11.	Міжнародні договори як джерело інвестиційного
права України
Питання для самоконтролю
1. Поняття та ознаки міжнародного договору.
2. Види міжнародних договорів.
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3. Кодифікація права міжнародних договорів.
4. Міжнародні договори та вітчизняне законодавство в регулюванні відносин іноземного інвестування.
5. Колізійне регулювання інвестиційної діяльності.
Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Кодифікація права міжнародних
договорів”.
2. Підготувати реферат на тему “Міжнародні договори та вітчизняне законодавство в регулюванні відносин іноземного інвестування”.
3. Підготувати реферат на тему “Колізійне регулювання інвестиційної діяльності”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Головні інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності:
1) закони і законодавчі акти;
2) інвестиції в житлове будівництво;
3) інвестиції виробничого призначення;
4) жодний з перерахованих.
2. Джерелами інвестицій є:
1) кредити комерційних банків;
2) пенсійні внески;
3) державні позички.
3. В Україні можуть випускатися такі цінні папери:
1) векселі;
2) акції;
3) ощадні сертифікати;
4) жоден з перерахованих.
4. Держава бере участь в інвестиційному процесі через:
1) державний сектор економіки;
2) Фонд державного майна;
3) НБУ;
4) все вище перераховане.
Література [1–8;10–14; 16; 22–34; 48; 51–55; 79; 84–92; 104]
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Тема 12.	Інститути міжнародної інвестиційної діяльності
1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Діяльність міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Діяльність Світового банку.
Діяльність МВФ.
Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку.

Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему “Діяльність інститутів міжнародної інвестиційної діяльності в Україні”.
2. Підготувати реферат на тему “Особливості діяльності Світового
банку в Україні”.
3. Підготувати реферат на тему “Рекомендації МВФ щодо вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Головними завданнями інвестиційної політики є:
1) збільшення обсягів інвестиційних ресурсів;
2) забезпечення зростання капітальних вкладень;
3) жодне з перерахованих.
2. Принципами реалізації впливу держави на інвестиційну
діяльність є такі:
1) принцип ефективності;
2) принцип стабільності;
3) принцип адекватності;
4) жоден з перерахованих.
Література [22–34; 40–44; 84–92; 102]
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