
Тема дисципліни 2.3. Правове регулювання інвестиційної та 

зовнішньоекономічної  діяльності    

 

Семінарське заняття 7 

Тема:  Порядок і форми інвестиційної діяльності в Україні  

 
План 

1. Поняття, ознаки і правове забезпечення інвестиційної діяльності. 

2. Суб’єкти інвестиційної діяльності. 

3. Поняття інвестицій та їх види. 

4. Правові форми інвестиційної діяльності. 

5. Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  
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Допоміжна: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV(із змінами і доповненнями) 

3. Закони України (із змінами і доповненнями): 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-XII; 

« Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 №1560-XII. 

 

Інтернет - ресурси: 

 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. www.kmu.gov.ua – Офіційний урядовий портал органів виконавчої влади України 

4. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

5. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка –  www.library.univ.kiev.ua  

6. Підприємництво, господарство і право : загальноукраїнський науково-практичний 

господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://pgp-journal.kiev.ua/.  

7. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravo.biz.ua/. 

Ключові поняття та категорії  
Інвестиції, контракт, іноземне інвестування, цінні папери, резиденти, нерезиденти, 

зовнішньоекономічна діяльність, санкції, валюта, ліцензія, зовнішньоекономічний договір.  

Індивідуальні творчі завдання 
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1. Правове забезпечення та  розвиток інвестиційної діяльності в Україні. 

2. Правовий статус суб’єктів інвестиційної діяльності.  

3. Вплив іноземного інвестування на економіку України. 

4. Проблеми іноземного інвестування в Україні.  

5. Порядок створення та діяльності вільних економічних зон в Україні.    

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів  
1. Що таке «інвестиція» і які види інвестицій вам відомі? 

2. Яка мета іноземного інвестування? 

3. Визначте коло суб’єктів інвестиційної діяльності.  

4. Що таке «вільні економічні зони» ? 

5. Які вимоги визначні законодавством до діяльності «нерезидентів» в Україні?  

6. Які форми державного контролю за інвестиційною діяльністю визначні законом?  

7. Хто є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності? 

8. Визначте порядок укладення зовнішньоекономічного договору. 


