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ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВЛАСНОСТІ/ІНВЕСТИЦІЙУ СФЕРІ ЗАХИСТУ ВЛАСНОСТІ/ІНВЕСТИЦІЙ

BUSINESS & LEGAL INFRASTRUCTURE FORUM



ТАКИМИ ЦІННОСТЯМИ МОЖУТЬ БУТИ:

Кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні
папери (крім векселів)

Рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування
та інші матеріальні цінності)

Майнові права інтелектуальної власності

Сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших
знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків
та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи
іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау")

Права користування землею, водою, ресурсами,
будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові
права

ІНВЕСТИЦІЇ
ВСІ ВИДИ МАЙНОВИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, 
що вкладаються в об`єкти підприємницької та інших видів
діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход)
та/або досягається соціальний та екологічний ефект
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
СУКУПНІСТЬ ПРАКТИЧНИХ ДІЙ ГРОМАДЯН, ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ І ДЕРЖАВИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ

 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВАДИТЬСЯ НА ОСНОВІ:

ІНВЕСТУВАННЯ
що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами,
господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, громадськими і
релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на
колективній власності
 
ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
що здійснюється органами державної влади за рахунок коштів державного
бюджету, позичкових коштів, а також державними підприємствами та
установами за рахунок власних і позичкових коштів
 
МІСЦЕВОГО ІНВЕСТУВАННЯ
що здійснюється органами місцевого самоврядування за рахунок коштів
місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними
підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів

ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
що здійснюється іноземними державами, юридичними особами та
громадянами іноземних держав
 
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
що здійснюється юридичними особами та громадянами України, юридичними
особами та громадянами іноземних держав
 
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
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ПОСТАНОВА ВС 

09.02.2021 у справі №856/9/20-а 

 
ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, 

ОСКІЛЬКИ Є ЗАПОРУКОЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА
ДОБРОБУТУ КОЖНОГО ЧЕРЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО

ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ
ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ, РОЗВИТКУ ВІДПОВІДНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
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СТИМУЛЮВАННЯ
П ІДПРИЄМНИЦЬКО Ї

Д ІЯЛЬНОСТ І

СТВОРЕННЯ  ПРИВА БЛИВОГО
ІНВЕСТИЦ ІЙНОГО  КЛ ІМАТУ

ЗАХИСТ  
ПРАВ  І Н ВЕСТОР І В



 БІЛЬШІСТЬ СПРАВ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНВЕСТИЦІЯМИ, РОЗГЛЯНУТИХ
СУДАМИ УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНО ПИТАННЯМ:

ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДОГОВОРІВ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ 
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ІНВЕСТУВАННЯ У ЗАБУДОВУ ТА ІНФРАСТРУКТУРУ

ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА АКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ



Право особи, яка вважає себе власником майна, не підлягає захистові
шляхом задоволення позову до добросовісного набувача з використанням
правового механізму, унормованого положеннями законодавства, яке
визначає підстави та правові наслідки недійсності правочину.
 
Норми щодо реституції не можуть застосовуватись як підстави позову про
повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, яке
було відчужене третій особі. Не підлягають задоволенню позови власників
майна про визнання недійсними наступних правочинів щодо відчуження
цього майна, які були вчинені після недійсного правочину.

Помилки та недоліки, допущені державними органами влади, повинні
служити на користь постраждалих осіб, особливо в разі відсутності інших
конфліктуючих приватних інтересів. Іншими словами, ризик вчинення
державними органами будь-якої помилки має нести держава і ці помилки
не повинні виправлятись за рахунок зацікавленої особи.

ПОСТАНОВА ВП ВС 

від 02.07.2019 у справі №48/340 
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Суб’єкт права постійного користування земельною ділянкою набуває
права власності на збудовані на такій земельній ділянці об’єкти
нерухомого майна.

У випадку незаконного заволодіння таким майном особою, яка відповідно
до інвестиційного договору здійснювала будівництво на земельній ділянці,
переданій в постійне користування, належним способом захисту суб’єкта
права постійного користування земельною ділянкою є віндикаційний позов.

Вимога Університету про визнання за ним права власності на спірне майно
є неефективним способом захисту, бо Університет є тим суб`єктом, який
набуває право власності на збудовані на відповідній ділянці об`єкти, а тому
може заявити саме віндикаційний позов.

ПОСТАНОВА ВП ВС 

від 16.02.2021 у справі №910/2861/18
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ВП ВС частково відступила від правового висновку КАС ВС щодо порядку
повернення коштів, розміщених недержавним пенсійним фондом в банківській
установі щодо якого розпочату процедуру ліквідації, визначивши, що активи
недержавних пенсійних фондів (пенсійні активи), які були проінвестовані до
11.07.2014, не повинні були включатись до ліквідаційної маси банку та мали
повертатись банками недержавним пенсійним фондам під час проведення
тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку.

Верховний суд вказав, що недержаний пенсійний фонд може займатись
виключно діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. Активи такого
пенсійного фонду можуть формуватися виключно внаслідок операцій,
пов`язаних з провадженням недержавного пенсійного забезпечення, та
формуються за рахунок пенсійних внесків та інших надходжень до
пенсійного фонду. До таких активів належать активи в грошових коштах, які
можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду,
а саме інвестування з метою отримання доходу на користь учасників фонду
відповідно до інвестиційної декларації.

ПОСТАНОВА ВП ВС 

від 16.06.2020 у справі №910/22513/17
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Верховний суд зазначив, що оскільки оспорюваний інвестиційний договір не
містить умов щодо відчуження комунального майна, право користування яким
передавалося саме для проведення реконструкції цього майна з метою
розміщення муніципального ринку, а земельна ділянка не вибула з постійного
користування комунального підприємства та залишилася у комунальній
власності територіальної громади, міськрада погодила не тільки укладення
інвестиційного договору, а і його подальше виконання шляхом надання згоди на
укладення договору суперфіцію - наявне укладення оспорюваних
інвестиційного договору і договору суперфіцію, внесення змін до рішення
міськради, а також реєстрація права власності на муніципальний торговий
комплекс за встановлених у цій справі обставин не можуть розцінюватися як
такі, що порушують інтереси держави в особі територіальної громади. 

Адже усі дії міськради та комунального підприємства, пов`язані з використанням
земельної ділянки під будівництво муніципального торгового комплексу,
спрямовані передусім на дотримання інтересів місцевої територіальної громади
з метою облаштування та вдосконалення торгівельної інфраструктури міста із
залученням коштів інвестора.

ПОСТАНОВА КГС ВС 

від 18.02.2020 у справі №915/420/19 
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Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про інститути спільного
інвестування» строковий інститут спільного інвестування створюється на
певний строк, встановлений у його регламенті, після закінчення якого
зазначений інститут спільного інвестування припиняється.

Наслідком припинення строкового пайового фонду є створення
управителем ліквідаційної комісії фонду та, зокрема, розподіл його активів
між учасниками, який має бути здійснений не пізніше одного календарного
року з дати прийняття рішення про ліквідацію фонду.

Єдиним ефективним способом захисту майнових прав позивачів у спірних
правовідносинах є визнання права власності на частини нежитлових
будівель котельні та газорегуляторного пункту відповідно до кількості їх
інвестиційних сертифікатів.

ПОСТАНОВА КГС ВС 

від 07.10.2020 у справі №911/735/19



СПРИЙНЯТТЯ  НОВОВВЕДЕНЬ
ОРГАНАМИ  ВИКОНАВЧО Ї

ВЛАДИ

Д ІЄЗДАТНОСТ І
СУДОВО Ї  СИСТЕМИ

ПОЛ І ТИЧНО Ї  ВОЛ І

 ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОСТВОРЕНИХ МЕХАНІЗМІВ

ІНВЕСТУВАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:
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ІСТОТНІ УМОВИ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ

НЕОБХІДНО ВИЗНАЧАТИ 

ЩЕ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЧІТКО 
ЗАДЛЯ УСУНЕННЯ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ 

В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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