
Інвестиційний договір:
все від А до Я

Юридична клініка Луцького Національного Технічного
Університету "VERITAS"



ІНФОРМАТИВНА
ЧАСТИНА

ІНТЕРАКТИВНА
ЧАСТИНА

Структура уроку

Навчальна гра "Склади договір"
Інтерактивний тест (40хв)

Створення неформальної
атмосфери (5 хв)

ВСТУП

ПІДСУМКИ
Запитання від аудиторії

(10 хв)

Матеріал для
ознайомлення (15 хв)



Підвищення фінансової усвідомленості

Дати зрозуміти що таке
інвестиційний договір, та як правильно
його укласти

Вивчити нові фінансові терміни та їх
значення

Мета уроку:



Обладнання та
матеріали:

Телефони в учнів

Роздруковані QR-коди

Роздруковані шаблони договорів для
кожного учня.



Вступ
Ведуча 2: Вітаю! Дозвольте представитись, ми
клініцистки Юридичної клініки Луцького Національного
Технічного Університету «VERITAS», м. Луцьк. Мене
звати Вікторія, я студентка Факультету бізнесу та
права.
Ведуча 1: Добрий день! Мене звати Діана, я також
студентка Факультету бізнесу та права.  Сьогодні ми
хочемо розказати вам про загальні правові та
економічні умови інвестиційної діяльності на території
України. Давайте уявимо ситуацію, коли учень
старшого класу має крутий стартап-проект, але зовсім
немає грошей. Де буде шукати поради наш майбутній
бізнесмен? Звичайно, він сідає за комп’ютер і починає
«гуглити». І так.
 Майбутній бізнесмен (Ведуча 2): в мене є ідея, але
немає грошей.
 Гугл (Ведуча 1): Інвестиції
 Майбутній бізнесмен (Ведуча 2): Що таке інвестиції?
 Гугл (Ведуча 1): Інвестиціями є 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.



Майбутній бізнесмен (Ведуча 2): Що ж може бути
такими цінностями? 
 Гугл (Ведуча 1): Такими цінностями можуть бути:
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні
папери (крім векселів); ухоме 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; інші цінності.
 Майбутній бізнесмен (Ведуча 2): А що таке
інвестиційна діяльність? 



 Гугл (Ведуча 1): Інвестиційною діяльністю є
сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і
держави щодо реалізації інвестицій. Об'єктами
інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно,
в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх
галузях економіки, цінні папери (крім векселів),
цільові грошові вклади, науково-технічна продукція,
інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а
також майнові права.
 Майбутній бізнесмен (Ведуча 2):   Хто ж може
здійснювати інвестиційну діяльність? 
 Гугл (Ведуча 1): Суб'єктами (інвесторами і
учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути
громадяни і юридичні особи України та іноземних
держав, а також держави
 Майбутній бізнесмен (Ведуча 2):   А як їм всім
домовитись?
 Гугл (Ведуча 1): Основним правовим документом,
який регулює взаємовідносини між суб'єктами
інвестиційної діяльності, є договір (угода)



Майбутній бізнесмен (Ведуча 2): Так що це за
договір?
Гугл (Ведуча 1): Інвестиційний договір — основний
правовий документ, що регулює взаємовідносини між
суб'єктами інвестиційної діяльності. Він є правовою
формою взаємовідносин між інвестором та іншими
учасниками інвестиційної діяльності.
Майбутній бізнесмен (Ведуча 2): Чи не вкраде
інвестор мою бізнес-ідею?
Гугл (Ведучв 1): Договір інвестування за своєю
сутністю є тим важелем, який захистить Вас від
посягань на ваш бізнес. За цим договором інвестор
фінансує бізнес та в майбутньому має стабільний
дохід. Ви є підзвітними інвестору, але тільки щодо
того, куди витрачаються його кошти. Що стосується
прийняття рішень та вибору вектору розвитку- це
виключно Ваша зона відповідальності.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Майбутній бізнесмен (Ведуча 2): То що писати в
тому договорі? 
Гугл (Ведуча 1): Істотними умовами є ті умови, без
яких не можна заключати договір. Для інвестиційного
договору вони наступні:
1. Предмет договору. 
2.Ціна.
3. Строк. 
Майбутній бізнесмен (Ведуча 2): Гугл, допоможеш
мені  скласти такий договір? 



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР  №_________
м. Львів                                                             „__”_________ 2021 р. 

Громадянин України ____________(надалі згідно тексту “Інвестор”),
який проживає за адресою: _____________, має паспорт (серія __, номер

______), що був виданий ______________________________, якому
присвоєний ідентифікаційний номер платника податків _________, з однієї

сторони, та Громадянин України ____________(надалі згідно тексту
“Інвестор”), який проживає за адресою: _____________, має паспорт

(серія __, номер ______), що був виданий
______________________________, якому присвоєний ідентифікаційний

номер платника податків _________ ( надалі згідно тексту –
«Виконавець») з другої сторони, які надалі спільно іменуються

„Сторони”, а кожен окремо – „Сторона”, намагаючись згідно із ст. 6
Цивільного кодексу врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх

дійсним намірам, уклали цей Інвестиційний договір (надалі – „Договір”)
про наведене нижче: 

 
 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

 

Інтерактивна частина
Всім учням дають шаблон договору інвестування, який

всі разом заповнюється. Ведучі по черзі коментують
пункти, вся діяльність проходить в дружній

невимушеній атмосфері. 



 
 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Предметом цього Договору є
____________________________________________________________

_____ 2.2. Інвестор здійснює фінансування шляхом внесення
Інвестиції (коштів) на банківський рахунок Виконавця

2.3. Виконавець забезпечує реалізацію проекту Інвестиції Інвестора
для

____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________; 2.4. За умови виконання Інвестором узятих за цим
Договором зобов'язань Сторони отримують прибуток у таких

співвідношеннях:
____________________________________________________________

______2.5 Інвестор вносить інвестиційний платіж на банківський
рахунок Виконавця у розмірі ________________________ та надалі

отримує свою частку протягом ________________ рівними
частинами у відповідності до розрахунку за цим Договором та

додатково, окрім інвестиційного платежу, Інвестор отримує у якості
об’єкту інвестування _______ (___________ відсотків) річних від
суми інвестиційного платежу. Виконавець починає сплату частки

Інвестора та об’єкту інвестування після спливу
_________________________ календарних місяців з дня внесення

інвестиційного платежу. 
 



3 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. За умови належного і реального виконання Інвестором

Договору, Виконавець повертає Інвестору інвестиційний
платіж.

4. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ. ЦІНА ДОГОВОРУ.
4.1. Вартість інвестиції складає  ________________________
грн., що еквівалентно за курсом Національного банку України

(далі - НБУ) на дату укладення Договору
___________________ доларів США. 

4.2. Графік інвестування: - Продовж 3 робочих днів з моменту
підписання договору – _______________ грн., що еквівалентно
за курсом Національного банку України (далі - НБУ) на дату

укладення Договору ________________ доларів США; - Продовж
20 робочих днів з моменту підписання договору –

________________ грн., що еквівалентно за курсом
Національного банку України (далі - НБУ) на дату укладення
Договору _____________________ доларів США; - Продовж 40

робочих днів з моменту підписання договору –
________________ грн., що еквівалентно за курсом

Національного банку України (далі - НБУ) на дату укладення
Договору _____________________ доларів США; 

 



5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Інвестор має право: 

5.1.1. вимагати належного виконання Виконавцем зобов’язань
згідно Договору; 

5.1.2.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________; 
5.1.3.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________; 
5.1.4.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_____________________; 
5.2. Інвестор зобов'язується: 

5.2.1. здійснити інвестування за Договором у строки та на
умовах, визначених Договором шляхом перерахування грошових

коштів на поточний рахунок Виконавця; 
 



5.2.2.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____ 
5.2.3.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____ 
5.3. Виконавець має право: 

5.3.1. на укладення будь-яких договорів, необхідних для виконання
Договору; 

5.3.2___________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____; 
5.3.3.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____. 
5.4. Виконавець зобов'язаний: 

5.4.1.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____; 
5.4.2.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____; 
5.4.3.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____. 
 



6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПРИПИНЕННЯ
ДОГОВОРУ

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання своїх зобов'язань, які передбачені

положеннями Договору та чинним законодавством України. 
6.2. Сторона, що допустила невиконання або неналежне

виконання зобов'язань, повинна компенсувати також збитки
постраждалій Стороні. Сплата штрафних санкцій не звільняє

винну Сторону від виконання зобов’язань за Договором. 
6.3. Якщо зобов'язання з внесення Інвестиції виконуються

Інвестором в обсязі, що не відповідає передбаченому цим
Договором, чи у випадку дострокового розірвання договору по
ініціативі Інвестора (неможливість інвестування по п.4.2

Договору), Інвесторові не повертаються сплачені інвестиційні
платежі. 

6.4. Якщо Виконавець порушує строки повернення інвестиційного
платежу та/або строки сплати Об’єкту інвестування більше

ніж на 3 (три) календарні місяці, Інвестор має право
здійснити звернення стягнення на предмет застави, що є

забезпеченням зобов’язань за цим Договором. 
6.5. Договір припиняється виконанням, проведеним належним

чином. 
6.6. Дія Договору може бути припинена достроково за взаємною

згодою Сторін. 
 



7. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне чи

часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно є
наслідком випадку або обставин форс-мажору (непереборної сили
чи подій надзвичайного характеру), які виникли після укладення

Договору поза волею Сторін. 
8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та непорозуміння, які можуть виникнути в
зв’язку з укладанням та виконанням положень Договору
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. При
неможливості досягнути згоди в результаті переговорів

протягом 30 (тридцяти) календарних днів Сторони передають
такі спори на розгляд відповідних судових органів України. 

9 СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання

Інвестором та Виконавцем і діє до виконання Сторонами
зобов’язань за Договором або його дострокового припинення

відповідно до умов Договору. 
 10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 
 



Інтерактивний тест

Для того, щоб пройти тест, потрібно мати мобільний
телефон, щоб просканувати QR-код



відповідь, згода укласти договір
своєрідна, специфічна вимова, притаманна
мовцю, що говорить "нерідною мовою"
хвороба, яка виникає в людини, котра стає
банкрутом

особа, яка дає згоду укласти договір
особа, яка розмовляє акцентом
особа, яка допомагає банкрутам

правочин двох чи більше осіб, спрямований на
виникнення, зміну чи припинення цивільних
прав і обов'язків
домовленість не вчиняти правопорушення
умова, за якою особа-правопорушник буде
звільнена від юридичної відповідальності

1.Акцепт - це *

2. Акцептант - це *

3. Договір - це *



відповідальність, передбачена сторонами
договору за невиконання чи неналежне виконання
його умов
коли винну особу б'ють договором
строки ув'язнення невідповідальних осіб

умови договору, без яких договір вважається
недійсним
умови щодо певної істоти, про яку йде мова в
договорі
умови, за яких особа, що укладає договір, може
побити істоту, щодо якої той договір укладено

інша назва президента
особа, яка звертається до іншої особи (осіб) з
пропозицією (проектом договору) укласти договір
особа, яка вміє шантажувати

знижка в магазині
адресована конкретному суб'єкту пропозиція
укласти договір
обман інших осіб

4. Договірна відповідальність - це *

5. Істотні умови договору - це *

6. Оферент - це *

7. Оферта - це *



установа, яка готує фінансистів
установа, що дає гроші просто так
юридична особа, яка відповідно до закону надає
одну чи декілька фінансових послуг

сфера діяльності учасників ринків фінансових
послуг з метою надання та споживання певних
фінансових послуг
ринки, де продають фінанси
ринки, де можна виграти знижку на відсотки
кредиту в банку

установа, яку взяли в кредит
установа, яка замість боржника повертає його
кредит в банк
фінансова установа, яка відповідно до закону має
право за рахунок залучених коштів надавати
фінансові кредити на власний ризик

8. Фінансова установа - це *

9. Ринки фінансових послуг - це *

10. Кредитна установа - це *



ДЯКУЄМО ЗА
УВАГУ!!!


