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Вступ 5

ВСТУП

Питання залучення інвестицій набуває особливої значущості 
в період, коли потрібно вирішувати економічні проблеми в Укра-
їні. Необхідність залучення додаткових коштів для вирішення 
економічних проблем спонукає законодавця шукати оптимальні 
варіанти для покращення інвестиційного клімату в державі. Про-
те інвестори не мають бажання вкладати кошти в країни, в яких 
належним чином не забезпечено захист їх прав та законних інте-
ресів. Таким чином, однією зі складових сприятливого інвести-
ційного клімату в Україні є забезпечення належного захисту прав 
інвесторів у сфері господарювання, тому проблеми, пов’язані із 
захистом прав інвесторів у сфері господарювання, потребують 
першочергового вирішення. 

Окремі питання, які є складовими інституту захисту прав ін-
весторів у сфері господарювання, досліджувались вченими й 
практиками як в Україні, так і за кордоном. Проте комплексне 
теоретико-правове дослідження інституту захисту прав інвесто-
рів у сфері господарювання відсутнє та, як слідство, немає все-
бічної теоретичної моделі захисту прав інвесторів у сфері госпо-
дарювання. У зв’язку із зазначеним проблеми захисту прав інвес-
торів вирішуються фрагментарно, що має негативні наслідки для 
інвесторів. Відсутність цілісної теоретичної моделі захисту прав 
інвесторів у сфері господарювання не дозволяє розробити систем-
ного підходу до питання захисту прав інвесторів у сфері господа-
рювання, що є вагомою перешкодою для залучення інвестицій, як 
національних, так й зарубіжних, в економіку України. 

Теоретична модель захисту прав інвесторів у сфері господа-
рювання передбачає, по-перше, визначення інституту захисту 
прав інвесторів у сфері господарювання та його складових, а 
саме: форм, способів, засобів захисту прав інвесторів у сфері  
господарювання та їх взаємозв’язок; по-друге, обґрунтування 
співвідношення публічно-правових й приватноправових інтересів 
у процесі захисту прав інвесторів; по-трете, дозволяє запропону-
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вати напрями модернізації норм права, що регулюють питання 
захисту прав інвесторів у сфері господарювання. 

У 2016 р. Конституція України зазнала значних змін у частині 
регулювання питань здійснення правосуддя, також із 30 вересня 
цього року вступив у законну силу Закон України «Про судоустрій 
і статус суддів», який пропонує новий порядок судоустрою в 
Україні. Згадані норми права потребують ретельного вивчення й 
глибокого аналізу, що дозволить з’ясувати новітні підходи законо-
давця щодо питання захисту прав інвесторів у сфері господарю-
вання у судовому порядку, побачити недоробки як теоретичного, 
так й практичного характеру та запропонувати напрями їх подо-
лання. 

Все вищезгадане демонструє актуальність питань, що дослі- 
джуються в монографії, та свідчить про доцільність побудови 
всебічної теоретичної моделі захисту прав інвесторів у сфері го-
сподарювання на основі комплексного теоретико-правового  
дослідження інституту захисту прав інвесторів у сфері господа-
рювання та з урахуванням новітніх норм права.
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