




3 

 

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

Міжнародне інвестиційне право 

Вид дисципліни обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 4 

Семестр  8 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

                   Аудиторні  56 

                   Модульний контроль 8 

                   Семестровий контроль - 

                   Самостійна робота 56 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Міжнародне інвестиційне право» спрямована на вивчення основних 

положень міжнародного права та національного права України, що регулюють міжнародні 

інвестиційні відносини, а також основних положень права України, що регулює публічно-

правові відносини, що складаються за участю суб’єктів міжнародних інвестиційних відносин у 

зв’язку із здійсненням ними міжнародного інвестування.  

Завдання: 

До основних завдань дисципліни «Міжнародне інвестиційне право» відноситься: 

-  формування у студентів цілісного уявлення про міжнародне інвестування як предмет 

правового регулювання; 

- формування у студентів здатності застосовувати знання з теорії держави та права, 

господарського права та міжнародного приватного права для визначення міжнародних 

інвестиційних правовідносин та норм права, що їх регулюють; 

- формування у студентів цілісного уявлення про склад міжнародних інвестиційних 

правовідносин; 

- формування у студентів цілісного уявлення про підстави виникнення міжнародних 

інвестиційних правовідносин; 

- формування у студентів розуміння норм і концепцій міжнародного права, пов’язаних із 

регулюванням міжнародного інвестування;  

- формування у студентів розуміння норм і концепцій національного права України, 

направлених на регулювання міжнародного інвестування;  

- формування у студентів розуміння взаємодії міжнародного права та права України в 

регулюванні міжнародного інвестування; 

- формування у студентів здатності застосувати знання з правового регулювання 

міжнародного інвестування при складанні міжнародних інвестиційних договорів; 

- формування у студентів цілісного уявлення про шляхи вирішення міжнародних 

інвестиційних спорів; 

- формування у студентів здатності вирішувати міжнародні інвестиційні спори та 
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представляти суб’єктів міжнародних інвестиційних відносин в процесі розгляду міжнародних 

інвестиційних спорів шляхом судочинства та арбітражу. 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна «Міжнародне 

інвестиційне право» забезпечує формування таких компетентностей: 

ЗК-6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ФК-3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою міжнародно-

правових інструментів. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- що представляє собою міжнародне інвестування як предмет правового регулювання; 

- хто може бути суб’єктом міжнародних інвестиційних правовідносин і в яких 

організаційно-правових формах існують українські та іноземні суб’єкти міжнародних 

інвестиційних правовідносин;  

- що може бути об’єктом міжнародних інвестиційних правовідносин і які існують види 

об’єктів міжнародних інвестиційних правовідносин; 

- які права і обов’язки складають зміст міжнародних інвестиційних правовідносин; 

- що є підставою виникнення міжнародних інвестиційних правовідносин; 

- за якими критеріями міжнародні інвестиційні відносини, як приватноправові 

відносини, відрізняються від публічно-правових відносин, у які суб’єктам міжнародних 

інвестиційних відносин доводиться вступати при здійсненні міжнародного інвестування; 

- які є джерела правового регулювання міжнародного інвестування; 

- як функціонує механізм правового регулювання міжнародного інвестування; 

- які існують шляхи вирішення міжнародних інвестиційних спорів та в якому порядку 

ці спори вирішуються; 

- основні проблеми у сфері правового регулювання міжнародного інвестування; 

вміти:  

- використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань; 

- володіти спеціальною термінологією в сфері правового регулювання міжнародного 

інвестування;  

- відрізняти міжнародні інвестиційні відносини від публічно-правових відносин, у які 

суб’єктам міжнародних інвестиційних відносин доводиться вступати при здійсненні 

міжнародного інвестування; 

- знаходити відповідні джерела, які містять норми права, що регулюють міжнародні 

інвестиційні відносини та  публічно-правові відносини, безпосередньо пов’язані із 

міжнародним інвестуванням;  

- правильно тлумачити та застосовувати на практиці норми права, що регулюють 

міжнародні інвестиційні відносини та  публічно-правові відносини, безпосередньо пов’язані із 

міжнародним інвестуванням; 

- складати міжнародні інвестиційні контракти; 

- визначати шляхи та процедуру вирішення міжнародних інвестиційних спорів. 

  

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна «Міжнародне 

інвестиційне право» забезпечує формування таких програмних результатів навчання: 

ЗН-1. Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та приватного), 

порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах міжнародного життя тенденції та 

закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні можливості й ризики. 
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ЗН-3. Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні джерела безпосередньої 

й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних обставин і фактів, надання міжнародно-

правової оцінки подіям міжнародних відносин. 

УМ-4. Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і національно-

правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет логічної послідовності та 

практичної адекватності. 

УМ-6. Вести аргументовану дискусію із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політичної 

та економічної діяльності, правничих систем сучасності, поважати опонентів і їхню точку зору. 

ЗЗ-4. Представляти інтереси клієнта у судах України та третейських судах, утворених за 

законодавством України, а також у міжнародному комерційному арбітражі та міжнародних 

судових установах. 

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із міжнародно-

правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню точку зору. 

КОМ-3. Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний 

досвід з актуальних питань міжнародного права. 

КОМ-4. Ефективно формувати комунікаційну стратегію. 

АВ-1. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.  

АВ-2. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий  професійний 

розвиток. 

АВ-3. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за стратегічний 

розвиток команди. 

ДПРН. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, визначати аргументи  проти 

позиції опонентів. Уміння вести професійну дискусію з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань у сфері міжнародних економічних відносин, з питань захисту 

навколишнього середовища та приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. 

Уміння приймати участь в переговірному процесі, пов’язаному з регулюванням міжнародних 

приватноправових відносин з питань  інвестування, фінансування, міжнародних перевезень та 

зовнішньоекономічної діяльності в рамках роботи колективної роботи фахівців різних 

спеціальностей. Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної економічної та фінансової  взаємодії. Уміння розробляти та укладати  

правові документи та договори (контракти), передбачені національним законодавством та 

міжнародним правом, при регулюванні приватноправових відносин з іноземним елементом та 

здійснені зовнішньоекономічної діяльності. Уміння застосовувати на практиці законодавство 

України  при врегулюванні господарських приватноправових відносин з іноземним елементом. 

Уміння застосовувати на практиці знання з процедур провадження та ведення справ у судах 

загальної юрисдикції, спеціалізованих судах та міжнародному комерційному арбітражу у 

справах, ускладнених іноземним елементом. Здатність застосовувати знання у врегулюванні 

фінансових відносин на міжнародному та національному рівнях. Демонструвати знання у сфері 

правового регулювання митної політики держави та міжнародно-правового регулювання 

відноси у сфері міждержавного співробітництва з митних питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

у
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
 

Л
ек

ц
ії

  

се
м

ін
ар

и
 

п
р
ак

ти
ч

н
і 

Л
аб

о
р
ат

. 

Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні положення міжнародного інвестиційного права 

Тема 1. Поняття міжнародного інвестиційного права. Суб’єкти 

інвестиційних відносин. Інвестиційний режим  
16 4 2 2 - 8 

Тема 2. Міжнародні механізми регулювання інвестиційних 

відносин 
 11 2 2 2 - 5 

Тема 3. Правові форми міжнародного інвестування  11 2 2 2 - 5 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 1 40 8 6 6  18 

Змістовний модуль 2. Регулювання інвестиційних відносин за законодавством України 

Тема 4. Засади державного регулювання інвестування 11 2 2 2 - 5 

Тема  5. Корпоративна форма інвестування в Україні 9 2 2 - - 5 

Тема 6. Окремі економіко-правові форми інвестування. 

Інвестування у відновлювальну енергетику. Інвестування у сфері 

інформаційних технологій.  

11 2 2 2 - 5 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 2 33 6 6 4  15 

Змістовний модуль 3. Гарантії захисту інвестицій 

 Тема 7. Правові стандарти захисту іноземних інвестицій. Еволюція 

становлення стандартів міжнародно-правового захисту іноземних 

інвестицій   

9 2 2 - - 5 

Тема 8. Забезпечення гарантій прав іноземних  інвесторів.  11 2 2 2 - 5 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 3 22 4 4 2  10 

Змістовний модуль 4. Питання страхування інвестицій. Вирішення спорів в міжнародних 

інвестиційних відносинах 

Тема 9. Страхування інвестицій 9 2 - 2 - 5 

Тема 10. Вирішення спорів в міжнародних інвестиційних 

відносинах 
14 4 - 2 - 8 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 4 25 6 - 4  13 

Семестровий контроль -      

Усього 120 24 16 16  56 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні положення міжнародного інвестиційного 

права 

Тема 1.  Поняття міжнародного інвестиційного права. Суб’єкти інвестиційних 

відносин. Інвестиційний режим 

Поняття міжнародного інвестиційного права. 

Міжнародні інвестиційні правовідносини як предмет регулювання міжнародного 

інвестиційного права та їх склад (суб’єкти, об’єкти та зміст). Поняття та види інвестицій. 

Підстави виникнення, зміни та припинення міжнародних інвестиційних правовідносин.  

Правовий статус учасників інвестиційних відносин. 

Поняття та складові інвестиційного режиму держави. 

 

Тема 2. Міжнародні механізми регулювання інвестиційних відносин 

Вплив міжнародних організацій на регулювання інвестиційних відносин.  

Особливості реалізації багатосторонніх міжнародних договорів в сфері регулювання 

інвестиційних відносин.  

 

Тема 3. Правові форми міжнародного інвестування 

Інвестування в статутний капітал. Первинне публічне розміщення акцій (IPO). 

Міжнародне злиття та поглинання компаній. 

Поняття, види та особливості інвестиційних контрактів за участю іноземних інвесторів.  

 

Змістовний модуль 2. Регулювання інвестиційних відносин за законодавством 

України 

Тема 4. Засади державного регулювання інвестування 

Об’єктивні підстави необхідності впливу держави на розвиток інвестиційних відносин та 

залучення міжнародних інвестицій в економіку України. 

Нормативно-правове забезпечення державного регулювання інвестування.  

Заходи щодо стимулювання інвестування (позитивне та негативне).  

 

Тема 5. Корпоративна форма інвестування в Україні 

Поняття, форми та види корпоративного інвестування.  

Особливості використання окремих форм корпоративного інвестування (господарські 

товариства, виробничі кооперативи, об’єднання підприємств, холдингові компанії) в Україні та 

закордоном. 

 

Тема 6. Окремі економіко-правові форми інвестування. Інвестування у 

відновлювальну енергетику. Інвестування у сфері інформаційних технологій 

Поняття та види економіко-правових форм інвестування. 

Інвестування в капітальному будівництві.  

Лізингове інвестування. 

Концесійне інвестування.  

Інвестування у відновлювальну енергетику.  

Інвестування у сфері інформаційних технологій в Україні та закордоном. 

 

Змістовний модуль 3. Гарантії захисту іноземних інвестицій 

Тема 7. Правові стандарти захисту іноземних інвестицій. Еволюція становлення 

стандартів міжнародно-правового захисту іноземних інвестицій 
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Принцип національного режиму та режиму найбільшого сприяння. Формування 

позитивного інвестиційного клімату правовими засобами.  

Доктрина Кальво. 

Доктрина дипломатичного захисту. Етапи становлення  стандартів міжнародно-правового 

захисту іноземних інвестицій.  

Правила ЄС щодо перевірки прямих інвестицій з-поза меж Євросоюзу.   

Умови застосування експропріації.  

 

Тема 8. Забезпечення гарантій прав інвесторів 

Поняття забезпечення гарантій прав інвесторів. Система гарантування прав інвесторів та 

відповідність міжнародним стандартам у цій сфері міжнародних відносин. 

Окремі види забезпечення гарантій прав інвесторів. Нормативно-правове закріплення 

гарантування  прав інвесторів: міжнародно-правові аспекти. 

 

Змістовний модуль 4. Питання страхування інвестицій. Вирішення спорів в 

міжнародних інвестиційних відносинах 

Тема 9.  Страхування інвестицій 

Страхування як засіб захисту іноземного інвестора. Види ризиків іноземного інвестування 

та страхові випадки, що підлягають страхуванню.  

Види страхування та особливості страхової діяльності у цій сфері міжнародних 

економічних  відносин.  

 

Тема 10. Вирішення спорів в міжнародних інвестиційних відносинах 

Поняття інвестиційного спору та способи їх розв’язання. 

Механізми вирішення інвестиційних спорів у судовому порядку. 

Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС) та процедура 

врегулювання спору: практика та участь України у судових процесах.  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

№ 
з/п 

Вид діяльності студента 

М
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ю

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 
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1 Відвідування лекцій  1 4 4 3 3 2 2 3 3 

2 
Відвідування семінарських/практичних 
занять  

1 6 6 5 5 3 3 2 2 

3 
Виконання завдань для самостійної 
роботи  

5 3 15 3 15 2 10 2 10 

4 
Робота на семінарських/практичних 
заняттях  

10 6 60 5 50 3 30 2 20 

5 Виконання модульної контрольної роботи  25 1 25 1 25 1 25 1 25 

6 
Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю  

- - 110 - 98 - 70 - 60 

Разом 338 

Коефіцієнт 338:100 = 3,38 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

1. Характеристика норм Закону України «Про інвестиційну діяльність».  

2. Характеристика норм Закону України «Про режим іноземного інвестування».  

3. Види правового регулювання міжнародних інвестиційних відносин.  

4. Способи правового регулювання міжнародних інвестиційних відносин. 
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5. Публічно-правові відносини, пов’язані з міжнародними інвестиційними відносинами, 

та їх правове регулювання 

6. Адміністративні правовідносини, пов’язані з міжнародними інвестиційними 

відносинами, та їх правове регулювання. 

7. Митні правовідносини, пов’язані з міжнародними інвестиційними відносинами, та їх 

правове регулювання. 

8. Податкові правовідносини, пов’язані з міжнародними інвестиційними відносинами, та 

їх правове регулювання. 

9. Міжнародні організації, що опікуються міжнародними інвестиційними відносинами 

10. Світова організація торгівлі. 

11. Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій. 

12. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародний центр з врегулювання 

інвестиційних спорів. 

13. Міжнародний інвестиційний банк. 

14. Європейський інвестиційний банк. 

15. Правові норми, що регулюють інвестування із України за кордон грошових коштів та 

фінансових активів. 

16. Порядок інвестування із України за кордон грошових коштів. 

17. Правові норми, що регулюють інвестування із України за кордон майна (речей). 

18. Порядок інвестування із України за кордон майна (речей). 

19. Правові норми, що регулюють інвестування нерезидентами в Україну грошових 

коштів. 

20. Порядок інвестування нерезидентами в Україну грошових коштів. 

21. Правові норми, що регулюють інвестування нерезидентами в Україну грошових 

коштів. 

22. Порядок інвестування нерезидентами в Україну майна (речей). 

23. Вирішення спорів між суб’єктами приватних міжнародних інвестиційних 

правовідносин шляхом судочинства. 

24. Вирішення спорів між суб’єктами приватних міжнародних інвестиційних 

правовідносин шляхом арбітражу. 

25. Вирішення спорів між державами та іноземними інвесторами шляхом судочинства. 

26. Вирішення спорів між державами та іноземними інвесторами шляхом арбітражу.  

27. Міжнародне інвестування, як предмет правового регулювання. 

28. Поняття та ознаки міжнародних інвестиційних правовідносин. 

29. Склад (структура) міжнародних інвестиційних правовідносин.  

30. Суб’єкти міжнародних інвестиційних правовідносин. 

31. Об’єкти міжнародних інвестиційних правовідносин. 

32. Зміст міжнародних інвестиційних правовідносин. 

33. Підстави виникнення міжнародних інвестиційних правовідносин. 

34. Види міжнародних інвестиційних правовідносин. 

35. Організаційно-правові форми українських суб’єктів міжнародних інвестиційних 

правовідносин. 

36. Організаційно-правові форми іноземних суб’єктів міжнародних інвестиційних 

правовідносин. 

37. Право за здійснення міжнародного інвестування українськими суб’єктами 

господарювання. 

38. Види правового регулювання міжнародного інвестування. 

39. Джерела правового регулювання міжнародного інвестування. 

40. Міжнародно-правові джерела правового регулювання міжнародного інвестування. 

41. Українські національні джерела правового регулювання міжнародних інвестиційних 

відносин. 
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42. Характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» як джерела 

правового регулювання міжнародних інвестиційних відносин. 

43. Способи правового регулювання міжнародного інвестування. 

44. Порядок застосування права іншої країни господарськими судами України при 

вирішенні міжнародних інвестиційних спорів. 

45. Механізм регулювання міжнародного інвестування і пов’язаних з нею відносин 

міжнародними договорами. 

 

Застосування загальнотеоретичних положень для аналізу ситуацій: 

1. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Договір між Україною та Сполученими 

Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 04.03.1994 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_419/sp:max100#Text).  

2. Визначте сферу компетенції Українсько-Американської спільної комісії сприяння розвитку 

торгівлі та інвестиціям (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_004/sp:max100#Text). 

3. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про співробітництво в галузі 

інвестиційної діяльності від 24.12.1993 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_144/sp:max100#Text). 

4. Які основні положення містить Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у 

сфері цінних паперів" від 10.05.1993 № 93/22/ЄЕС 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_187/sp:max100#Text)? 

5. Які основні положення містить Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства 

"Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ" від 15.03.1993 № 

93/6/ЄЕС (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_480/sp:max100#Text)?  

6. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Україною і Федеративною 

Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій від 

15.02.1993 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_415/sp:max100#Text). 

7. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про сприяння і взаємний 

захист інвестицій від 10.02.1993 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_018/sp:max100#Text). 

8. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща про взаємне заохочення та захист інвестицій від 12.01.1993 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_169/sp:max100#Text). 

9. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України і Урядом 

Китайської Народної Республіки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 

31.10.1992 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_012/sp:max100#Text). 

10. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Королівства Данія про сприяння та взаємний захист інвестицій від 23.10.1992 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208_002/sp:max100#Text). 

11. Які основні положення містить Директива Ради 85/611/ЄЕС "Про узгодження законів, 

підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного 

(колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI)" від 20.12.1985 № 

85/611/ЄЕС (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_293/sp:max100#Text)? 

12. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Сеульська конвенція 1985р. про 

заснування Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій від 11.10.1985 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_268/sp:max100#Text). 

13. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про створення Міжнародного 

інвестиційного банку від 10.07.1970 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/986_007/sp:max100#Text). 

14. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Конвенція про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18.05.1965 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060/sp:max100#Text). 
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15. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Конвенція УНІДРУА про міжнародний 

факторинг (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_210).  

16. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Конвенція УНІДРУА про міжнародний 

фінансовий лізинг (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_263). 

17. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулюють Статті угоди Міжнародного 

валютного фонду (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_921). 

18. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулюють Статті Угоди 1945 р. (Про 

Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_028). 

19. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про заснування Європейського 

банку реконструкції та розвитку (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_062/ed20110706). 

20. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про заснування Світової 

організації торгівлі (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_342). 

21. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про пов’язані з торгівлею 

інвестиційні заходи (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_009).  

22. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про позику (Програма 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство") між Україною та 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8973-UA від 27.08.2019 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_005-19#Text). 

23. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода (Проект "Підвищення 

безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським 

інвестиційним банком від 09.07.2018 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_002-18#Text). 

24. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода (Проект модернізації 

української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та 

Європейським інвестиційним банком від 19.12.2016 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_002-16#Text). 

25. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком Проект «Вища освіта України» від 19.12.2016 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_001-16#Text).  

26. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком Проект «Міський громадський транспорт України» від 

11.11.2016 (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_022-16#Text). 

27. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – 

Україна" від 28.12.2015 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_021#Text). 

28. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода між Україною та 

Європейським Інвестиційним Банком проект "Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України" від 23.07.2015 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_020#Text). 

29. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Україною та Японією про 

сприяння та захист інвестицій від 05.02.2015 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392_037#Text).  

30. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком (Проект щодо Основного кредиту для малих та 

середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації) від 24.12.2014 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_016#Text). 

31. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України») від 22.12.2014 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_014#Text). 

32. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода (Проект «Завершення 

будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську») між Україною та Європейським 

інвестиційним банком від 25.10.2013 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_011#Text). 
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33. Визначте основні положення, що містить Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 

(МСБО 28). Інвестиції в асоційовані підприємства від 01.01.2012 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_046#Text). 

34. Визначте основні положення, що містить Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 

(МСБО 40). Інвестиційна нерухомість від 01.01.2012 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_026#Text). 

35. Визначте основні положення, що містить Директива Європейського Парламенту і Ради 

2011/61/ЄС від 8 червня 2011 року про керуючих альтернативними інвестиційними фондами 

та про внесення змін і доповнень до директив 2003/41/ЄС і 2009/65/ЄС та регламентів (ЄС) 

№ 1060/2009 і (ЄС) № 1095/2010 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-11#Text). 

36. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком "Європейські дороги України II" (Проект покращення 

транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва) від 

27.05.2011 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_006#Text). 

37. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Держави Ізраїль про взаємне сприяння та захист інвестицій від 24.11.2010 (URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_045#Text).  

38. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про торговельне та інвестиційне 

співробітництво між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки від 

28.03.2008 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_133#Text).  

39. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Фінансова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком (Україна - проект європейських доріг України) від 

30.07.2007 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_001#Text). 

40. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Рамкова угода між Україною та 

Північним інвестиційним банком від 23.12.2005 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_259#Text). 

41. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Рамкова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком від 14.06.2005 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_585#Text). 

42. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Об'єднаних Арабських Еміратів про сприяння та захист інвестицій від 22.01.2003 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784_002#Text). 

43. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Республіки Індія про сприяння та взаємний захист інвестицій від 01.12.2001 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356_014#Text). 

44. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Кабінетом Міністрів 

України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 

27.11.1998 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_101#Text). 

45. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Україною та Іспанією про 

сприяння та взаємний захист інвестицій від 26.02.1998 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724_009#Text). 

46. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Україною та Турецькою 

Республікою про взаємне сприяння та захист інвестицій від 27.11.1996 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_005-17#Text). 

47. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій від 14.12.1995 (URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_694/sp:max100#Text). 

48. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Італійської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій від 02.05.1995 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_581/sp:max100#Text). 
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49. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Канади про сприяння та захист інвестицій від 24.10.1994 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_008/sp:max100#Text). 

50. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про сприяння та взаємний 

захист інвестицій між Україною та Королівством Нідерландів від 14.07.1994 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_716/sp:max100#Text). 

51. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Французької Республіки про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій від 03.05.1994 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250_414/sp:max100#Text).  

52. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що регулює Угода про пов'язані з торгівлею 

інвестиційні заходи від 15.04.1994 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_009/sp:max100#Text). 

 

Критерії оцінювання  

 

Бал Критерій 

5 

Студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4 

Студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або 

не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного 

завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3 

Студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо 

відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2 

Студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або 

логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням тестових завдань, розміщених в електронному навчальному курсі на платформі 

Moodle, до якої мають доступ всі студенти. Тести складаються із 25-ти завдань різного типу (по 

1 балу за кожну правильну відповідь). Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародне інвестиційне право » оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості 

підсумкових балів до 100.  
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6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
1. Поняття та предмет міжнародного інвестиційного права.  

2. Склад (структура) міжнародних інвестиційних правовідносин. 

3. Підстави виникнення міжнародних інвестиційних правовідносин.  

4. Зміст міжнародних інвестиційних правовідносин та порядок його визначення. 

5. Види міжнародних інвестиційних правовідносин та критерії, за якими можна поділяти 

міжнародні інвестиційні правовідносини на види. 

6. Українські суб’єкти міжнародних інвестиційних правовідносин. Поняття організаційно-

правової форми господарювання. Державна класифікація організаційно-правових форм 

господарювання.  

7. Організаційно-правової форми господарювання, в яких можуть існувати іноземні суб’єкти 

міжнародних інвестиційних правовідносин.  

8. Право на здійснення міжнародного інвестування. 

9. Держава та міжнародне інвестування. 

10. Поняття правового регулювання міжнародних інвестиційних відносин та визначення 

правової природи норм, що регулюють міжнародні інвестиційні відносини. 

11. Метод регулювання міжнародного інвестування.  

12. Види правового регулювання міжнародного інвестування.  

13. Механізм правового регулювання міжнародного інвестування.  

14. Правові норми, направлені на регулювання міжнародних інвестиційних відносин: норми-

дефініції, норми-принципи, норми-декларації, норми-правила. 

15. Автономія волі суб’єктів міжнародних інвестиційних правовідносин при виборі права, що 

підлягає застосуванню при визначенні змісту міжнародних інвестиційних правовідносин.  

16. Визначення права, що підлягає застосуванню до міжнародних інвестиційних відносин, у 

разі якщо суб’єкти цих правовідносин не здійснили вибір права.  

17. Випадки, коли до міжнародних інвестиційних відносин має застосовуватись право України.  

18. Види та характеристика міжнародно-правових джерел правового регулювання 

міжнародних інвестиційних відносин.  

19. Характеристика українських національних джерел правового регулювання міжнародних 

інвестиційних відносин та їх застосування.  

20. Характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» як джерела 

регулювання міжнародних інвестиційних відносин.  

21. Вирішення колізій між нормами міжнародних та українських джерел правового 

регулювання міжнародних інвестиційних відносин.  

22. Застосування права іноземних країн для регулювання міжнародних інвестиційних 

відносин.  

23. Поняття та ознаки міжнародного інвестиційного договору.  

24. Право, що застосовується до міжнародних інвестиційних договорів, та порядок його 

визначення. 

25. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. 

26. Види міжнародних інвестиційних договорів. 

27. Зміст (умови) міжнародних інвестиційних договорів.  

28. Розрахунки за міжнародним інвестиційними договорами. 

29. Наслідки порушення умов міжнародних інвестиційних договорів. 

30. Шляхи вирішення спорів між суб’єктами міжнародних інвестиційних відносин. 

31. Вирішення міжнародних інвестиційних спорів в державних судах. Суди, які можуть 

вирішувати міжнародні інвестиційні спори.  

32. Порядок визначення держави, в судах якої буде розглядатися міжнародний інвестиційний 

спір. Пророгаційна угода.  

33. Міжнародні інвестиційні спори, які мають розглядатися судами України.  

34. Випадки, коли українські суди мають відмовляти у розгляді міжнародного інвестиційного 

спору, навіть якщо такий спір відноситься до юрисдикції українських судів.  
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35. Порядок застосування при вирішенні міжнародних інвестиційних спорів судами однієї 

країни права іншої країни.  

36. Визнання та виконання рішень судів однієї країни та території іншої країни та проблеми з 

цим пов’язані.  

37. Вирішення міжнародних інвестиційних спорів шляхом міжнародного комерційного 

арбітражу. Переваги арбітражу перед судочинством при вирішенні міжнародних 

інвестиційних спорів.  

38. Поняття «арбітраж» в праві України. Поняття «арбітраж» в міжнародному праві та праві 

економічно розвинутих країн.  

39. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж. Закон України «Про 

міжнародний комерційний арбітраж» та проблеми в його термінології.  

40. Арбітражна угода: її види, зміст та порядок укладення.  

41. Арбітражний трибунал: його правовий статус та функції.  

42. Арбітражна процедура та її визначення. Арбітраж ad hoc: поняття та ознаки. Інституційний 

арбітраж: поняття та ознаки.  

43. Арбітражні установи: їх правовий статус та функції.   

44. Підстави виникнення, зміни та припинення міжнародних інвестиційних правовідносин.  

45. Багатосторонні міжнародні договори, направлені на регулювання міжнародних 

інвестиційних відносин.  

46. Двосторонні міжнародні договори, направлені на регулювання міжнародних інвестиційних 

відносин.  

47. Норми національного права України, направлені на регулювання міжнародних 

інвестиційних правовідносин. 

48. Характеристика норм Закону України «Про інвестиційну діяльність».  

49. Характеристика норм Закону України «Про режим іноземного інвестування».  

50. Проблеми з визначенням предмету регулювання Закону України «Про інвестиційну 

діяльність».  

51. Проблемний характер визначення поняття «інвестиційна діяльність» в українському праві. 

52. Проблеми з визначенням складу інвестиційних правовідносин (суб’єктів, об’єктів та 

змісту) в українському праві.  

53. Проблеми з визначенням підстав виникнення, зміни та припинення інвестиційних 

правовідносин в українському праві.   

54. Способи правового регулювання міжнародних інвестиційних відносин. 

55. Публічно-правові відносини, пов’язані з міжнародними інвестиційними відносинами, та їх 

правове регулювання 

56. Адміністративні правовідносини, пов’язані з міжнародними інвестиційними відносинами, 

та їх правове регулювання. 

57. Митні правовідносини, пов’язані з міжнародними інвестиційними відносинами, та їх 

правове регулювання. 

58. Податкові правовідносини, пов’язані з міжнародними інвестиційними відносинами, та їх 

правове регулювання. 

59. Міжнародні організації, що опікуються міжнародними інвестиційними відносинами 

60. Світова організація торгівлі. 

61. Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій. 

62. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародний центр з врегулювання 

інвестиційних спорів. 

63. Міжнародний інвестиційний банк. 

64. Європейський інвестиційний банк. 

65. Правові норми, що регулюють інвестування із України за кордон грошових коштів. 

66. Порядок інвестування із України за кордон грошових коштів. 

67. Правові норми, що регулюють інвестування із України за кордон майна (речей). 

68. Порядок інвестування із України за кордон майна (речей). 
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69. Правові норми, що регулюють інвестування нерезидентами в Україну грошових коштів. 

70. Порядок інвестування нерезидентами в Україну грошових коштів. 

71. Правові норми, що регулюють інвестування нерезидентами в Україну грошових коштів. 

72. Порядок інвестування нерезидентами в Україну майна (речей). 

73. Вирішення спорів між державами та іноземними інвесторами шляхом судочинства. 

74. Вирішення спорів між державами та іноземними інвесторами шляхом арбітражу.  

75. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Договір між Україною та 

Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 

04.03.1994 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_419/sp:max100#Text.  

76. Компетенція Українсько-Американської спільної комісії сприяння розвитку торгівлі та 

інвестиціям (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_004/sp:max100#Text). 

77. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода про співробітництво в галузі 

інвестиційної діяльності від 24.12.1993 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_144/sp:max100#Text). 

78. Основні положення, що містить Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у 

сфері цінних паперів" від 10.05.1993 № 93/22/ЄЕС 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_187/sp:max100#Text)? 

79. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода між Україною і Федеративною 

Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій від 

15.02.1993 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_415/sp:max100#Text). 

80. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про сприяння і взаємний 

захист інвестицій від 10.02.1993 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_018/sp:max100#Text). 

81. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода між Урядом України і Урядом 

Китайської Народної Республіки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 

31.10.1992 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_012/sp:max100#Text). 

82. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Сеульська конвенція 1985р. про 

заснування Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій від 11.10.1985 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_268/sp:max100#Text). 

83. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода про створення Міжнародного 

інвестиційного банку від 10.07.1970 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/986_007/sp:max100#Text). 

84. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Конвенція про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18.05.1965 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060/sp:max100#Text). 

85. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода про пов’язані з торгівлею 

інвестиційні заходи (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_009).  

86. Основні положення, що містить Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 (МСБО 

28). Інвестиції в асоційовані підприємства від 01.01.2012 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_046#Text). 

87. Основні положення, що містить Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 (МСБО 

40). Інвестиційна нерухомість від 01.01.2012 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_026#Text). 

88. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода про торговельне та інвестиційне 

співробітництво між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки від 

28.03.2008 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_133#Text).  

89. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Рамкова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком від 14.06.2005 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_585#Text). 
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90. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода між Кабінетом Міністрів 

України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 

27.11.1998 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_101#Text). 

91. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Італійської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій від 02.05.1995 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_581/sp:max100#Text). 

92. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода між Урядом України та Урядом 

Канади про сприяння та захист інвестицій від 24.10.1994 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_008/sp:max100#Text). 

93. Характеристика міжнародних відносин, що регулює Угода про пов'язані з торгівлею 

інвестиційні заходи від 15.04.1994 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_009/sp:max100#Text). 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно  

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно  0-59 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Разом: 120 год. із них: 

лекції – 24 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год. модульний контроль – 

8 год., самостійна робота – 56 год. 

 

М
о
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і 

(н
аз

в
и

, 

б
ал

и
) 

 
Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні положення міжнародного інвестиційного 

права 

 

Л
ек

ц
ії

 

Тема 1. 
(2 бали) 

Тема 2. 
(1 бал) 

Тема 3. 
(1 бал) 

С
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ін
./

п
р
а

к
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ч
н

і 

(т
ем

и
, 

б
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и
) Тема 1. 

 

(22 бали) 

Тема 2. 

 

(22 бали) 

Тема 3. 

 

(22 бали) 

С
.Р

. 

5 5 5 

П
о
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ч
н

и
й
 

к
о
н
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о
л
ь 

Модульна контрольна робота 1 (25 балів) 

М
о
д

у
л
і 

(н
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в
и

, 

б
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и
) 

Змістовний модуль 2. Допуск та стандарти поводження з іноземними інвестиціями 
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Л
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ц
ії

 Тема 4. 

 

(1 бал) 

Тема 5. 

 

(1 бал) 

Тема 6. 

 

(1 бал) 

С
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п
р
а

к
ти

ч
н

і 
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и
, 

б
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и
) Тема 4. 

 

(22 бали) 

Тема 5. 

 

(11 балів) 

Тема 6. 

 

(22 бали) 

С
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. 

5 5 5 

П
о
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ч
н

и
й
 

к
о
н
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о
л
ь 

Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 

М
о
д
у

л
і 

(н
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в

и
, 

б
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и
) 

Змістовний модуль 3. Ризики та страхування в міжнародному інвестиційному праві 

Л
ек

ц
ії

 

Тема 7. 

(1 бал) 

Тема 8. 

(1 бал) 

С
ем

ін
./

п

р
ак

ти
ч
н
і 

(т
ем

и
, 

б
ал

и
) Тема 7. 

(11 балів) 

 

Тема 8. 

(22 бали) 

 

С
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. 

5 5 

П
о
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ч
н

и
й
 

к
о
н
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о
л
ь 

Модульна контрольна робота 3 (25 балів) 

М
о
д
у
л

і 

(н
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в
и

, 

б
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и
) Змістовний модуль 4. Питання оподаткування іноземних інвестицій. Вирішення 

суперечок в міжнародному інвестиційному праві 

Л
ек

ц
і

ї Тема 9. 

(1 бал) 

Тема 10. 

(2 бали) 

С
ем

ін

./
п

р
ак
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ч
н

і 

(т
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и
, 

б
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и
) 

Тема 9. 

(11 балів) 

Тема 10. 

(11 балів) 

С
.Р

. 

5 5 

П
о
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ч
н

и
й
 

к
о
н
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о
л
ь 

Модульна контрольна робота 4 (25 балів) 

 Підсумковий контроль (100 балів) 
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8. Рекомендована література 

Основна: 

1. Договір між Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та 

діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні від 15.06.2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_005#Text. 

2. Угода про торговельне та інвестиційне співробітництво між Урядом України та Урядом 

Сполучених Штатів Америки від 28.03.2008. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_133#Text.  

3. Конвенція про захист прав інвестора від 28.03.1997. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_047#Text. 

4. Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний 

захист інвестицій від 04.03.1994. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_419/sp:max100#Text.  

5. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємне заохочення та 

захист інвестицій від 12.01.1993. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_169/sp:max100#Text. 

6. Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про заохочення та 

взаємний захист інвестицій від 31.10.1992. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_012/sp:max100#Text. 

7. Сеульська конвенція 1985р. про заснування багатостороннього агентства з гарантій 

інвестицій від 11.10.1985. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_268/sp:max100#Text. 

8. Угода про створення Міжнародного інвестиційного банку від 10.07.1970. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/986_007/sp:max100#Text.  

9. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 

особами від 18.05.1965. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060/sp:max100#Text. 

10. Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_009;  

11. Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні. 

Закон України від 17.12.2020 № 1116-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-

20/sp:max100#Text 

12. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text 

13. Про захист іноземних інвестицій на Україні. Закон України від 10.09.1991 № 1540а-XII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540%D0%B0-12#Text 

14. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12; 

15. Закон України «Про інвестиційну діяльність». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12;  

16. Закон України «Про концесії». URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-14; 

17. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19;  

18. Закон України «Про угоди про розподіл продукції». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-14; 

19. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1062. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2017-%D0%BF#Text 

20.  Деякі питання управління державними інвестиціями. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.07.2015 № 571. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-

%D0%BF/sp:max100#Text 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_009
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-14
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21. Деякі питання державної реєстрації іноземних інвестицій. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.06.2012 № 555. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-2012-

%D0%BF/sp:max100#Text 

22.  Деякі питання державного підприємства "Державна інвестиційна компанія". Постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 848. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-2011-%D0%BF/sp:max100#Text 

23. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 701. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/701-2011-%D0%BF/sp:max100#Text 

24. Про утворення державного підприємства "Державна інвестиційна компанія". Постанова 

Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 471. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2010-%D0%BF/sp:max100#Text 

25.  Про Державне агентство з інвестицій та розвитку. Постанова Кабінету Міністрів України; 

Положення від 17.05.2010 № 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356-2010-

%D0%BF/sp:max100#Text 

26. Про фінансування витрат, пов'язаних з розглядом інвестиційного спору в Міжнародному 

центрі по врегулюванню інвестиційних спорів. Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.09.2001 № 1166. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-2001-

%D0%BF/sp:max100#Text 

27. Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і 

територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.09.1999 № 1756. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-99-

%D0%BF/sp:max100#Text 

28.  Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту 

на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.07.1999 № 1199. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1199-99-%D0%BF/sp:max100#Text 

29.   Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) 

про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 30.01.1997 № 112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112-97-

%D0%BF/sp:max100#Text 

30.  Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення 

в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з 

іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 937. URL: 
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