
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО 
 

Мета курсу – формування знань про засади, методи, тенденції і зарубіжні 
стандарти та моделі правового регулювання інвестиційної діяльності, 

інституційну інфраструктуру інвестиційного законодавства, основну проблеми 
правового регулювання інвестиційних правовідносин, шляхи їх вирішення та 

перспективи подальшого розвитку інвестиційного права. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Інвестиційне право» має безпосередній 

зв'язок із такими дисциплінами як: «Альтернативні способи вирішення спорів», 

«Приватне право: проблеми, тлумачення, застосування».  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність використовувати теорії, методи і прийоми 

інвестиційного права;  здатність застосовувати норми міжнародного права при 

врегулюванні інвестиційних відносин; здатність правильно тлумачити 

міжнародні і національні нормативні акти з питань інвестиційної діяльності.  
 Програмні результати навчання: 

знати: структуру інвестиційного режиму України; розвиток правового 

регулювання інвестиційної діяльності; порядок застосування правових норм та 

врегулювання інвестиційних правовідносин в правовій системі України; 
порядок укладання угод з приводу інвестування та регулювання відносин 

власності на інвестиційні активи; норми міжнародного права щодо 

врегулювання відносин при укладенні угод інвестиційного характеру. 
вміти: орієнтуватися у тенденціях розвитку інвестиційної діяльності; 

використовувати теорії, методи і прийоми інвестиційного права; аналізувати 

чинне законодавство України, зокрема на предмет його відповідності 

положенням Конституції України та міжнародно-правовим стандартам; 

правильно тлумачити міжнародні і національні нормативні акти з питань 

інвестиційної діяльності.  
володіти: понятійно-категоріальним апаратом інвестиційного права. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Загальні засади регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційне право 

в системі права України. Джерела регулювання інвестиційної діяльності. 

Інвестиційна діяльність. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності. 
Правове регулювання інвестиційної діяльності в зонах зі спеціальним 

режимом. Вирішення інвестиційних спорів. Правове регулювання інвестиційної 

діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах. Правові аспекти 

використання офшорних зон в міжнародному русі капіталів. Особливості 

правового регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. Правове 

регулювання інвестування через інструменти ринку цінних паперів. 

Інвестиційні спори та порядок їх вирішення. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 

 


