
ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА 
  
Метою курсу ‒ формування студентами сукупності знань про основи правового 

регулювання міжнародної інвестиційної діяльності, аналіз конкретних напрямків, 
вивчення основних принципів та інститутів міжнародного інвестиційного права. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Основи міжнародного інвестиційного 
права» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних 
дисциплін: «Зовнішня політика України», «Порівняльне цивільне право та процес», 
«Міжнародне приватне право». Вона інтегрується з навальною дисципліною 
«Міжнародне економічне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей необхідних для вивчення питань, що 
стосуються принципів та методів регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на 
національному, міжнародному та наднаціональному рівнях адміністративно-
правовими, економічними та соціально-психологічними методами; практики 
міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, стратегії і заходів її активізації та 
підвищення ефективності.  

Програмні результати навчання:  
• знати: систему міжнародного правового регулювання інвестиційної діяльності, 

розвиток цієї галузі права; джерела правового регулювання інвестиційної діяльності на 
національному рівні і в міжнародному праві; структуру національного інвестиційного 
режиму різних країн світу; рівні укладання і особливості угод з приводу міжнародного 
інвестування; правові основи залучення офшорного бізнесу в міжнародній 
інвестиційній діяльності; міжнародні стандарти регулювання у національному праві 
відносин власності інвестора; механізми і процедури розгляду та врегулювання спорів 
між інвесторами та приймаючими країнами; систему органів державної влади, що 
регулюють інвестиційну діяльність в Україні; правові засади створення і діяльності 
вільних економічних зон в Україні. 

• вміти: володіти юридичною термінологією та понятійним апаратом 
міжнародного інвестиційного права; правильно тлумачити міжнародні і національні 
нормативні акти, стосовно інвестиційної діяльності; аналізувати правотворчу та 
правозастосовну міжнародну і національну практику в сфері інвестиційних відносин; 
надавати допомогу правового та організаційного характеру національним та іноземним 
суб’єктам інвестиційної діяльності; надавати правову допомогу при проведенні 
переговорів з метою укладання інвестиційних угод, розробляти проекти таких угод; 
врегульовувати спірні ситуації, які можуть виникнути при укладанні угод про 
інвестування; застосовувати норми міжнародного права та норми права інших держав 
при врегулюванні інвестиційних спорів, обирати оптимальні засоби врегулювання; 
орієнтуватися у тенденціях розвитку міжнародної інвестиційної діяльності. 

• володіти: комплексом знань щодо застосування і відбору норм міжнародного 
права та національного (як українського, так і іноземного) законодавства в аспекті 
регулювання приватноправових відносин у сфері інвестування, зокрема, у 
міжнародному інвестиційному арбітражі.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:   



Загальні засади регулювання міжнародного руху капіталів. Мета, предмет та 
загальна характеристика курсу “міжнародне інвестиційне право”(міп). Суб’єкти 
інвестиційної діяльності. Джерела регулювання інвестиційної діяльності. Правове 
регулювання прямих інвестицій. 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. Ризики та обмеження при здійсненні міжнародної 
інвестиційної діяльності. Правове регулювання ринку цінних паперів. Інвестиційні 
спори та порядок їх вирішення.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 90 
годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та індивідуальна 
робота.  

Форма семестрового контролю: залік.  
 


