
МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО 
 
Метою курсу є розвиток у студентів розуміння закономірностей 

міжнародної інвестиційної діяльності та її мотивації, формування знань і набуття 
аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації зарубіжних та іноземних 
інвестицій, в тому числі у конкретних умовах України. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне інвестиційне право» має 
безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне приватне право, 
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: сутності, характеристик і особливостей міжнародного інвестування;  

сутності, мети, завдань та функцій міжнародного інвестиційного менеджменту; 
сутності і складових інвестиційного клімату країн; методичних підходів до 
дослідження інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі і підприємства; 
сутності режимів інвестиційної політики і механізмів регулювання і стимулювання 
міжнародної інвестиційної діяльності; сутності інфраструктури підтримки 
міжнародної інвестиційної діяльності, зокрема спеціальних економічних зон й 
індустріальних парків;  сутності державного програмування інвестиційної 
діяльності країни;  методичних вимог до оцінки пріоритетності й ефективності 
інвестиційних програм у провідних країнах світу;  сутності формування 
міжнародної інвестиційної стратегії країни, компанії; сутності стратегії 
формування ресурсів суб’єктів міжнародної інвестиційної діяльності; сутності 
інвестиційних характеристик основних цінних паперів, представлених на 
міжнародному інвестиційному ринку; методичних вимог щодо визначення місця 
України у світових рейтингах та оцінку інвестиційної привабливості регіонів і 
галузей промисловості; сутності регулювання іноземної інвестиційної діяльності; 

вміти: оцінити інвестиційну привабливість країни, регіону, галузі та 
підприємства; оцінити пріоритетність і ефективність інвестиційних програм; 
оцінити прибуток від інвестиційної діяльності залежно від джерела інвестиційних 
ресурсів; визначити вплив валютних курсів на прибутковість міжнародних 
інвестицій; визначити пріоритетні напрями реалізації державних інвестиційних 
програм розвитку виробничої сфери та інвестиційного співробітництва України з 
країнами світу; застосовувати нормативні положення національного права та 
міжнародних договорів та інтерпретувати основні елементи міжнародного 
інвестиційного права, характеризувати різнобічні аспекти їхнього практичного 
застосування; використовувати методологічні засади правозастосування в 
міжнародному інвестиційному праві; обґрунтовано узагальнювати доцільність та 
ефективність використання різних процесуальних технік у процесі розгляду 
суперечок у сфері міжнародного інвестиційного права; 

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:  
Методологічні основи міжнародної інвестиційної діяльності. Поняття та 

природа міжнародного інвестиційного права. Джерела міжнародного 
інвестиційного права. Основні поняття міжнародного інвестиційного права. 
Визначення іноземної інвестиції та іноземного інвестора. Допуск та впровадження 
іноземних інвестицій.  Абсолютні стандарти поводження з іноземними 
інвестиціями. Відносні стандарти поводження з іноземними інвестиціями. 
Експропріація та її види. Компенсація в міжнародному інвестиційному праві. 
Регулювання інвестиційних відносин в межах міжнародних організацій.   

Характеристика особливостей форм міжнародної інвестиційної діяльності. 
Правове регулювання іноземних інвестицій. Майнові права іноземних інвесторів. 
Особливості правового регулювання інвестування за межами України. Спільне 
інвестування в Україні. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. 
Офшорні зони в інвестиційній діяльності. Зміст, засади та функції державного 
управління інвестиційною діяльністю в Україні. Система та правовий статус 
органів державного управління інвестиційною діяльністю в Україні. Тендери в 
інвестиційній діяльності. Концесії. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності 
та захист інвестицій. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності. 
Страхування іноземних інвестицій: міжнародне та національне правове 
регулювання. Система вирішення суперечок в міжнародному інвестиційному праві. 
Оподаткування та іноземні інвестиції. Соціальна відповідальність інвестора в 
міжнародному інвестиційному праві. Захист іноземних інвестицій під час збройних 
конфліктів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


