
Повна назва: Правове регулювання іноземних інвестицій. 

Статус: вибіркова 

Мета дисципліни — засвоєння студентами теоретичних основ та опанування практичних 

проблем проблем правового регулювання відносин у сфері залучення і використання 

іноземних інвестицій  в умовах ринкової економіки, необхідних для подальшої практичної 

професійної діяльності.  

Завдання дисципліни -  вивчення форм здійснення інвестицій, державно-правових гарантій 

захисту прав іноземних інвесторів, а також особливості майнової відповідальності в 

інвестиційній сфері та заходи стимулювання залучення інвестицій. 

 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни 

Передбачене  вивчення правових і організаційних засад здійснення іноземних інвестицій  та 

юридичного оформлення внесення іноземної інвестиції і відповідних юридичних наслідків. 

Зміст дисципліни «Правове регулювання іноземних інвестицій» структурно поділений  на 

два модулі, як окремі самостійні змістовні блоки, взаємозалежні і поєднані між собою за 

змістом. Вивчення курсу передбачає проведення занять у формах лекцій, семінарських 

занять, самостійної роботи студентів. 

Лекції – теоретична основа курсу, форма занять, які сприяють активізації мислення 

студентів, дозволяють розкрити структуру і короткий зміст основних питань навчального 

курсу, і проводяться з використанням технічних та програмних засобів. Крім того, лекційні 

заняття дозволяють зорієнтувати початковий науковий пошук студента для підготовки до 

семінарського заняття, стимулювати самостійне опрацювання навчального матеріалу 

студентами.  

Семінарські заняття з виконанням практичних завдань мають на меті перевірку, 

поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних студентами на лекціях та під час 

самостійної роботи; поглиблене вивчення нормативних джерел, наукової та навчальної 

літератури останніх змін у законодавстві; розгляд питань, які не висвітлених на лекціях; 

формування у студентів вміння тлумачити і застосовувати норми зобов’язального права у 

конкретних ситуаціях. Основою ефективної роботи студентів на семінарах є вивчення 

лекційного матеріалу та самостійне опрацювання рекомендованих джерел права, навчальної 

та наукової літератури, зі складанням короткого конспекту, яким згодом можна 

користуватися для відповіді.  

Самостійна робота - форма навчання, що мають на меті розширення та дослідження 

питань, які розглядаються на лекціях, а також опрацювання питань, які не висвітлювались на 

лекціях та семінарських заняттях. З метою допомоги студентам у виконанні самостійної 

роботи та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами 

пропущених занять проводяться  консультації.  

 

  



Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість гдн 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Правові і організаційні засади іноземного інвестування 

Поняття, предмет, 

джерела курсу «Правове 

регулювання іноземних 

інвестицій»  

10 2 2   6 8 

2 2 

  8 

Інвестиційна діяльність і 

іноземні інвестиції. 

Правовий статус 

іноземного інвестора 

10 2 2   6 8   10 

Види і форми здійснення 

іноземних інвестицій 
10 2 2   6 8   8 

Разом за модулем 30 12 12   18 30 2 2   26 

Модуль 2. Юридичне оформлення здійснення іноземних інвестицій 

Правовий статус 

підприємств з 

іноземними інвестиціями 

10 2 2   6 8 

2 2 

  10 

Здійснення іноземних 

інвестицій на основі 

цивільно-правових 

договорів, їх реєстрація  

12 2 2   8 8   8 

Правовий режим майна, 

придбаного іноземними 

інвесторами 

10 2 2   6      10 

Охорона прав іноземних 

інвесторів. Державно-

правові гарантії захисту 

іноземних інвестицій 

10 2 2   6 8     10 

Разом за модулем 42 8 8   26 32 2 2   38 

Залік 2 год. 

                    За триместр 
72 14 14   44 72 4 4   64 

Загалом з дисципліни 72 14 14   44 72 4 4   464 
 

 

  



Очікувані результати (набута компетентність) – після вивчення дисципліни майбутній 

фахівець повинен знати:  

 джерела інвестиційного права, поняття і види іноземних інвестицій; 

 коло іноземних інвесторів; 

 форми здійснення іноземних інвестицій; 

 державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій; 

 порядок укладення і зміст інвестиційних договорів; 

 міри відповідальності за порушення інвестиційного законодавства; 

 правові засоби стимулювання залучення іноземних інвестицій; 

 особливості здійснення іноземних інвестицій у спеціальних вільних економічних зонах. 

вміти: 

 правильно застосовувати інвестиційне законодавство; 

 складати правові документи в сфері здійснення іноземних інвестицій; 

 аналізувати практичні казуси. 

 

Вивчення дисципліни базується на знаннях, здобутих студентами при опануванні 

фундаментальних положень цивільного права та інших суміжних правових дисциплін і 

курсів: ―Теорія держави і права‖, «Цивільне право», «Міжнародне приватне право», 

―Господарське право‖, ―Підприємницьке право‖, ―Корпоративне право‖, Цивільне 

процесуальне право‖, ―Господарський процес‖, та ін. 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Діагностика знань студентів здійснюється за допомогою: 

Усних опитувань на семінарських заняттях; 

Виконання практичних завдань в порядку самостійної роботи 

Написання тестових контрольних робіт; 

Складання заліку  за питаннями обраного білета. 

 

.  ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

ХІ триместр 
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1 Опитування на семінарах* 5 5 25 

3 Вирішення практичних 

завдань** 

3 10 30 

5 Тести *** 1 15 15 

 Разом  Семінари -  70 балів 

Залік – 30 балів 

 

Пояснення до умов визначення рейтингу  

*Опитування на семінарах включає в себе: опитування по будь-якому питанню, винесеному на 

семінарське заняття (за вибором викладача) відповідь на питання інших студентів, 

запитання студентів до інших студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання 

для повторення (з тем, що було вивчено раніше), вирішення ситуаційних завдань з 



необхідною аргументацією та посиланням на законодавство. Максимальна кількість балів 

може бути виставлена студентам, підготовленим до відповідей на усі питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: правильність відповідей на 

питання, повнота і конкретність відповіді, ступінь використання наукових і нормативних 

джерел, уміння дов'язати теорію з практикою, логіка і аргументованість викладу думок, 

культура мови. 

** Вирішення практичних завдань здійснюється в вигляді розв’язанні задачі по темі 

семінару, які надані викладачем студентам на попередньому семінарі. Студент 

самостійно, опрацьовуючи вдома матеріал до семінару, вирішує задачу з належним 

аргументування та посилання на відповідні норми законодавства. На семінарі студент 

усно доповідає вирішення задачі. При не повній відповіді або невірній, в розв’язанні 

задачі допомагають інші студенти з відповідним оцінюванням їх відповідей або участі в 

обговоренні. 

*** Тести. Тестування має підсумковий триместровий характер і проводиться в кінці 

триместру протягом окремого аудиторного заняття. Тести роздаються викладачем 

студентам поваріантно, студенти на окремому чистому аркуші записують відповіді по 

тесту. Загальний час написання тестів складає 60 хвилин. 

 

  



Викладач: 

Мамчур Людмила Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

цивільного і кримінального права і процесу юридичного факультету. Випускниця 

Львівського державного університету. Викладацьку діяльність розпочала у 1996 році. В 

ЧДУ ім. Петра Могили працює з 2000 року. 

У 2006 році у вченій раді Львівського державного університету ім. І.Франка захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання реклами (цивілістичний 

аспект)», у 2007 році за результатами захисту отримала ступінь кандидата юридичних 

наук. 

У 2013 році Мамчур Л.В. було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного і 

кримінального права і процесу. 

У 2016 році нагороджена грамотою Миколаївської ОДА за здобутки в професійній 

діяльності. 

До кола наукових інтересів Мамчур Л.В. належать: авторське право, зокрема специфіка 

його реалізації в цифровому медіапросторі; нормативно-правове забезпечення обігу  

інформації та телекомунікації; можливості та перспективи впровадження медіації в 

Україні.  

 

 

 


