
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
ТА ЇХ РОЛЬ У 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ  



Вс66159 Вс52292 



Ва785782 Ва825590 Ва841368 



Ва778277 

      У книзі розглянуто роль, значення 
інвестиційних процесів у розвитку 
світової економіки, основні 
організаційні форми, механізми 
функціонування, методи діяльності 
національних та регіональних 
структур із сприяння іноземним 
інвестиціям у багатьох державах 
світу. 
      Розглянуто теоретичні, 
методологічні та практичні аспекти 
формування  і забезпечення 
ефективного функціонування 
інфраструктури інвестиційного 
розвитку на національному рівні. 



Ва770834 Р86396 



iB227098 

   Це  друге видання   

         “Investment: Theory and      Practice”. 

   Автор - доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
міжнародної економіки Світлана 
Гуткевич).  

   Видання англійською мовою 
представляє теоретичні та практичні 
основи інвестування і інвестиційної 
привабливості, яка формує 
інвестиційний імідж країни.  

   Розглянуто питання, пов’язані з 
факторами, які визначають 
інвестиційну пріоритетність об’єктів 
інвестування в Україні, позитивний     
міжнародний досвід. 
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   Видання присвячене дослідженню 
сучасного етапу світового 
економічного та соціального 
розвитку, характеризується 
істотним впливом цифровізації.  

   Також досліджує головні 
детермінанти та підстави розвитку 
цифрової економіки в Україні, а 
також готовність України до 
запровадження та використання 
цифрових технологій.  

   Крім того проаналізовані 
потенційні ризики та загрози 
цифровізації в Україні та світі. 
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   В монографії висвітлено 
теоретичні основи розвитку 
світового господарства, форм 
міжнародних економічних 
відносин в економічних аспектах 
глобальних проблем. 

   В роботі особливу увагу 
приділено ролі міжнародних 
економічних організацій в 
багатосторонньому економічному 
співтоваристві і регулюванні 
міжнародних економічних 
відносин, зростанню ролі держави 
в регулюванні інвестиційною 
діяльністю та створенню 
позитивного інвестиційного 
клімату для залучення вітчизняних 
і зарубіжних інвесторів. 



Вс39906 Ва611032 



Ва798006 

    Ця колективна 
монографія наукових 
праць присвячена 
розробці правової 
наукової проблематики 
розвитку інвестиційних та  
інноваційних процесів в 
національній економіці, 
формування ефективної 
правової політики 
держави та здійснення 
модернізації 
інвестиційного 
законодавства України. 
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