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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В КРАЇНАХ ЄС» 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. 

Семінар-дискусія з обговорення тем:  

1. Теорії міжнародного інвестування. 

2. Сучасні тенденції міжнародної інвестиційної діяльності 

3.  Валютні чинники мотивації міжнародної інвестиційної діяльності 

 

Мета: усвідомлення (закріплення) сутності та змісту міжнародного 

інвестування, сучасних тенденцій міжнародної інвестиційної діяльності, 

валютних аспектів мотивації міжнародної інвестиційної діяльності 

Компетентності: вміння проводити дослідження міжнародного 

характеру та масштабу; аналіз та синтез, узагальнення пройденого матеріалу; 

вміння критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі 

проблеми. 

План. 

1. Дискусія на тему: «Теорії міжнародного інвестування». 

2. Дискусія на тему «Сучасні тенденції міжнародної інвестиційної 

діяльності». 

3. Валютні чинники мотивації міжнародної інвестиційної діяльності 

4. Інформаційне забезпечення: 

      Завдання: До дискусії студенти готуються завчасно. 

Рекомендована література: 

1. Міжнародна інвестиційна діяльність : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисципліни. / [Л.В. Руденко та ін.]; За заг. ред. Л.В. Руденко. – К. : 
КНЕУ, 2008. – 167 с. 

2. Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. 
В. Губський, О. М. Мозговий та ін. ; За ред. Д. Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2003. 
– 387 с. 

3. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу 
транснаціональних корпорацій : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. 
/ [Голов. ред. С. Головко] – К. : Либідь, 2005. – 714 с. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. 

Семінар-дискусія з обговорення тем:  

1.Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні 

2.Формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні 

Мета: усвідомлення стану і перспектив  залучення інвестицій з країн 

ЄС в економіку України. 

Компетентності: вміння проводити дослідження міжнародного 

характеру та масштабу; аналіз та синтез, узагальнення пройденого матеріалу; 

вміння критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі 

проблеми. 

План проведення 

1. Реферат-доповідь на тему «Міжнародна інвестиційна діяльність в 

Україні» (до 10 хвилин) 

2. Дискусія (30 хв.) 

3. Реферат-доповідь на тему «Міжнародна інвестиційна діяльність в 

Україні» (до 10 хвилин) 

4. Дискусія (30 хв.) 

5. Підбиття підсумків. 

6. Інформаційне забезпечення: 

      Завдання: До дискусії студенти готуються завчасно.  

Рекомендована література: 

1. Л. В. Гоцуляк. Інвестиційна політика розвинених країн в умовах 

становлення інноваційної економіки//Ефективна економіка. - № 9. - 2014 . –с. 

15-21. 

2. Шатило О. А. Фінансово-економічна складова інноваційно-

інвестиційної політики розвинених країн світу: досвід для України // Наукові 

розвідки з державного та муніципального управління. — К., 2011. —Вип. 

2.—С. 264—271. 


