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Ситник Н. С., Репета М. М. Інвестиційна безпека України: стан і перспективи вдосконалення
Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану інвестиційної безпеки України та визначенні перспективних напрямів покращення рівня її
інвестиційної привабливості. Обґрунтовано роль інвестиційної безпеки держави в розвитку економіки та виявлено її основну мету на національному та міжнародному рівнях. Розглянуто складові системи інвестиційної безпеки та принципи її функціонування в умовах сучасного розвитку
економічних процесів. Досліджено позиції України в загальносвітових рейтингах, які характеризують інвестиційний клімат і бізнес-середовище
держави. Систематизовано інформацію про обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в українську економіку, основні країни – інвестори
цих капіталовкладень, а також головні галузі вітчизняного господарства, у які спрямовувались інвестиційні ресурси. На основі макроекономічних розрахунків проаналізовано найважливіші індикатори інвестиційної безпеки у 2017 р. Запропоновано практичні рекомендації для збільшення
обсягів інвестиційного капіталу в національну економіку та покращення рівня її інвестиційної безпеки. Перспективами подальших досліджень
у даному напрямі є розробка стратегічної інвестиційної політики для забезпечення надійності інвестиційної безпеки з урахуванням усіх факторів
впливу на її сучасний стан.
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Сытнык Н. С., Репета М. М. Инвестиционная безопасность
Украины: состояние и перспективы совершенствования
Цель статьи заключается в исследовании современного состояния
инвестиционной безопасности Украины и определении перспективных
направлений улучшения уровня ее инвестиционной привлекательности. Обоснована роль инвестиционной безопасности государства в
развитии экономики и выявлены ее основные цели на национальном и
международном уровнях. Рассмотрены составляющие системы инвестиционной безопасности и принципы её функционирования в условиях
современного развития экономических процессов. Исследованы позиции Украины в общемировых рейтингах, характеризующих инвестиционный климат и бизнес-среду государства. Систематизирована информация об объемах поступлений прямых иностранных инвестиций
в украинскую экономику, основных странах – инвесторах этих капиталовложений, а также главных отраслях отечественного хозяйства,
в которые направлялись инвестиционные ресурсы. На основе макро
экономических расчетов, проанализированы важнейшие индикаторы
инвестиционной безопасности в 2017 г. Предложены практические рекомендации для увеличения объемов инвестиционного капитала в национальную экономику и улучшение уровня ее инвестиционной безопасности. Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является разработка стратегической инвестиционной политики
для обеспечения надежности инвестиционной безопасности с учетом
всех факторов влияния на ее современное состояние.
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The article is aimed at studying the current status of investment security
of Ukraine and determining prospective ways to improve its investment attractiveness. The role of investment security of the State in the economic
development is substantiated and its main goals at both the national and
the international levels are identified. The components of the investment security system and principles of its functioning in the conditions of modern
development of economic processes are considered. Ukraine’s positions in
the global rankings, characterizing the investment climate and the business
environment of the State, are researched. The authors systematize information on the volume of foreign direct investments in the Ukrainian economy,
the main countries-investors of these capital investments, as well as on the
main sectors of the national economy the investment resources were directed
to. On the basis of macroeconomic calculations, the most important indicators of investment security in 2017 are analyzed. Practical recommendations
for increasing the volume of investment capital in the national economy and
improving the level of its Investment security. are proposed. Prospects for
further research in this direction are development of the strategic investment
policy to ensure the reliability of investment security, taking attention of all
factors to influence its current status.
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Підвищення уваги до інвестиційної безпеки
зумовлюється тим, що інвестиції, їх розмір і сфера
застосування є рушійною силою для модернізації та
диверсифікації пріоритетних сфер економіки в період перманентних глобальних і локальних трансформацій у світовому економічному просторі, за умови
прийнятного рівня безпеки у цій сфері.
Основними складовими системи інвестиційної
безпеки є:
1) суб’єкти інвестиційної діяльності (держава,
фінансові та нефінансові корпорації, домашні господарства);
2) інструменти державного регулювання щодо
здійснення процесу інвестування;
3) предмети обміну між суб’єктами інвестиційної діяльності.
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лід зауважити, що головну роль серед компонентів інвестиційної безпеки відіграють
суб’єкти її забезпечення, які залишаються
відносно стабільними в процесі функціонування цієї
системи та підтримують належний рівень її існування, тоді як інші елементи постійно зазнають змін (інвестиційні ресурси, капітальні блага тощо) [1].
Інвестиційна безпека держави в сучасних умовах розвитку економічних процесів ґрунтується на
основі загальноприйнятих принципів:
 максимізація позитивних ефектів від інвестування, які забезпечували б економічне
зростання держави;
 спрямування інвестиційного капіталу в ключові галузі економіки, які є основою національного виробництва та здатні підвищити
конкурентоспроможність держави у світовому економічному просторі;
 відповідальність суб’єктів за наслідки проведення інвестиційної діяльності;
 урахування внутрішніх і зовнішніх економічних умов для здійснення інвестування капіталу на основі реальних соціально-економічних можливостей;
 інтеграція інвестиційної політики держави у
стратегію розвитку її окремих галузей та національної економіки, загалом [2].
Слід зазначити, що забезпечення сприятливих
умов для ведення бізнесу є головним завданням реалізації стратегії інвестиційної безпеки. Для оцінки
інституціонального середовища щодо здійснення
інвестиційної діяльності застосовують рейтинг Світового банку – «Doing Business». У табл. 1 наведено
показники основних складових рейтингу станом на
01.01.2018 р. у порівнянні з 2017 та 2016 рр., а також
визначено місце України серед інших держав.
За результатами даного рейтингу Україна у 2018 р.
піднялася на 7 пунктів порівняно з 2017–2016 рр. і
посіла 76 позицію із 190 країн світу. Найбільший прогрес держава продемонструвала в таких складових
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еобхідною передумовою успішного розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі, в умовах євроінтеграційних
процесів є забезпечення належного рівня інвестиційної безпеки. Достатній рівень внутрішніх і зовнішніх
інвестицій, їх спрямованість у пріоритетні галузі вітчизняного господарства та ефективність використання залученого капіталу визначають динаміку та
якість позитивних перетворень в економічній системі країни. Проблема забезпечення інвестиційної
безпеки в Україні є особливо актуальною у зв’язку з
нестабільною політичною та економічною ситуацією
держави, а також відсутністю належного інвестиційного середовища. Саме цим обумовлена актуальність
дослідження сучасного стану інвестиційної безпеки
нашої держави та пошуку перспективних напрямів
щодо її вдосконалення. Об’єктивність даного дослідження залежить від розрахунку основних індикаторів, а також їх впливу на економічне середовище.
У зв’язку з проголошенням незалежності Украї
ни, в наукових працях активно почали розглядатися
питання щодо забезпечення інвестиційної безпеки
держави. Проблеми інвестиційної безпеки та формування системи її забезпечення є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців,
серед яких: О. Барановський, О. Вовчак, О. Грибіненко, Н. Дацій, Я. Жаліла, Л.Зевін, В. Кравченко, М. Недашківський, Д. Нікитенко, Ю. Шеховцова, Ю. Харазішвілі та ін. Однак, незважаючи на значну увагу, що
приділяється проблематиці забезпечення інвестиційної безпеки України, поза увагою залишається оцінка
її сучасного стану, зокрема у 2017 р., за умов урахування макроекономічних показників досліджуваного
періоду як головних індикаторів її розвитку, а також
виявлення основних проблем інвестиційного клімату
держави та запропонування шляхів їх мінімізації.
Метою статті є дослідження сучасного стану інвестиційної безпеки України та визначення перспективних напрямів покращення рівня її інвестиційної
привабливості.
Одним із важливих елементів економічної безпеки є її інвестиційна складова, яка створює фундамент для розвитку економіки. Головною метою інвестиційної безпеки на національному рівні є підвищення конкурентоспроможності національного виробництва шляхом залучення іноземних інвесторів у галузі
економіки, на міжнародному рівні – встановлення
балансу в питаннях розподілу прав та обов’язків між
іноземними інвесторами та країною припливу інвестицій, а також удосконалення інвестиційних угод, які
забезпечували б економічну безпеку держави, у яку
спрямовується іноземний капітал. Ефективно діюча
інвестиційна політика держави забезпечує оптимальний рівень національних та іноземних інвестицій, що
сприяє позитивній динаміці макроекономічних показників у довгостроковій перспективі, а також розвитку інноваційної інфраструктури.
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Таблиця 1
Зміна позицій України за основними компонентами рейтингу легкості ведення бізнесу –
«Doing Business» на основі досліджень Світового банку
Показник

Рік
2016

2017

2018

1. Реєстрація підприємства

30

20

52

2. Отримання дозволу на будівництво

140

140

35

3. Підключення до системи енергозабезпечення

137

130

128

4. Реєстрація власності

61

63

64

5. Отримання кредиту

19

20

29

6. Захист міноритарних акціонерів

88

70

81

7. Оподаткування

107

84

43

8. Міжнародна торгівля

109

115

119

9. Забезпечення виконання контрактів

43

81

82

10. Вирішення проблем неплатоспроможності

141

150

149

83

80

76

Позиція України в загальному рейтингу
Джерело: складено за [3].
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рейтингу, як «отримання дозволу на будівництво»
(+105 пунктів). Позитивна динаміка в цьому напрямку відбулася завдяки зменшенню пайової участі в
м. Києві з 10% до 2% і зниженню вартості послуг з
технагляду. Також на 64 пункти збільшився показник «оподаткування» через зменшення та уніфікацію
ставки ЄСВ [4]. За підрахунком фахівців Світового
банку, кожен додатковий пункт у рейтингу легкості
ведення бізнесу приносить державі можливість залучити близько 600 млн дол. США.

О

дним із головних показників для прийняття інвестором рішення щодо вкладання інвестицій є значення Індексу інвестиційної
привабливості. Дане дослідження відображає стан
бізнес-клімату країни за експертними оцінками перших осіб компаній¬ – членів Європейської БізнесАсоціації на основі аналізу політичних, економічних,
законодавчих, регуляторних та інших чинників, що в
кінцевому підсумку визначають ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх ефективного використання. У 2017 р. Україна в даному рейтингу піднялася
на 3 позиції порівняно з попереднім роком та посіла
131 місце серед 190 країн світу з індексом 3,03 [5].
У цілому, на підвищення бізнес-рейтингів
України вплинуло проведення структурних реформ
у державі та, як наслідок, це привело до зменшення
боргового навантаження і зміцнення її позицій на зовнішніх ринках.
За офіційними даними, у першому півріччі 2018 р.
іноземними інвесторами з 76 країн світу в економіку
України вкладено 1259,2 млн дол. США прямих інве
стицій (рис. 1).
Отже, на основі даних рис. 1 проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну за 2010–
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2017 рр. і перше півріччя 2018 р. Слід зауважити, що
у 2017 р. приплив прямих іноземних інвестицій знизився більше, ніж удвічі (–57,5%) порівняно з 2016 р.
Логічне стрімке падіння обсягу іноземних вкладень
відбулось у 2014 р., що у відсотковому співвідношенні
склало –55,1%, у зв’язку із політичною ситуацією, яка
була вкрай нестабільною через початок військових
дій у Донбасі. Загалом, за останні 8 років найбільше
залучення прямих іноземних інвестицій в національну економіку відбулось у 2011 р. – більше 6 млрд дол.
США. Протягом останніх шести років, на жаль, обсяг
інвестицій в Україну не наблизився до цього рівня.
Станом на 01.07.2018 р. приплив прямих іноземних
інвестицій склав майже 1,3 млрд дол. США.
До головних країн – інвесторів України 2017 р.
входять: Кіпр – 27%, Російська Федерація – 21,2%, Нідерланди – 14%, Велика Британія – 11,3%, Німеччина –
6,4%, Віргінські Острови (Брит.) – 4,1%, Швейцарія –
3,9% [6].
Слід зазначити, що граничний показник частки
окремої країни має становити не більше 30% у загальному обсязі інвестиційних ресурсів, перевищення
якого може призвести до потенційних загроз економіці держави.
Важливим аспектом залучення іноземних інвестиційних ресурсів у певну країну є їх розподіл
за галузями національного господарства. Упродовж останніх років спостерігається тенденція до
зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій у
реальний сектор економіки України, який служить
основою для підтримки конкурентоспроможності
національного виробництва. Так, за перше півріччя
2018 р. у вітчизняну промисловість спрямовано лише
102,7 млн дол. США – 8,2% усіх прямих іноземних
інвестицій, тоді як у посередницькі сектори – сферу
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Рис. 1. Обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України
Примітка: показники наводяться без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також
частини зони проведення ООС.
Джерело: складено за [6].
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оловним джерелом фінансування інвестицій в
основний капітал у 2017 р. були власні кошти
підприємств та організацій, на які припадає
майже 70% усіх капіталовкладень. Дану тенденцію
можна вважати позитивною з точки зору підвищення
належного рівня інвестиційної безпеки держави.
На макроекономічному рівні для аналізу динаміки інвестиційних процесів у національній економіці розраховують співвідношення темпів приросту
інвестицій до темпів приросту ВВП. Однак значення
цього індикатора за досліджуваний період є значно
меншим за допустиме (> 1).
Щодо приросту прямих іноземних інвестицій,
слід зазначити, що темп їх збільшення є значно меншим за темп зростання ВВП у 2017 р., однак даний
показник сягає допустимої норми – 10%.
Рівень інвестування вітчизняними підприємствами зарубіжних країн є достатньо низьким і сягає
лише 0,006% з урахуванням темпу зростання ВВП
держави, що свідчить про недостатню активність
українських інвесторів на світовому рівні. Найбільші
обсяги прямих інвестицій з України були спрямовані
до Кіпру, Російської Федерації та Латвії у професійну,
наукову й технічну діяльність [6]. Загалом, розмір національної економіки за досліджуваний період у світовому ВВП становить 0,0015% і відображає відносно
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сновними індикаторами інвестиційної безпеки є абсолютні та відносні макроекономічні
показники, які враховують обсяги залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів та освоєння
внутрішніх інвестицій за певний період часу [8]. Доцільно зауважити, що всі показники для точного розрахунку відображено в доларах США, результати наведено в табл. 2.
Одним із ключових індикаторів інвестиційної
безпеки держави є її рівень інвестування з урахуванням обсягу ВВП. У 2017 р. абсолютне значення
даного показника знаходиться в межах оптимальної
норми. Слід зауважити, що головним фактором стабільного економічного зростання країни є інвестиції
в основний капітал. На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що рівень валового
нагромадження основного капіталу не досягнув допустимої норми, що свідчить про реалізацію загро-

зи старіння матеріально-технічної бази вітчизняних
підприємств, яке, своєю чергою, негативно впливає
на виготовлення конкурентоспроможної продукції
національними виробниками.

ЕКОНОМІКА

фінансів та страхування – вкладено 750,5 млн дол.
США – 59,6%, відповідно [7]. Також негативний вплив
щодо іноземного інвестування в Україну мають диспропорції в розміщенні інвестиційних ресурсів між
територіально-адміністративними одиницями. Лідерами з інвестування є м. Київ та Дніпропетровська
область, сумарна частка освоєння прямих іноземних
інвестицій яких становить 69% від загального обсягу
всіх капіталовкладень [6]. Наслідком нерівномірності
такого розподілу є посилення соціально-економічного розриву між розвитком регіонів країни, що, своєю
чергою, призводить до загроз економічній безпеці.
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Таблиця 2
Головні індикатори інвестиційної безпеки на основі макроекономічних показників 2017 р.
Макроекономічні показники України

01.01.2017 р.

01.01.2018 р.

Приріст/спад, млн дол. США

ВВП на основі даних Світового банку, млн дол. США

93270,0

112154,0

+18884,0

Загальний обсяг інвестицій, млн дол. США

37513,6

39144,0

+1630,4

Прямі інвестиції в Україну, млн дол. США

4405,8

1871,2

–2534,6

Прямі інвестиції з України, млн дол. США

20,7

10,4

–10,3

13 504,4

16859,5

+3 355,1

ВВП світу на основі даних Світового банку,
млн дол. США

75212696,0

76671787,0

+1459091,0

Індикатори інвестиційної безпеки

Показник

Показник

Фактичне
значення, %

Допустиме
значення, %

Рівень інвестування – відношення загального
обсягу інвестицій до ВВП

39144,0

112154,0

0,35

0,28–0,35

Валове нагромадження основного капіталу –
відношення обсягу інвестицій в основний капітал до ВВП

16859,5

112154,0

0,15

0,25

Співвідношення темпів приросту інвестицій до
темпів приросту ВВП

1630,4

18884,0

0,09

>1

Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну
до темпів приросту ВВП

1871,2

18884,0

0,1

0,05–0,10

10,4

18884,0

0,0006

0,03–0,05

112154,0

76671787,0

0,0015

0,15–0,25

Інвестиції в основний капітал, млн дол. США

Відплив прямих інвестицій з України до темпів
приросту ВВП
Розмір економіки України у світовому ВВП

Примітка: показники наводяться без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також
частини зони проведення ООС.
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Джерело: складено за [6; 9].

низькі позиції нашої держави у світовому співтоваристві у зв’язку з повільними темпами її розвитку. Досягнення кращого результату можливе за умов проведення структурних реформ і підвищення щорічних
темпів інвестування як мінімум на 6–9% [10].

П

роаналізувавши вищенаведені дані, можна зробити висновок, що інвестиційна безпека України, яка характеризується основними макроекономічними індикаторами, має як позитивні, так і
негативні сторони, тому потребує подальшого вдосконалення. На сучасному етапі розвитку інвестиційних
процесів в Україні актуальним питанням є збереження
та уникнення скорочення чистих прямих іноземних
інвестицій, які, за відсутності внутрішнього джерела
інвестування, на противагу кредитам і позикам, є ефективним рушієм розвитку національної економіки.
На думку експертів Американської торговельної палати в Україні, головними викликами щодо покращення інвестиційної привабливості на сучасному
етапі розвитку економічної системи є:
 високий рівень корупції;
 нестабільність курсу валют;
 недосконалість вітчизняного законодавства;
 низький рівень держави в міжнародних рейтингах тощо [11].
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Слід зазначити, що для потенційного інвестора
вкрай важливим є доступ до кредитів, адже переважно саме за рахунок оборотного капіталу забезпечується приплив інвестицій. На сучасному етапі розвитку банківської системи України умови кредитування
не є сприятливими для ведення бізнесу через достатньо високі ставки за кредити [12].
В умовах економічних і політичних проблем
України позитивною тенденцію є зростання інвестиційних ресурсів у вітчизняний IT-сектор, який є
одним із пріоритетних напрямів розвитку інформаційних технологій у довгостроковій перспективі. Зокрема, у 2017 р. спостерігався рекордний приплив
інвестицій в українські IT-компанії, сума яких склала
265 млн дол. США, що втричі перевищує показник
попереднього року. Основними інвесторами цієї галузі в Україні є іноземні інвестиційні фонди, на яких
припадає 90% усіх капіталовкладень [13].
Основними факторами, що впливають на рішення інвесторів вкладати інвестиції в національну
економіку, є:
 якісні інвестиційні пропозиції та кваліфікована робоча сила;
 привабливий інвестиційний клімат;
 стандарти супроводу (професіоналізм);
 макроекономічна та політична стабільність [14].
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тже, впровадження вищенаведених заходів
дозволить підвищити рівень інвестиційної
привабливості нашої держави, збільшити обсяги інвестиційного капіталу в економіку та подолати
основні проблеми її розвитку.
Сучасні тенденції розвитку світової економічної системи пов’язані з взаємозалежністю економік
усіх країн. Досягнення оптимальних показників інвестиційної безпеки, як основної складової економічної безпеки, підвищить конкурентоспроможність
держави та створить сприятливі передумови для міжнародного співробітництва.		
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ВИСНОВКИ
Система забезпечення інвестиційної безпеки
України знаходиться на етапі формування, проте даний процес характеризується достатньо повільними
темпами. Попри здійснені впродовж останніх років
реформи, в умовах викликів і загроз на сучасному
етапі розвитку економіки, рівень інвестування та інвестиційного клімату нашої держави не знаходяться
на достатньо сприятливому рівні, тому потребує його
подальшого вдосконалення.
В умовах інтеграційних процесів головною особливістю інвестиційної політики України є створення
сприятливих умов для підвищення залучення зовнішніх та внутрішніх інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі національного господарства.
Загалом, на стан інвестиційної безпеки найбільше впливають такі індикатори: рівень інвестування;
валове нагромадження основного капіталу; співвідношення темпів приросту інвестицій до темпів
приросту ВВП; приплив/відплив прямих іноземних
інвестицій в країну та за кордон; розмір економіки
держави у світовому ВВП. Тому для підвищення надійності інвестиційної безпеки необхідно, насамперед, оптимізувати ці показники як на державному,
так і на регіональному рівнях.
Основними пріоритетними напрямами щодо
покращення рівня інвестиційної безпеки України в
контексті подолання кризових проблем є:
 підвищення міжнародного рівня країни шляхом подальшого проведення структурних реформ, головними з яких є пенсійна та судова
реформи, для підвищення довіри іноземних
інвесторів до України, а також посилення активізації їх впровадження;
 стабілізація макроекономічного середовища,
передусім рівня інфляції, для збільшення обсягів залучення інвестиційних ресурсів;
 оптимізація каналів міжгалузевого і міжрегіо
нального припливу інвестицій;

 реалізація заходів щодо посилення інвестиційних стимулів для збільшення капіталовкладень у стратегічно важливі для держави
галузі господарства, зокрема в реальний сектор економіки;
 запровадження відповідного нормативноправового законодавства для посилення захисту прав власності інвесторів, зниження
рівня корупції та бюрократії тощо;
 підвищення адекватності умов кредитування
інвесторів за рахунок зниження процентних
ставок за кредит;
 стимулювання інвестиційної активності шляхом впровадження ефективної системи надання податкових пільг для інвесторів, за
умов чітко про¬писаної процедури їх отримання та справедливого розподілу ресурсів;
 зниження рівня політичних ризиків у державі
в контексті стабілізації політичної ситуації та
зняття соціально-економічної напруги.
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Важливими умовами для інвесторів у залученні
фінансових ресурсів є не тільки отримання належного прибутку, а й рівень прозорості законодавства
країни інвестування, можливість виведення доходів,
отриманих від інвестицій, тощо. Позитивними змінами в цьому напрямку є прийняття закону «Про
валюту та валютні операції», який набирає чинності
7 лютого 2019 р. і скасовує нормативні акти, що регулюють валютні питання щодо іноземних інвестицій
та розрахунків в іноземній валюті [15].
У контексті розвитку євроінтеграційних процесів та забезпечення інвестиційної безпеки в Україні
слід більш рішуче впроваджувати реформи для досягнення балансу між державним контролем щодо
інвестиційної безпеки та розвитком провідних галузей економіки, що, своєю чергою, сприяє більшому
залученню інвестиційних ресурсів.

105

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

ЕКОНОМІКА

7. Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну у
2010–2018 роках. URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/08/31/
infografika/ekonomika/skilky-inozemnyx-investyczij-nadijshloukrayinu-2010-2018-rokax
8. Єрмак О. О. Сучасні методи дослідження інвестиційної безпеки держави. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України.
2012. № 1. С. 137–140.
9. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо обсягу
ВВП України у 2017 році / Мінфін. Офіційний інтернет-сторінка. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp
/2017?fbclid=IwAR0Uys6CQjIYaRb2fNqBet0gl3frBv2japaiDLgqYf7yqiCMK_v3uPNcf0
10. Нікитенко Д. Інвестиційна безпека в контексті
забезпечення безпеки фінансового ринку // Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Полтава, 2016. 357 с.
11. Огляд економіки України / Американська торговельна палата в Україні. 2018 р. 160 с. URL: http://
www.chamber.ua/Content/Documents/1217100985ACC_
CountryProfile2018_UKR.pdf
12. Кушнірук Б. Чому в Україну не йдуть інвестиції: три ключових фактори. URL: https://www.obozrevatel.
com/ukr/finance/chomu-v-ukrainu-ne-jdut-investitsii-triklyuchovih-faktori.htm
13. Інвестиції в IT-компанії минуло річ встановили
рекорд / Na chasi. URL: https://nachasi.com/2018/03/12/itkompaniyi-vstanovyly-rekord/
14. Інвестиційний клімат / Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://dia.dp.gov.ua/
wp-content/uploads/2018/02/4_climate_F.Fedyuk_13_02.
pdf?fbclid=IwAR2U7Q6-ivPXHeHJ8anTNsf7OuF0XsqsecSXCXg
hmgqlKwwwDF3J0FAZXr4
15. Закон України «Про валюту та валютні операції»
від 21 червня 2018 р. № 2473. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2473-19
REFERENCES
“Informatsiino-analitychni materialy shchodo investytsiinoho klimatu v Ukraini za 2017 rik“ [Information and analytical materials on the investment climate in Ukraine for 2017].
Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli v Ukraini.
Ofitsiina internet-storinka. http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c2948231-0ac9-471a-b77bf298ccb78c52&title=InformatsiinoanalitichniMaterialiSchodoInvestitsiinogoKlimatuVUkrainiZa2017-Rik
“Informatsiino-analitychni materialy shchodo obsiahu
VVP Ukrainy u 2017 rotsi“ [Information and analytical materials on the volume of GDP of Ukraine in 2017]. Minfin. Ofitsiinyi
internet-storinka. https://index.minfin.com.ua/ua/economy/
gdp/2017?fbclid=IwAR0Uys6CQjIYaRb2fNqBet0gl3frBv2japaiDLgqYf7yqiCMK_v3uPNcf0
“Investytsii v IT-kompanii mynulo rich vstanovyly rekord“
[Investing in an IT company has passed the record record]. Na
chasi. https://nachasi.com/2018/03/12/it-kompaniyi-vstanovyly-rekord/
“Investytsiinyi klimat“ [Investment climate]. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku budivnytstva ta zhytlovokomunalnoho hospodarstva Ukrainy. http://dia.dp.gov.ua/
wp-content/uploads/2018/02/4_climate_F.Fedyuk_13_02.

106

pdf?fbclid=IwAR2U7Q6-ivPXHeHJ8anTNsf7OuF0XsqsecSXCXghmgqlKwwwDF3J0FAZXr4
Kushniruk, B. “Chomu v Ukrainu ne idut investytsii: try
kliuchovykh faktory“ [Why Ukraine does not have investments:
three key factors]. https://www.obozrevatel.com/ukr/finance/
chomu-v-ukrainu-ne-jdut-investitsii-tri-klyuchovih-faktori.htm
[Legal Act of Ukraine] (2018). http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2473-19
“Measuring Business Regulations“. International Finance
Corporation and the World Bank. http://www.doingbusiness.
org
Nikytenko, D. “Investytsiina bezpeka v konteksti zabezpechennia bezpeky finansovoho rynku“ [Investment security
in the context of securing financial market security]. Rozvytok
finansovoho rynku v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Poltava,
2016.
“Ohliad ekonomiky Ukrainy“ [Overview of Ukraine's economy]. Amerykanska torhovelna palata v Ukraini. 2018. http://
www.chamber.ua/Content/Documents/1217100985ACC_
CountryProfile2018_UKR.pdf
“Skilky inozemnykh investytsii nadiishlo v Ukrainu u
2010-2018 rokakh“ [How many foreign investments came to
Ukraine in 2010-2018]. https://www.slovoidilo.ua/2018/08/31/
infografika/ekonomika/skilky-inozemnyx-investyczij-nadijshloukrayinu-2010-2018-rokax
“Statystychna informatsiia“ [Statistical information]. Derzhavna sluzhba statystyky. Ofitsiina internet-storinka. http://
www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html
Shekhovtsova, Yu. A. “Sistema obespecheniya investitsionnoy bezopasnosti gosudarstva: komponentno-strukturnyy
aspekt“ [The system of ensuring the investment security of
the state: the component-structural aspect]. Mezhdunarodnyy
ekonomicheskiy forum 2012. http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/3367.htm
“Yak zminylasia investytsiina pryvablyvist Ukrainy“ [How
investment attractiveness of Ukraine has changed]. Yevropeiska Biznes-Asotsiatsiia. Ofitsiina internet-storinka. https://eba.
com.ua/ukraines-investment-climate-changed/
Yermak, O. O. “Suchasni metody doslidzhennia investytsiinoi bezpeky derzhavy“ [Modern methods of research of investment security of the state]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, no. 1
(2012): 137-140.
Zatonatska, T. H. “Investytsiina bezpeka Ukrainy v period
yevrointehratsiinykh protsesiv“ [Investment security of Ukraine
in the period of European integration processes]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ekonomika i
menedzhment», no. 8 (2014): 3-7.

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2018
www.business-inform.net

