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Методологія дослідження. За допомогою порівняння структури 

основних складових інвестиційної безпеки країн Європи здійснено оцінку та 

аналіз аналогічних параметрів економіки України. Використання регресійних 

підходів дало змогу спрогнозувати перспективи розвитку інвестиційної 

безпеки України.  

Результати. Проаналізовано підходи до розуміння та розрахунку 

інвестиційної безпеки країни, визначено загальні принципи порівняння 

параметрів різних країн Європи та України. Розраховано рекомендовані 

показники структури інвестицій для України на найближчі роки.  

Новизна. Визначено принципи порівняння рівня інвестиційної безпеки 

країн  Європи та України, визначено перспективи розвитку різних видів 

інвестицій в Україні. Оцінено рекомендований рівень  державних інвестицій 

в Україні на найближчі роки. 

 Практична значущість. На підставі проведених досліджень 

рекомендовано внести зміни до Бюджетного Кодексу та проектів бюджетів 

щодо гарантування рівня державних інвестицій не менше 2,5% від ВВП. 

Проведений аналіз дозволив визначити тенденції, згідно з якими слід 

очікувати зменшення інвестицій за рахунок власних коштів підприємств,  що 

вимагає якнайскорішого впровадження державно-приватного партнерства 

для забезпечення принаймні поточного рівня економічного розвитку.  
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Методология исследования. С помощью сравнения структуры 

основных составляющих инвестиционной безопасности стран Европы 

осуществлены оценка и анализ аналогичных параметров экономики 

Украины. Использование регрессионных подходов позволило 

спрогнозировать перспективы развития инвестиционной безопасности 

Украины. 

Результаты. Проанализированы подходы к пониманию и расчета 

инвестиционной безопасности страны, определены общие принципы 

сравнения параметров разных стран Европы и Украины. Рассчитаны 

рекомендованные показатели структуры инвестиций для Украины на 

ближайшие годы. 

Новизна. Определены принципы сравнения уровня инвестиционной 

безопасности стран Европы и Украины, определены перспективы развития 

различных видов инвестиций в Украине. Оценено рекомендуемый уровень 

государственных инвестиций в Украине на ближайшие годы. 

Практическая значимость. На основании проведенных исследований 

рекомендовано внести изменения в Бюджетный Кодекс и проектов бюджетов 

по обеспечению уровня государственных инвестиций не менее 2,5 % от ВВП. 

Проведенный анализ позволил определить тенденции, согласно которым 

следует ожидать уменьшения инвестиций за счет собственных средств 

предприятий, что требует скорейшего внедрения государственно-частного 

партнерства для обеспечения по крайней мере текущего уровня 

экономического развития. 
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Research Methodology: The evaluation and analysis the main components of 

investment security in Europe were compared with similar parameters of the 

Ukrainian economy. The application of a regression approach made it possible to 

predict the prospects of investment security of Ukraine. 

Results: The approaches to the understanding the investment security were 

analysed, the general principles were presented for comparing of parameters from 

different European countries and Ukraine. Special recommended values were 

calculated for the optimal structure of investments in Ukraine in the coming years. 

Novelty: The principles were proposed for comparing the level of investment 

security for Europe and Ukraine. The prospects were presented for development of 

different types of investments in Ukraine. The recommended level of public 

investment in Ukraine in the coming years was estimated. 

The practical significance: According to the research, it is recommended to make 

changes in the Budget Code and draft budgets to guarantee the level of public 

investment at minimum 2.5% of GDP. The analysis allowed us to determine 

trends, under which one should expect a decline in corporative investments. It 

requires the implementation of a public-private partnership as soon as possible to 

provide at least the current level of economic development. 

 


