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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Сучасні тенденції розвитку економіки, а 
саме поглиблення євроінтеграційних процесів, глобалізаційний вплив і 
трансформація світового економічного середовища, переважання міжнародних 
інвестиційних відносин між країнами, зростаюча конкуренція на ринках 
іноземних інвестицій все більшою мірою впливають на стан національної 
економіки та гостро ставлять питання забезпечення інвестиційної безпеки. 
Запорукою вирішення зазначеної проблеми є розробка стратегії забезпечення 
інвестиційної безпеки, спрямованої на пошук, формування та реалізацію нових 
резервів нарощення безпеки інвестиційних процесів у національній економіці. 
Проблема формування та реалізації дієвої стратегії інвестиційної безпеки 
України в умовах євроінтеграційного вектору розвитку посилюється тим, що за 
відсутності достатнього теоретико-методологічного обґрунтування, зростає 
небезпека в інвестиційній сфері, стримуються модернізаційні та 
трансформаційні процеси безпечного економічного розвитку й переходу країни 
до групи високо розвинутих. За належного рівня фінансування науково-
технічної сфери, створення сприятливого інвестиційного клімату для 
інвесторів, залучення іноземних інвестицій у ключові галузі економіки, 
створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів 
буде забезпечена довгострокова позитивна економічна динаміка. 

Значення інвестиційної безпеки як складової національної та економічної 
привертає увагу дослідників до вивчення даної проблематики та напрацювань у 
цій сфері.  

Перші теоретичні дослідження щодо безпеки мали місце ще у Стародавній 
Греції, пізніше досліджували дану проблематику Т. Гоббс, Б. Спіноза, Дж. Локк, 
А. Сміт, Д. Рікардо, І. Кант та інші послідовники. На сучасному етапі 
досліджень на межі ХХ – ХХІ ст. слід відзначити праці іноземних дослідників, 
які займаються фундаментальними дослідженнями у сфері національної, 
економічної безпеки, і зробили вагомий внесок у науку, такі як, Ж. Абен, 
К. Бреден, Б. Бузан, Дж. Голден, К. Доддс, Дж. Енгн’ю Р. Келлі, Х. Маулль, 
Дж. Модельскі, Х. Моргензан, Д. Олвей, А. Росе, Д. Сноу, Ф. Шеллі та інші.  

Серед провідних вітчизняних науковців, які досліджували питання 
економічної, національної безпеки слід відзначити праці таких вчених і 
фахівців, як О. Бандурка, О. Барановський, В. Виговська, О. Власюк, В. Геєць, 
О. Гонта, В. Горбулін, Б. Губський, Р. Дацків, Ж. Дерій, М. Єрмошенко, 
Я. Жаліло, Г. Задорожний, А. Заїчковський, С. Захарін, Т. Іванютіна, 
А. Качинський, В. Маргасова, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, 
В. Предборський, С. Пирожков, А. Роговий, Т. Стройко, Н. Ткаленко та ін.  

Проблеми інвестиційної безпеки та вплив прямих іноземних інвестицій на 
зростання національних економік досліджували такі іноземні вчені, як В. Баз, 
Д. Дж. Гольштейн, Дж. Л. Джексон, В. Майкл, П. Дж. Паксо, Дж. Пол, П. Роз, 
Дж. Р. Траваліні, Ф. Верле та ін.  

Сукупність елементів інвестиційної безпеки та вплив на економічний 
розвиток країни знайшли свій відбиток у працях пострадянських вчених – 
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Л. Абалкіна, М. Алікаєва, С. Бабуріна, І. Калашнікова, Е. Кочетова, 
Т. Манасарян, М. Мунтян, Г. Осіпова, А. Шовгенова та ін. Питання та 
проблематика інвестиційної безпеки у системі економічної безпеки є 
предметом дослідження й вітчизняних науковців і дослідників, серед яких 
відзначимо праці В. Андрійчука, О. Барановського, І. Бінько, Т. Бондарук, 
Н. Вдовенко, А. Вдовічена, В. Гордієнко, В. Губенко, А. Єрмака, 
А. Качинського, В. Кириленко, П. Курмаєва, А. Мещерякова, С. Мошенського, 
А. Сухорукова, А. Сундука, Н. Ткаченко, В. Шлемко, Я. Юріна та багатьох 
інших. 

За високої цінності наукових напрацювань згаданих вчених, які можна 
використовувати як теоретичний базис для подальшого наукового пошуку 
нових підходів до забезпечення інвестиційної безпеки країни в умовах 
євроінтеграції, слід зазначити, що цей напрям досліджень залишається 
актуальним й таким, що вимагає ґрунтовного переосмислення.  

Формування стратегічних орієнтирів інвестиційної безпеки країни 
неможливе без розробки відповідного методологічного забезпечення. 
Належного вивчення потребують структурні елементи інвестиційної безпеки 
національної економіки. У контексті цього, важливим є впорядкування 
термінологічного апарату сучасних дискурсів інвестиційної безпеки економіки 
країни та конкретизація її критеріальних параметрів.  

Не вирішеним залишається питання стратегічних орієнтирів державної 
політики стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та її 
взаємоузгодження з чинною практикою ЄС. Вищезазначене актуалізувало 
вироблення сучасного концептуального розуміння стратегії забезпечення 
інвестиційної безпеки на рівні фундаментального науково-економічного 
дослідження та обумовило визначення мети, завдань, об’єкта та предмета 
дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконувалась у рамках планів науково-дослідних робіт: 

− факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  за темою: 
«Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах 
економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України» (№ державної 
реєстрації 0115U002368), в межах якої особисто автором підготовлено розділ 
«Європейський інтеграційний вектор України в системі національної 
економічної безпеки»;  

− кафедри теоретичної та прикладної економіки Чернігівського 
національного технологічного університету за темою: «Розвиток економіки в 
умовах глобалізаційних викликів: національний та регіональний виміри» 
(№ державної реєстрації 0116U003596), де автором розкрита парадигмальна 
поліструктурність моделі стратегії інвестиційної безпеки національної 
економіки в умовах глобалізаційних викликів та виявлені глобальні 
детермінанти розвитку стратегії інвестиційної безпеки національної економіки 
в умовах євроінтеграції; 
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− ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ) за темами: 
«Забезпечення захисту економічної безпеки держави та суб’єктів господарської 
діяльності в умовах євроінтеграції України» (№ державної реєстрації 
011400U6338), в рамках якої автором запропоновано теоретичні підходи до 
системності формування моделі інвестиційної безпеки національної економіки 
використовуючи когнітивне моделювання; «Стратегічні зміни в міжнародному 
бізнесі в інформаційному суспільстві» (номер державної реєстрації 
0111U002757), де автором визначені засади формування нового міжнародного 
порядку на основі формування стратегій безпеки розвитку економік країн.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 
та обґрунтування теоретико-методологічних і науково-практичних положень 
інвестиційної безпеки національної економіки та розробка на цих засадах 
стратегії її забезпечення в умовах євроінтеграції. 

Відповідно до окресленої мети автором поставлено і вирішено такі 
завдання:  

− обґрунтувати теоретичні аспекти інвестиційної безпеки національної 
економіки та розвинути відповідний поняттєво-категоріальний апарат; 

− визначити критеріальні параметри та структурні елементи 
інвестиційної безпеки національної економіки; 

− розвинути методологічні засади формування та моніторингу моделі 
інвестиційної безпеки національної економіки; 

− довести парадигмальну поліструктурність моделі інвестиційної 
безпеки національної економіки в умовах глобалізації; 

− охарактеризувати причинно-наслідкові зв’язки впливу тенденції руху 
ПІІ на інвестиційну безпеку національної економіки; 

− виявити та узагальнити кількісно-якісні характеристики чинної 
інвестиційної моделі національної економіки; 

− ідентифікувати та охарактеризувати фактори єврорегіонального 
впливу на безпеку інвестиційних потоків в економіку Україну; 

− надати комплексну оцінку впливу євроінтеграції на інвестиційну 
безпеку країни; 

− запропонувати підходи до модернізації державної політики 
стимулювання інвестиційної діяльності; 

− здійснити прогнозно-аналітичну оцінку впливу макроекономічних 
показників на зростання прямих іноземних інвестицій в економіку України; 

− надати пропозиції щодо реалізації національної стратегії 
інвестиційної безпеки; 

− розробити положення стратегії забезпечення інвестиційної безпеки з 
урахуванням євроінтеграційного вектору розвитку України; 

− сформувати рекомендації щодо інвестиційного співробітництва 
України та ЄС в контексті забезпечення безпекового розвитку. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення інвестиційної безпеки 
України. 
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Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні, науково-
прикладні аспекти формування та реалізації стратегії забезпечення 
інвестиційної безпеки національної економіки в умовах євроінтеграції. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано як 
загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання, зокрема: історико-логічний 
метод при виокремленні поняттєво-категоріального апарату інвестиційної 
безпеки (пп. 1.1, 1.2); експертних оцінок, системного аналізу при розробці 
методології інвестиційної безпеки національної економіки (пп. 1.3, 2.3); метод 
аналізу і синтезу, порівняння, структурно-компаративного аналізу для 
дослідження кількісно-якісних характеристик інвестиційної моделі (пп. 2.1, 
2.2); індукції та дедукції при побудові когнітивної карти факторів, які 
впливають на інвестиційну безпеку національної економіки (п. 2.2); системно-
структурного аналізу для розкриття парадигмальної поліструктурності моделі 
інвестиційної безпеки (п. 2.3); порівняльного аналізу, графічні методи для 
дослідження тенденцій світового ринку ПІІ (п. 3.1), порівняльної 
характеристики стратегічного розвитку країн та впливів прямих інвестицій на 
економіку (пп. 3.2, 4.1, 4.2.); метод моделювання економічних процесів для 
ідентифікації впливу макроекономічних показників на зростання безпечних ПІІ 
в національну економіку (пп. 3.3, 4.3); спостереження та аналогії при 
визначенні проблем забезпеченні інвестиційної безпеки та реалізації 
модернізаційних заходів (п. 4.2); абстрагування та узагальнення для оцінки 
факторів інвестиційної безпеки, системного підходу для залучення 
європейських ПІІ в економіку в перспективі (пп. 5.1-5.3.). 

Статистичну та фактологічну основу дослідження становили Закони 
України та інші нормативно-правові акти, міжнародні договори України, 
інформаційні, аналітичні звіти, доповіді (ОЕСР, Європейської комісії, 
Національного інституту стратегічних досліджень), статистичні дані Державної 
служби статистики України, Національного банку України, Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції, Світового Банку, Євростату та 
інших іноземних інституцій, а також науково-дослідні роботи наукових та 
освітніх інституцій України, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних 
вчених, що стосуються обраної теми, авторські дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в роботі на 
основі конструктивного осмислення існуючих концепцій, підходів і 
методологічного апарату, присвячених питанням інвестиційної безпеки, 
здійснено системне теоретико-методологічне обґрунтування стратегії 
забезпечення інвестиційної безпеки України в умовах євроінтеграційного 
розвитку. 

Найістотніші результати дослідження, що містять наукову новизну, 
полягають у наступному: 

вперше: 
− на методологічному рівні запропоновано механізм моніторингу 

інвестиційної безпеки національних економік, метою якого є визначення оцінки 
загроз і ризиків інвестиційної безпеки, який проводиться на принципах 
контролю та аналізу, обліку індикаторів, ефективності, стимулювання, 
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відповідальності й використання інструментів контролю (економічних, 
фінансових, соціальних, організаційних) використовуючи індикативний метод і 
дискримінантний аналіз, що дозволяє ідентифікувати стан держави як 
безпечний або небезпечний з точки зору його інвестиційної безпеки та 
здійснювати прогнозування для прийняття відповідних рішень, що дозволить 
досягти економічного ефекту й здійснити оптимізацію інвестицій; 

− визначено підхід до оцінювання моделі забезпечення інвестиційної 
безпеки національної економіки на основі когнітивного моделювання для 
систематизації елементів впливу на інвестиційну безпеку, що характеризує їх 
взаємозв’язок і ступінь тиску; підхід ґрунтується на сценарному методі, що 
дозволяє об’єднати якісні та кількісні критерії задля вирішення статичних 
(аналіз поточної ситуації, що включає дослідження впливів одних факторів на 
інші, дослідження стійкості ситуації в цілому і пошук структурних змін для 
отримання стійких структур) і динамічних (генерація та аналіз можливих 
сценаріїв розвитку ситуації у часі) задач, враховуючи сучасний стан 
економічного розвитку та середовища інвестиційної діяльності, вироблення й 
прийняття ефективних рішень, що відкриває можливості задля створення 
ефективної стратегії інвестиційної безпеки з достатнім ступенем практичної 
реалізації для прийняття найбільш оптимальних рішень; 

− розроблено поліструктурну модель формування інвестиційної 
безпеки національної економіки з урахуванням її природи, особливостей 
реалізації інвестиційної політики, сучасних тенденцій ринку прямих іноземних 
інвестицій; дана модель відноситься до класу активних, що постійно 
перебувають у динаміці та передбачають послідовний перехід з одного 
«гармонійного» стану в наступний через проміжні «дисгармонічні» стани та 
дозволяє уніфіковано описувати процеси, аналізувати загрози, що 
характеризують її стан, проводити аналіз, моделювання дії ризиків задля 
досягнення оптимізації й прийняття ефективних рішень за критеріями 
надійності, стійкості та безпеки інвестиційного розвитку; 

− обґрунтована необхідність імплементації ефективної безпечної 
інвестиційної стратегії та запропоновано проект «Інвестиційна стратегія 
України: 2018-2027» для ефективного співробітництва в рамках Плану 
зовнішніх інвестицій ЄС за рахунок сприяння реалізації таких пріоритетів, як 
економічне зростання; сталий розвиток; побудова архітектури інвестиційної 
безпеки інструментами якої є інноваційні фінансові продукти такі, як гарантії 
розподілу ризиків, реалізація спільних грантів, позик, та яка заснована на 
критеріях вимірюваності, взаємного визнання необхідності й доповнюваності, 
співфінансування, та реалізується на принципах об’єктивності, гнучкості, 
демонстраційності й дотриманості стандартів, що призведе до створення 
конкурентоспроможної та високо розвинутої європейської країни. Для 
реалізації стратегії обґрунтовано необхідність формування інституціональної 
моделі на основі проведеного аналізу та виявлення фасилітаторів з наданням 
гарантій, що призведе до отримання мультиплікативного ефекту; 
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удосконалено: 
− поняттєво-категоріальний апарат, пов’язаний з введенням і 

поглибленням змісту категорії «інвестиційна безпека», під якою розуміється 
такий стан національної економіки, включаючи усі інститути інвестиційної 
системи, що забезпечують інноваційний тип організації, ефективне управління 
інвестиційними ресурсами, при якому досягається мультиплікативний 
(вкладення інвестиційних ресурсів в національну економіку та здійснення 
опосередкованого впливу на інші галузі економіки як елементів структури) та 
акселеративний (у довгостроковому періоді вплив інших галузей економіки на 
базову галузь, де здійснені капіталовкладення, що призвели до ланцюгової 
реакції) ефекти капіталовкладень, забезпечується гарантований захист 
інвесторів, соціально-орієнтований сталий і конкурентоспроможний розвиток 
національної економіки; 

− методологічні аспекти ідентифікації та систематизації 
єврорегіональних синергетичних ефектів, елементами яких виступають 
технологічний процес, який здійснюється в рамках інвестиційного процесу 
частково або цілком; місцевість, що слід розглядати як локальне місце 
розміщення продуктивних сил, ресурсів праці, запасів корисних копалин; 
інфраструктура, які у сукупності являють комплекс динамічних характеристик 
для залучення іноземних інвестицій, що відповідають світовим тенденціям 
розвитку і надають змогу визначити та врахувати системні інвестиційні ризики, 
на підставі чого була побудована багатофакторна модель ідентифікації ефекту 
єврорегіонального впливу на інвестиційну безпеку (за допомогою пакету 
E-Views  – 7), що дозволило виявити вплив найбільш значущих показників на 
приріст ПІІ з країн Європейського Союзу задля можливостей зростання ефекту 
віддачі від масштабу, що полягає в отриманні учасниками інвестиційного 
процесу не лише винагороди, а й додаткових переваг та вигід від взаємодії; 

− науковий підхід до обґрунтування напрямів модернізації державної 
політики стимулювання інвестиційної діяльності, особливістю якого є 
розрахунок обґрунтування та розрахунок інтегрального показника 
інвестиційної модернізації національної економіки, який визначається як 
результат зважування бізнес інвестицій, урядових інвестиції, інвестицій 
домогосподарств. Такий підхід дозволив виявити додаткові можливості 
модернізації, які сформовані у процесі інтеграції України до європейського 
простору, основою якої є необхідний рівень інвестицій та інновацій, високий 
ступінь креативності суб’єкта діяльності, розробка й реалізація довгострокової 
стратегії розвитку національної економіки, заснованої на широкому 
застосуванні технологічних, організаційних та інституційних інновацій задля 
досягнення вищого рівня безпекового розвитку, а саме стабільно високих 
темпів економічного зростання, структурних змін у національній економіці та 
поліпшення якості життя населення країни; 

− концептуальний базис загальної теорії безпеки в частині 
виокремлення ключових сутнісних характеристик стратегії інвестиційної 
безпеки національної економіки як процесу формування системи 
довгострокових цілей безпечної інвестиційної діяльності та вибору найбільш 
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ефективних шляхів їхнього досягнення з урахуванням євроінтеграційних 
факторів впливу на основі принципів комплексного підходу, ієрархічності, 
альтернативності, що дозволило виявити взаємозв’язки між елементами 
стратегії, ідентифікувати призначення індикатору інвестиційної безпеки за 
допомогою показників та їх порогових значень, окреслити пріоритетні 
напрямки стратегії, зокрема модернізація інвестиційної сфери, формування 
інститутів інфраструктури інвестиційної діяльності, створення комфортного й 
привабливого середовища для ПІІ; 

набули подальшого розвитку: 
− наукова аргументація щодо необхідності виокремлення 

інвестиційної безпеки з агрегованого визначення поняття «економічна 
безпека», що в умовах глобалізації все більше підкреслює ризик неочікуваних 
потрясінь і економічної волатильності та являє собою багатофакторну 
категорію, що характеризує здатність національної економіки до розширеного 
самовідтворення та подальшого розвитку, задовольняє потреби власного 
населення держави на визначеному рівні, протистоїть дії різноманітних 
чинників, внутрішніх і зовнішніх, задля сприяння досягненню 
мультиплікаційного ефекту забезпечення як економічної, так й інвестиційної 
безпеки; 

− комплекс динамічних характеристик процесу прямого іноземного 
інвестування, що здійснює вплив на національну економіку, в частині 
прогнозування динаміки зміни світового обсягу прямих іноземних інвестицій 
засобами сценарного підходу, що дало змогу побудувати  три прогнозних 
варіанти до 2022 року: песимістичного, внаслідок подальшого зниження темпів 
світової економіки; оптимістичного, за яким відбудеться суттєве зростання 
руху іноземних інвестицій, що призведе до їх збільшення в країнах, які гостро 
відчувають у них потребу; і найбільш імовірного сценарію, який відповідає 
сучасним тенденціям розвитку світової економіки та характеризується середнім 
рівнем зростання ПІІ. Такий підхід дозволить посилити наукове обґрунтування 
прийняття стратегічних рішень щодо забезпечення інвестиційної безпеки в 
умовах постійних змін та невизначеності; 

− характеристика кількісно-якісних та євроінтеграційних чинників 
інвестиційної моделі національної економіки, у частині визначення впливу 
реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на формування більш 
сприятливого інвестиційного клімату, що забезпечить високий рівень 
зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць і сприятиме 
оновленню виробництва, трансфер й впровадження новітніх технологій, 
вирішення на загальному рівні соціальних проблем; проведення інвестиційної 
модернізації економіки й нарощування основного капіталу суб’єктів 
господарювання підприємств; імплементацію більш ефективної інвестиційної 
політики. Це стало підґрунтям для розробки низки пропозицій щодо 
убезпечення руху іноземних інвестицій в контексті поглибленої співпраці 
України та ЄС через процес реалізації унікальних можливостей української 
економіки; 
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− підходи дооцінювання євроінтеграційних впливів у поліструктурній 
моделі забезпечення стратегії інвестиційної безпеки економіки України, за 
рахунок використання верифікаційного підходу, що дало змогу сформувати 
судження про результативність участі української сторони у діяльності 
єврорегіонів, про їх позитивний вплив на економічний розвиток прилеглих 
вітчизняних територій, і виявити проблеми у співпраці між українськими та 
європейськими регіонами, окреслити шляхи їх подолання, що призведе до 
підвищення ефективності єврорегіонального співробітництва, створення 
сприятливого середовища щодо залучення європейських ПІІ з огляду на 
стратегічні національні орієнтири у державній політиці та підвищення 
ефективності національної інвестиційної політики спрямованої на економічне 
зростання; 

− інструментарій оцінювання впливу макроекономічних показників 
на обсяги залучення ПІІ у вітчизняну економіку, що на відміну від наявних, 
передбачає використання економіко-математичної моделі авторегресії 
(VAR-модель); запропонована модель побудована за стаціонарним часовим 
рядом, що відображає більшу кореляційну залежність динаміки прямих 
іноземних інвестицій від ВВП (а не навпаки), причинно-наслідкові зв’язки між 
обраними змінними, зокрема індексу глобалізації країни, імпорту та експорту 
товарів і послуг, зайнятого населення за принципами репрезентативності, 
достовірності, інформаційної доступності, і, яка враховує зовнішні шоки та 
графічно відображає прогнозні значення показників, що входять у VAR-модель 
задля ідентифікації трендів, рівня і динаміки компаративної ефективності 
іноземних інвестицій; 

− пропозиції щодо формування сприятливого інвестиційного клімату 
та бізнес-середовища з подальшим проведенням реформ у сфері залучення 
інвестицій за рахунок вдосконалення законодавства у частині прийняття 
Інвестиційного кодексу, який сприятиме реалізації стратегії інвестиційної 
безпеки, збільшенню спільних з ЄС інвестиційних проектів на стратегічно 
важливих напрямах, і сформує для іноземних інвесторів прозоре та зрозуміле 
законодавство із захистом їх прав, та приведення й адаптація Директив 
(зокрема, про компенсації збитків іноземним інвесторів, ринки фінансових 
інструментів, прозорість емісії цінних паперів, захист акціонерів та ін.), 
Регламентів (про ринки фінансових інструментів та ін.) до вимог Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом задля становлення 
конкурентоспроможної та високотехнологічної держави. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані науково-
методичні підходи й практичні рекомендації щодо розробки та імплементації 
стратегії інвестиційної безпеки України в умовах євроінтеграції знайшли 
відображення в практичній діяльності органів державної виконавчої влади, 
установ і суб’єктів господарювання, а також використовуються в методичному 
забезпеченні навчального процесу у закладах вищої освіти.  

Запропонована автором «Інвестиційна стратегія України 2018-2027» 
знайшла практичне застосування у роботі Комітету з питань європейської 
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інтеграції Верховної Ради України (довідка №04-17/16-266 (67283) від 
04.04.2019 р.). 

Директоратом з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури 
підтверджується практичне впровадження пропозицій автора щодо підвищення 
ефективності розбудови інфраструктури на україно-угорському кордоні та 
реалізації міжнародних інфраструктурних і транспортно-логістичних проектів і 
програм для залучення європейських інвестицій (довідка №39/6240-19 від 
24.04.2019 р.). 

Національним інститутом стратегічних досліджень при виконанні 
науково-дослідних робіт використано методологічний підхід до оцінки 
причинно-наслідкових зв’язків інвестиційної безпеки, а також заходи щодо 
прийняття оптимальних рішень з метою забезпечення інвестиційної безпеки 
(довідка №526/692 від 16.10.2018 р.); 

Державною установою «Інститут досліджень науково-технічного 
потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України» використано 
наукові розробки автора при обґрунтуванні заходів підтримки та використання 
найбільш ефективних інструментів, які сприяють мотивації реалізації реформ в 
Україні (довідка №НЦ-194 від 05.11.2018 р.);. 

ТОВ «Компанія з управління активами «Сольдіс» використовувала у 
роботі методику розрахунку синергетичного ефекту впливу прямих іноземних 
інвестицій на безпековий розвиток країни при розробці стратегії залучення 
іноземних інвестицій (довідка №15/04 від 10.04. 2018 р.). 

Рекомендації автора щодо моделювання впливу макроекономічних 
показників на зростання та залучення обсягів інвестицій в економіку України 
використані при плануванні діяльності АТ «Електроград» (довідка №215 від 
19.09. 2018 р.). 

Громадська організація «Інститут соціального і економічного розвитку» 
при розробці стратегій розвитку в умовах євроінтеграції керувалась 
запропонованими автором у дослідженні стратегічними напрямами 
інвестиційного співробітництва України та ЄС (довідка №06/11-17 від 
08.11.2017 р.). 

Окремі положення дослідження упроваджено в навчальний процес ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
при викладанні дисциплін «Світова економіка», «Міжнародні стратегії 
економічного розвитку» (довідка від 06.11.2018 р.), Чернігівського 
національного технологічного університету при викладанні дисциплін 
«Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні 
відносини» (акт про впровадження від 18.12.2018 р.), ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК» при викладанні дисциплін «Міжнародна торгівля», 
«Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні стратегії економічного 
розвитку» та при підготовці підручника «Міжнародна торговельна діяльність» 
(довідка №10а-41 від 16.01.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, розробки, 
висновки, які викладені в дисертаційному дослідженні та виносяться на захист 
здобуті автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 
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дисертаційному дослідженні використані лише ті положення, що є результатом 
власного доробку автора. Внесок автора в колективно опубліковані праці 
конкретизовано в списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 
результатів дослідження доповідалися й обговорювалися на 19 конференціях: 
IV Міжнародній науково-практичній конференції «Банківська система України 
в умовах глобалізації фінансових ринків» (м. Черкаси 15-16 жовтня 2009), 
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості 
функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення 
глобалізаційних процесів» (м. Київ-Ірпінь-Львів-Суха Струга-Краків-Львів-
Київ 17-21 лютого 2010), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Інформаційна та економічна безпека» (INFECO – 2010) (м. Харків 27-29 квітня 
2010), Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародний бізнес в 
контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (м. Київ 25-27 травня 
2010), ІІ Міжнародному науковому конгресі «Глобалістика – 2011: шлях до 
стратегічної стабільності і проблема глобального управління» (м. Москва 
18-22 травня 2011), Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові 
дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку» 
(м. Одеса 04-15 травня 2011), Науковій конференції «Україна як суб’єкт 
сучасних цивілізаційних процесів та її можливості подолання глобалізаційних 
ризиків» (м. Київ 17 травня 2011), Міжнародній конференції «Україна на шляху 
до європейської соціальної держави» (м. Київ 26 травня 2011), X Міжнародній 
науковій конференції «Соціальна нерівність і економічне зростання» (м. Краків 
22-23 вересня 2011), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (м. Київ 2-3 лютого 2012), 
Міжнародній науковій конференції «Інноваційні та креативні рішення в бізнесі 
й культурі» (м. Рига 28-30 березня 2012), ІІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах» 
(м. Мукачево 15-16 березня 2013), Міжнародній науковій конференції «Знання, 
освіта і управління змінами в бізнесі й культурі» (м. Рига 11-12 квітня 2013), 
VII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан соціально-
економічного розвитку України: проблеми, пріоритети та перспективи» 
(м. Кам’янець-Подільський 15-16 травня 2014), ІІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» 
(м. Київ 22-23 травня 2014), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними 
системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» 
(м. Хмельницький 2-4 жовтня 2014), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки 
в ринкових умовах» (м. Ужгород-Мукачево 24-25 квітня 2015), XIII (XXV) 
Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Міжнародне науково-
технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (м. Київ 
16-17  березня 2017), IV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи» (м. Київ 
27-28 квітня 2017). 
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Публікації. Основні положення, висновки і результати дослідження 
опубліковано автором у 45 наукових працях загальним обсягом 137,6 друк. арк., з 
яких особисто автору належить 38,3 друк. арк., у тому числі: 1 одноосібній 
монографії загальним обсягом 17,4 друк. арк. і 3 колективних монографіях 
загальним обсягом 98,0 друк. арк., з яких особисто автору належить 2,4 друк. арк.; 
30 статтях у наукових фахових виданнях загальним обсягом 16,8 друк. арк., з яких 
особисто автору належить 16,1 друк. арк., в тому числі 16 – у зарубіжних 
періодичних виданнях та наукових виданнях України, що зареєстровані в 
міжнародних наукометричних базах загальним обсягом 3,0 друк. арк., з яких 
особисто автору належить 2,6 друк. арк.; 11 – в інших виданнях загальним 
обсягом 2,4 друк. арк., з яких особисто автору належить 2,4 друк. аркушів. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 445 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 
370 сторінках. Робота містить 62 таблиці (з них 7 займають 11 повних сторінок), 
54 рисунки (з них 2 займають 2 повних сторінки), 14 додатків, розміщених на 
27 сторінках. Список використаних джерел налічує 394 найменувань і 
розміщений на 35 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
визначено її мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито 
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. 

У розділі 1 «Науково-теоретичні основи дослідження інвестиційної 
безпеки національної економіки» розкрито еволюцію теоретичних уявлень 
про економічну та інвестиційну безпеку; досліджено сутність і концепції 
інвестиційної безпеки національної економіки; розвинуто поняттєво-
категоріальний апарат сучасних дискурсів інвестиційної безпеки; визначено 
критеріальні параметри та структурні елементи інвестиційної безпеки 
національної економіки. 

В умовах глобалізації поняття економічна безпека все більше 
підкреслює ризик неочікуваних потрясінь і економічної волатильності. Тобто, 
система економічної безпеки повинна забезпечити здатність економіки до 
ефективного задоволення суспільних потреб як на національному, так і 
міжнародному рівнях.  

Доведено необхідність виокремлення інвестиційної безпеки з 
економічної, що обумовлено виходом інвестиційної системи економіки на 
траєкторію економічного зростання й розвитку; прискореним рішенням 
проблем інноваційного розвитку та імпортозаміщення; значенням і роллю самої 
безпеки в національній економіці; існуванням тіньового сектору інвестицій 
(інвестиції з офшорних зон); домінуванням спекулятивних інтересів з боку 
більшості іноземних інвесторів; наявністю іноземних інвестицій, спрямованих 
на виробництво й вітчизняну науку; наявністю інвестування у науково-
технологічний розвиток національної економіки. 
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Обґрунтовано, що інвестиційну безпеку національної економіки 
необхідно розглядати як систему (рис. 1), при цьому її суть можна розглядати у 
чотирьох вимірах: як властивість інвестиційної системи національної 
економіки; як стан інвестиційної сфери, що розглядається через стабільність 
розширеного відтворення, формування інвестиційного клімату, гарантований 
захист; як потреба суб’єктів інвестиційної сфери, розглядається через рівень 
інвестування в економіку, задоволення поточних інвестиційних потреб; як 
процес відтворення соціально-економічної системи. 

 

 
Рис. 1. Системний підхід до тлумачення інвестиційної безпеки національної 

економіки 
Джерело: розроблено автором 

 

Поглиблений теоретичний аналіз та узагальнення основних 
концептуальних підходів до визначення поняття «інвестиційна безпека» дає 
можливість сформувати поняття «системи інвестиційної безпеки», яку 
запропоновано розглядати як сукупність елементів інвестиційної безпеки, що 
мають суттєві зв’язки або властивості. Метою такої системи є підтримання 
нормального стану функціонування інвестиційної системи, виявлення загроз і 
застосування заходів їх протидії, мінімізації та нейтралізації, захист інтересів 
суб’єкту. Система інвестиційної безпеки характеризується наступними 
властивостями: цілісністю, ієрархічністю, незалежністю, стійкістю, 
гетерогенністю, керованістю. 

Запропоновано авторське бачення категорії «інвестиційна безпека», як 
такий стан національної економіки, включаючи усі інститути інвестиційної 
системи, що забезпечують інноваційний тип організації, ефективне управління 
інвестиційними ресурсами, при якому досягається мультиплікативний 
(вкладення інвестиційних ресурсів в національну економіку та здійснення 
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опосередкованого впливу на інші галузі економіки як елементів структури) та 
акселеративний (в довгостроковому періоді вплив інших галузей економіки на 
базову галузь, де здійсненні капіталовкладення, що призвели до ланцюгової 
реакції) ефекти капіталовкладень, забезпечується гарантований захист, 
соціально-орієнтований сталий і конкурентоспроможний розвиток національної 
економіки. 

Комплексний підхід до характеристик, які розкривають сутнісну природу 
інвестиційної безпеки, дав змогу структурувати систему її факторів: зовнішніх, 
що характеризуються глобальним впливом на національну економіку, де 
відбувається трансформування масштабу загроз економічної безпеки суб’єктів 
господарювання та внутрішніх, які визначають національні умови та рівень 
інвестиційної безпеки держави.  

У дисертаційній роботі акцентовано увагу на особливому стані всіх 
елементів інвестиційної безпеки, а також інвестиційної системи держави та 
відповідних інститутів. При їх взаємодії інвестиційна система набуває 
стійкість, надійно «вбудовується» у систему відтворення, адекватно «реагує» на 
все її зміни, сприяє створенню необхідного та достатнього виробничого 
потенціалу, здатного формувати надійний попит на інвестиції, і надає 
гарантовані фінансові можливості та забезпечує цей попит. Також 
забезпечується цілісність фінансової системи країни, можливість її успішного 
протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам навіть при найбільш 
несприятливих варіантах розвитку макро- і мегапроцесів, формуються надійні 
інструменти захисту й способи гарантованого, соціально-економічного 
розвитку виробничої та фінансової систем й усієї сукупності фінансово-
кредитних відносин і господарських процесів в країні. Така взаємодія створює 
умови для всебічного використання мультиплікативних факторів розширення 
та прискореного руху інвестиційних потоків в економіку, забезпечує 
можливості досягнення стратегічних цілей зі створенню нового продукту, 
розвитку інноваційних галузей і прийнятних установок структурних 
перетворень господарської системи.  

Доведено, що інвестиційна безпека стає основою сталого розвитку 
національної економіки через залучення капіталовкладень, підвищення рівня 
зайнятості, завдяки чому підвищується конкурентоспроможність держави, 
вирішуються питання структурної перебудови, модернізації економіки, якості 
життя населення, захисту довкілля. 

На основі сучасного методичного інструментарію оцінювання 
характеристик інвестиційної безпеки національних економік проведено якісне 
вдосконалення та наукове обґрунтування систематизації поглядів щодо 
розуміння зв’язків ендогенних та екзогенних факторів, елементів інвестиційної 
безпеки, що дозволяє контролювати й порівнювати фактичні дані з граничними 
та розробляти заходи з нейтралізації загроз, і розраховувати інтегральний 
показник безпеки. На підставі цього виявлено рівень впливу факторів на 
інвестиційну безпеку держави. 

У процесі дослідження критеріальних параметрів і структурних елементів 
інвестиційної безпеки національної економіки удосконалено методологічний 
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підхід до оцінювання характеристик стратегії інвестиційної безпеки на основі 
використання сукупності та аналізу різних методів за наступними принципами: 
комплексного підходу, ієрархічності, альтернативності, що дозволило виявити 
взаємозв’язки між елементами, показати призначення індикатору інвестиційної 
безпеки за допомогою показників та їх порогових значень шляхом узгодження 
та реалізації дій протидії загроз. 

У розділі 2 «Методологічні основи дослідження інвестиційної безпеки 
національної економіки» розкрито та систематизовано кількісно-якісні 
характеристики моделі інвестиційної безпеки національної економіки; 
досліджено та оцінено системність у формування моделі інвестиційної безпеки; 
розкрито парадигмальну поліструктурність моделі інвестиційної безпеки 
національної економіки в умовах глобалізації. 

Забезпечення інвестиційної безпеки національної економіки зумовлює 
необхідність складної адаптації вітчизняного інвестиційного поля до змін 
траєкторії розвитку європейського економічного простору через формування 
оптимальної реакції на такі зміни, яка може бути реалізована за допомогою 
формування  відповідної стратегії. Саме стратегія є дієвою формою управління 
інвестиційною безпекою та представляє собою сукупність заходів, спрямованих 
на вирішення проблемних питань убезпечення інвестиційних процесів у 
середньостроковій та довгостроковій перспективах, головним завданням яких є 
попередження негативного впливу загроз зовнішнього середовища. У цьому 
контексті постає питання про моделювання майбутніх впливів зовнішніх 
факторів з достатнім ступенем визначеності. З метою формування 
обґрунтованого бачення варіативності факторів впливу, джерел їх походження, 
взаємозв’язку та вектору тиску було визначено структурні елементи та 
критеріальні параметри інвестиційної безпеки в поліструктурній, 
багатофакторній моделі, яку подано в математичному вигляді через функції 
оптимізації: 

 
, ,, … ,  

       (1) 
 

 , , … ,  
де, 
f (x1,x2,…xn-1,xn) – функція, яка прагне до забезпечення такого стану 

держави, який можна характеризувати як інвестиційно безпечний; 
yr – функція, що визначає та прагне до мінімізації ризиків інвестиційної 

безпеки;  
yd – функція, що визначає та прагне до мінімізації загроз, які знижують 

інвестиційну безпеку і впливають на її стан;  
y (s1, s2,…sn-1, sn) – функція оптимізації впливів факторів на стан 

інвестиційної безпеки. 
Кількісна характеристика інвестиційної моделі економіки розглядається 

через індекс інвестиційної безпеки, обчислення проводиться по кожній країні з 



15 

оцінками від 0 (найнижчий рівень безпеки) до 100 (найвищий рівень безпеки); 
індекс безпеки інвестиційної моделі обчислюється як середнє геометричне 
трьох вимірювальних чинників – інвестиційна привабливість, інвестиційна 
активність, стан економічного росту. Доведено, що аналіз і моделювання рівня 
інвестиційної безпеки через прогнозування дозволяє досягти економічного 
ефекту й здійснити оптимізацію інвестицій. 

Встановлено, що ключовими елементами формування стратегії 
забезпечення інвестиційної безпеки є діагностика її поточного стану та 
прогнозування його зміни в майбутніх періодах з огляду на дію встановлених 
загроз і ризиків. Відтак, важливим є представлення закономірностей 
формування та розвитку інвестиційної безпеки в динаміці зовнішнього 
середовища. Комплексне опрацювання основоположних теорій безпеки та 
інвестицій дозволило графічно представити сукупність умов забезпечення 
інвестиційної безпеки у спрощеному вигляді через виокремлення базових 
компонентів та окреслення їх взаємозв’язків (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Графічна конструкція умов забезпечення інвестиційної 
безпеки держави 

Джерело: розроблено автором 
 

У роботі стверджується, що складність процесу управління 
інвестиційною безпекою обумовлена багатофакторністю процесів, мінливістю 
та швидкістю їх змін у часі, відсутністю достатньої кількісної інформації щодо 
динаміки процесів, і примушує переходити до якісного їх аналізу. 

Доведено, що система інвестиційної безпеки національної економіки є 
сферою стратегічного рівня прийняття рішень, що вимагає відповідного 
підходу в прогнозуванні, на підставі чого здійснено когнітивне моделювання. 
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Автором побудована когнітивна карта факторів, що характеризує взаємозв’язок 
елементів інвестиційної безпеки національної економіки на основі оцінки та 
аналізу їх впливу, які повинні бути прийняті до уваги, і вказується, яким чином 
ці індикатори можуть вплинути на передбачувані події, що ґрунтується на 
сценарному методі, який дозволяє об’єднати як відомі якісні, так і кількісні 
підходи.  

Проведений аналіз причинно-наслідкових зв’язків інвестиційної безпеки 
на основі складання когнітивних карт і когнітивного моделювання, враховуючи 
сучасний стан економічного розвитку та середовища інвестиційної діяльності, 
вироблення й прийняття ефективних рішень відкриває можливості щодо 
створення моделі інвестиційної безпеки з достатнім ступенем дійсності. 
Результати когнітивного моделювання дають можливість сформувати 
комплексні заходи щодо запобігання негативним тенденціям, а також 
можливості отримання теоретичних і практичних знань щодо проблеми 
забезпечення інвестиційної безпеки та формулювання на цій основі практичних 
висновків. Запропонований підхід сприяє застосуванню об’єктивного аналізу 
сучасного стану та прийняття найбільш оптимального рішення щодо 
обґрунтування альтернативного сценарію забезпечення інвестиційної безпеки 
задля створення ефективної стратегії. 

У дисертаційному дослідженні обґрунтована парадигма інвестиційної 
безпеки за традиційним підходом, що пов’язана з рухом іноземних інвестицій і 
забезпеченням заходів щодо протидії ризикам і загроз в інвестиційній сфері, 
включаючи такі аспекти як соціальні, екологічні, економічні та інші, та 
військового секторів. А також наведена парадигма за постмодерним підходом, 
який починається з того часу, коли в межах національної безпеки 
виокремлюється економічна, і фактично відбувається переосмислення секторів 
захисту з врахуванням регіональної ситуації, що відображає новий 
міжнародний порядок, який виникає через кінець біполярної системи. 
Опрацьовано й раціональний підхід, який виник унаслідок асиметричності, 
нерівномірності економічного розвитку сьогодення, де основна увага 
приділяється новим секторам – фінансової, інвестиційної, екологічної та інших 
видів безпеки. 

На основі узагальнення підходів щодо оцінювання інвестиційної безпеки, 
враховуючи її природу та особливості реалізації інвестиційної політики, 
проведеного аналізу руху ПІІ та виявленні сучасних тенденцій на ринку, й 
використовуючи сучасну систему переконань, цінностей і технік, автором 
розроблено поліструктурну модель формування інвестиційної безпеки 
національної економіки сучасного етапу розвитку.  

Аргументовано доведена теза про те, що парадигма поліструктурної 
моделі інвестиційної безпеки на сучасному етапі сприяє збільшенню ролі 
міждержавного інвестиційного співробітництва, активізації потоків капіталу, 
лібералізації ринку ПІІ та стимулює забезпечення безпеки національних 
економік, що визвано посиленням тенденцій глобалізації та євроінтеграційним 
змінам. 
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У розділі 3 «Сучасний стан інвестиційних процесів в Україні та 
формування інвестиційного клімату» здійснено аналіз трендів впливу 
тенденцій світового ринку ПІІ на інвестиційну безпеку; узагальнено та 
систематизовано євроінтеграційні чинники убезпечення інвестиційних потоків 
в економіку України; ідентифіковано ефекти євроінтеграційного впливу на 
інвестиційну безпеку. 

Результати фундаментальних досліджень вчених різних країн світу 
переконливо свідчать про те, що процеси економічного оновлення та росту 
економік країн світу визначаються розмірами й структурою інвестицій, якістю 
та швидкістю їх здійснення. Виявлені динамічні характеристики зростання 
обсягів прямого іноземного інвестування, які відповідають світовим тенденціям 
розвитку економіки. Інвестиційні потоки є найважливішими інструментами 
встановлення і збереження рівноваги в інвестиційній системі. Саме вони при 
прогнозованій негативній зміні внутрішніх і зовнішніх економічних і 
політичних умов забезпечують стійкість національної економіки, її 
інвестиційну безпеку, що створює можливість зберігати економічний 
суверенітет, утримувати конкурентоспроможність і здатність до зростання. 

В роботі було здійснено екстраполяційне прогнозування динаміки зміни 
світового обсягу ПІІ (рис. 3) та зроблено низку висновків щодо траєкторії їх 
розвитку в майбутньому. Результати прогнозування свідчать, що до 2022 року 
світовий обсяг ПІІ, за найбільш імовірним сценарієм, перевищить 2005 млрд 
дол. США. 

 

 
Рис.3. Світові ПІІ та їх прогноз на 2019-2022 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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економіки; песимістичний, який передбачає подальше 3 %-е зниження обсягів 
ПІІ, що можливе за умов скорочення темпів розвитку світової економіки, 
наявності катаклізм і потрясінь на світовому фінансовому ринку, тренду щодо 
зменшення кількості злиттів і поглинань, введення обмежень у сферах, які є 
найбільш привабливі для ПІІ; та найбільш імовірним сценарієм з прогнозним 
значенням 43 % приросту світових ПІІ, що відображає сучасні реалії світового 
економічного розвитку. 

Проаналізовані світові потоки ПІІ, притоки та відтоки прямих іноземних 
інвестицій найбільших країн світу, транскордонні злиття і поглинання, які 
впливають на обсяг світових ПІІ, виявлені тенденції руху ПІІ в Україну та 
зміни обсягу ПІІ в Україні у динаміці з подальшим нанесенням ліній тренду до 
2025 року, що засвідчує подальше зростання обсягів залучених інвестицій 
повільними темпами. 

На основі виявлених тенденції руху ПІІ в економіку розраховані 
індикатори інвестиційної безпеки України, аналіз яких засвідчив їх достатній 
рівень для подальшого розвитку економіки. Разом з тим, така безпечність 
демонструє недостатність проведення реформ, високі ризики для іноземних 
інвесторів, що є наслідком невеликих обсягів їх притоку. За період 
2000-2017 рр. динаміка чистого приросту ПІІ у відношенні до ВВП знаходиться 
в межах встановлених верхнього та нижнього порогу безпечності; динаміка 
приросту ПІІ на душу населення з 2005 року є вищою за встановлений нижній 
поріг; частка ПІІ у загальному обсязі інвестицій (інвестиції в основний капітал 
у відношенні до ВВП) знаходиться за межами встановленого безпечного 
нижнього порогу й віднесено до загроз інвестиційної безпеки; інтегральний 
показник фактичної та прогнозної до 2020 року динаміки рівня інвестиційної 
безпеки знаходиться в межах визначених в Україні прогнозних значень. 

У роботі охарактеризовано вплив євроінтеграції на інвестиційну безпеку в 
контексті поглибленої співпраці України та ЄС, зокрема вказано на вагомість 
наступних чинників: імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
Угоди про поглиблену всеохоплюючу зону вільної торгівлі та низки відповідних 
Директив ЄС. Це дозволить створити більш сприятливий інвестиційний клімат, 
наслідком якого стане високий рівень зайнятості населення за рахунок створення 
нових робочих місць, оновлення виробництва, трансферу й впровадження 
новітніх технологій, проведення модернізації та нарощування основних фондів 
підприємств, вирішення на загальному рівні соціальних проблем, імплементації 
більш дієвої та результативної інвестиційної політики.  

Ідентифіковані та систематизовані глобальні та єврорегіональні 
синергетичні ефекти, елементами яких є технологічний інвестиційний процес, 
локальне місце розміщення наявних ресурсів, інфраструктура, комплекс 
динамічних характеристик прямого іноземного інвестування, що відповідає 
світовим тенденція розвитку й дозволяє визначити та наблизитися до 
зменшенню загроз, й отримання переваг в інвестиційному процесі не лише від 
винагороди, а й додаткових переваг – вигід від взаємодії. 

На основі проведеного автором аналізу основних економічних показників 
України (реальний ВВП, борг, інфляція, обсяги та види інвестицій)розроблена 
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математична модель оцінювання їх впливу на приріст європейських ПІІ в 
умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Дана модель 
відображає залежність приросту європейських інвестицій від найбільш 
значущих змінних, які були відібрані для побудови рівняння, а саме: рівень 
споживання (CO), рівень інфляції (CPI), зовнішній борг (ED). 

Побудова моделі відбувалася за допомогою пакету E-Views-7. В процесі 
моделювання представлена кореляційна матриця та наведено результати 
багатофакторної регресії (рис. 4.). Модель перевірена на відсутність 
автокореляції за критерієм Дарбіна-Уотсона, тесту Бреуша-Годфрі, за 
допомогою тестів Уайту, Глейзера, Бреуша-Пагона-Годфрі, Харві, АРЧ, 
проведена перевірка на гетероскедастичність (тобто непостійної дисперсії) 
випадкових помилок моделі лінійної регресії. Результати тестів довели 
значимість моделі, а перевірка моделі на пояснювальну здатність підтвердила 
точність відображення приросту європейських інвестицій за допомогою 
наявних незалежних змінних (рис. 5). Модель дозволяє виявити резерви 
зростання європейських ПІІ та ефект віддачі від масштабів виробництва. 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CO -0.437563 0.401566 -1.089642 0.3076
CPI -0.112527 0.312814 -0.359727 0.7284
ED -0.448361 0.147870 -3.032127 0.0163
C 42.48693 10.84444 3.917855 0.0044

R-squared 0.856244     Meandependentvar 
-

5.316667
Adjusted R-
squared 0.802335     S.D. dependentvar 11.65479
S.E. ofregression 5.181664     Akaikeinfocriterion 6.389331
Sumsquaredresid 214.7971     Schwarzcriterion 6.550966
Loglikelihood -34.33599     Hannan-Quinncriter. 6.329488
F-statistic 15.88326     Durbin-Watsonstat 2.028412
Prob(F-statistic) 0.000989    

 

Рис. 4. Результати багатофакторної               Рис. 5. Пояснювальна здатність 
регресії приросту європейських ПІІ               моделі
Джерело: розроблено автором 

 

Модель є повністю прийнятною, значимою й адекватною, рівняння має 
наступний вигляд: 

 

 
 
Дана модель доводить що, при зростанні рівня споживання на 1% 

зменшується приріст ПІІ на 43 %, це означає, що схильність до споживання 
призводить до зменшення заощаджень, й відповідно зменшення інвестицій, що 
ставить питання про необхідність розробки комплексу заходів щодо 
стимулювання заощаджень усіма суб’єктами національної економіки задля 
активізації інвестиційних процесів. Зазначено, що існує прямий зв’язок між 

-10

-5

0

5

10

-30

-20

-10

0

10

M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7 M1 M7

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residual Actual Fitted



20 

інвестиціями та схильністю до споживання, граничною ефективністю капіталу 
та нормою відсотка. Зростання рівня інфляції на 1 % зменшує приріст ПІІ на 
11 %, що свідчить про зростання рівня ризикованості, а отже актуалізує 
потребу розробки пропозицій щодо попередження дії загрозі прийняття 
ефективних рішень щодо руху ПІІ. Зростання рівня зовнішнього боргу на 1 % 
призводить до зменшення приросту ПІІ на 44 %, що вимагає обґрунтування 
дієвих форм обслуговування зовнішнього боргу. 

У розділі 4 «Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки 
економіки України в умовах євроінтеграції» досліджено місце 
євроінтеграційних впливів на інвестиційну безпеку економіки України; 
комплексно оцінені та розроблені заходи модернізації сучасної політики 
стимулювання інвестиційної діяльності; здійснено прогнозування впливу 
макроекономічних показників на безпечний рівень зростання ПІІ в 
національній економіці. 

Автором розкрито місце євроінтеграційних впливів через єврорегіональне 
співробітництво, а саме діяльність єврорегіонів за участю областей України, 
зокрема на кордоні з ЄС. Оцінена ефективність участі української сторони у 
діяльності єврорегіонів та доведено їх позитивний вплив європейських 
інвестицій на економічний розвиток прилеглих вітчизняних територій до країн 
ЄС. Виявлені проблеми у співпраці між українськими та європейськими 
регіонами, які мають прояв у низькому рівні активізації співпраці, 
неефективному рівні використання наявного потенціалу, не достатньому рівні 
фінансового забезпечення та підтримки з боку європейських структур.  

Доведено, що в процесі визначення місця євроінтеграційних впливів у 
поліструктурній моделі інвестиційної безпеки економіки України суттєву роль у 
залученні європейських інвестицій відіграють такі фактори, як: 
макроекономічні – ємність вітчизняного ринку (яка визначається ВВП і рівнем 
середнього доходу на душу населення); рівень політичного ризику, який 
залежить від політичної стабільності та демократичного характеру вітчизняної 
політичної системи; динаміка валютного курсу – при підвищенні валютного 
курсу зростає репатріація прибутку від вкладення іноземних інвестицій, при 
падінні валютного курсу – зменшується вивезення капіталу, оскільки іноземним 
інвесторам не вигідно вивозити прибуток, відсотки та дивіденди; загальна оцінка 
підприємницького клімату, що полягає у витратах виробництва, специфіки 
вітчизняної податкової системи, достатньо високого рівня кваліфікації робочої 
сили, рівня транспортної інфраструктури, адміністративних процедур тощо. 

Для досягнення позитивної динаміки факторів, що сприяють залученню 
європейських інвестицій автором запропоновано напрями модернізації 
державної політики стимулювання інвестиційної діяльності як провідного 
інструменту реалізації поліструктурної моделі інвестиційної безпеки. В основу 
такої модернізації покладено необхідний рівень інвестицій, який задовольняє 
потреби економіки, інновації, враховано високий ступінь креативності суб’єкта 
діяльності, який використовує різні світові потоки інформації.  

У роботі акцентується увага на тому, що модернізація державної політики 
стимулювання інвестиційної діяльності повинна базуватися на наступних 
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ключових принципах: просування сучасної структури залучення ПІІ (за 
секторами, регіонами) з акцентом на стимулювання мотивів інвестиційної 
політики, їх ефективне застосування (інститути та інструменти політики), 
заохочення інвестиційного потенціалу приймаючої країни. 

Проведені емпіричні дослідження факторів, які впливають на ПІІ та 
дослідження впливу прямих інвестицій на економічний поступ країни, зокрема 
на зміну ВВП, довели причинно-наслідковий взаємозв’язок. Висунуто гіпотезу 
про існування двостороннього причинно-наслідкового зв’язку між зазначеними 
змінними та доведено, що вплив ПІІ на зростання ВВП є значно слабкішим, ніж 
коли ВВП впливає на ПІІ. У різних країнах, у різні періоду часу зв’язок між 
цими змінними може як посилюватися, так і слабшати залежно від якісних 
факторів, зокрема: інвестиційний клімат, інфраструктура, законодавча база та 
інші. 

Складність і неоднозначність взаємозв’язку ПІІ та ВВП, вклад ПІІ в 
економічне зростання економіки зумовив необхідність моделювання та 
встановлення причинно-наслідкового зв’язку. За допомогою пакету E-Views-7 
побудована багатофакторна модель для ВВП і ПІІ. Результати моделювання  
дозволили підтвердити висунуту гіпотезу. В процесі моделювання 
застосовувались такі змінні, як ВВП (GDP), індекс глобалізації країни (GI), 
експорт (E) та імпорт (І) товарів і послуг, зайняте населення (LM).  

Результати, що були отримані за допомогою векторної моделі 
авторегресії (VAR-модель), являють собою сукупність динамічних часових 
рядів, які показують як значення за минулі періоди впливають на поточні 
значення. Дані змінні моделі обрані нами за принципами репрезентативності, 
достовірності та інформаційної доступності. Переваги запропонованої нами 
VAR-моделі полягають у можливості врахування зовнішніх шоків і графічного 
відображення прогнозних значень обраних нами показників, що входять у 
VAR-модель задля ідентифікації трендів, рівня і динаміки компаративної 
ефективності іноземних інвестицій для подальшого національного 
економічного піднесення і сталого розвитку. Результати моделювання 
доводять, що значення змінних у побудованій VAR-моделі повністю 
відповідають сучасним тенденціям розвитку як світової, так і національної 
економіки. Взаємозв’язок ПІІ і ВВП є складним і неоднозначним, але їх вплив 
на економічний ріст є беззаперечним. 

Сформована функція у VAR-моделі має наступний вигляд: 
 

VAR Model-Substituted Coefficients:  
FDI=0,51986737836 • FDI(-1)+0,761035754668 • FDI(-2)+0,0015141354086 •  

E(-1)+0,0700220157509 • E(-2)–0,00525212341492 • GDP(-1)–0,010685924385 •  
GDP(-2)+2166,44062014 • GI(-1)–151,175533039 • GI(-2)+13841,1701875 •  

LM(-1) –4904,22656742 •LM(-2)–0,146466210001 • I(-1)–0,316911839651 • I(-2)–
294261,089437           (3) 

 
Побудована VAR-модель доводить, що збільшення ПІІ слід розглядати як 

довгострокову тенденцію та створювати для їх залучення стимулюючі заходи й 
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формувати сприятливе середовище. З певним терміном часу прямі інвестиції 
будуть збільшуватися в національну економіку, при цьому рівень безпеки 
дозволяє збільшувати обсяги їх залучення, оскільки на сьогоднішній день ПІІ 
повністю відповідають мінімальному пороговому значенню інвестиційної 
безпеки.  

Для здійснення прогнозування проведено порівняння фактичних 
(дійсних) і розрахованих (прогнозних) значень за сценарієм Baseline на основі 
симуляції побудованої VAR-моделі (за період 1997-2017 рр. дані повністю 
співпали). Дану прогнозну модель сформовано за допомогою стохастичного 
методу, яка показала прогнозні значення до 2022 року за умов того середовища, 
яке відображає поточний стан. Щодо експорту спостерігаємо невелике 
зростання, щодо ПІІ – більш суттєве зростання. При зростанні імпорту, яке 
відрізняється від дійсного його значення, ВВП буде зростати, але більш 
повільними темпами, зайнятість населення зменшуватиметься (таке 
вивільнення пояснюється застосуванням більш сучасними технологіями). 

У розділі 5 «Напрями формування та реалізації стратегії 
забезпечення інвестиційної безпеки України» обґрунтовано стратегічні 
орієнтири забезпечення інвестиційної безпеки в Україні; сформовано 
рекомендації щодо інвестиційного співробітництва України та ЄС в умовах 
забезпечення безпекового розвитку; розроблено положення стратегії 
забезпечення інвестиційної безпеки з урахуванням евроінтеграційного вектору 
розвитку. 

Ключовими орієнтирами стратегії забезпечення інвестиційної безпеки 
визначено модернізацію інвестиційної сфери через політику стимулювання 
інвестиційної діяльності й економіки загалом, вдосконалення інфраструктури 
інвестиційної діяльності, формування комфортного та привабливого 
середовища для ПІІ, що призведе до кількісного та якісного економічного 
зростання. 

Доведено те, що розробка стратегії інвестиційної безпеки є тривалим 
процесом, який повинен бути прозором, гнучким, відповідати цілям 
економічного розвитку сьогодення та перспективним цілям (зокрема, у 
співпраці з ЄС до 2027 року). 

Формування стратегії вимагає розробки такої сукупності заходів, яка б 
враховувала можливості управління контрольованими факторами з метою 
попередження загроз інвестиційній безпеці задля досягнення цілей сталого, 
інклюзивного економічного зростання та дію неконтрольованих факторів, які 
призводять до змін в інвестиційній системі, але знаходяться поза зоною впливу 
її суб’єктів. 

Стан інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС передбачає 
пакет фінансової підтримки щонайменше 5 мільярдів євро. Розроблений план 
Маршалла для України має бути пов’язаний з конкретною програмою реформ, 
реалізація якої повинна відбуватися під контролем і моніторингом відповідних 
установ, і який повинен базуватися на принципі «підтримки в обмін на 
реформи». Ефект фінансування інвестиційних проектів від ЄС матиме 
мультиплікаційний характер.  
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Перспективи інвестиційного співробітництва акцентують увагу на 
заходах сприяння збільшенню обсягів залучення європейських інвестицій у 
проекти, які пов’язані зі сталою енергетикою та зв’язком, з фінансуванням 
проектів малого та середнього бізнесу, зі сталим сільським господарством, 
підприємництвом та агробізнесом, з впровадження інноваційних механізмів для 
вирішення завдань сталого розвитку міст, з цифровим розвитком. 

Обґрунтована необхідність формування та імплементації ефективної 
стратегії інвестиційної безпеки та інституціональної моделі її розвитку (рис. 6). 
Виявлено фасилітатори, такі як: підтримка та покращення інвестиційного 
клімату, бізнес середовища, мобілізація надходження інвестицій, сприяння 
фінансовому посередництву, надання гарантій, якість інфраструктури, 
розв’язання проблем та усунення перешкод, що призведе до отримання 
мультиплікаційного ефекту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Створення сприятливого інвестиційного середовища 

 
Рис. 6. Інституційна модель формування стратегії інвестиційної безпеки 
Джерело: розроблено автором  
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Доведено, що стратегія інвестиційної безпеки є складним процесом 
формування довгострокових цілей інвестиційної діяльності у мінливому 
глобальному середовищі, вибору найбільш ефектних шляхів її досягнення на 
основі прогнозування, умов реалізації такого процесу та з врахуванням 
кон’юнктури змін зовнішнього оточення. 

Незважаючи на те, що імплементація є останнім етапом розробки 
стратегії, більшість стратегічних невдач виникає саме під час впровадження та 
реалізації, що підвищує важливість моніторингу усіх її елементів впровадження 
та використовування усього спектру організаційних можливостей. Такими 
елементами ми вбачаємо стимулювання, ефективна організація здійснення, 
поточне управління, культура, моделювання ситуацій, зміна поведінки, чітка 
відповідальність, реалізація ініціатив, конкурентоспроможність. 

Пріоритетами розробки даної стратегії є розвиток сталого й 
передбачуваного макроекономічного середовища в середньо- та 
довгостроковому періоді, активізація цивілізованої конкуренції, підвищення 
ефективності менеджменту, діяльності інституційного сектору, усунення 
інституційних бар’єрів для економічного зростання. Таким чином, система 
реалізації запропонованих підходів, методів, інструментів реалізації стратегії 
інвестиційної безпеки дозволить створити умови для безпечного розвитку 
національної економіки в умовах євроінтеграційних процесів та викликів. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень розв’язано 
наукову проблему – розробка теоретичних, методологічних і методичних 
положень, наукових і практичних рекомендацій щодо розробки стратегії 
забезпечення інвестиційної безпеки України в умовах євроінтеграції. Це дало 
змогу сформулювати теоретичні, методологічні положення, отримати 
прикладні результати та дійти до ряду теоретичних та науково-практичних 
висновків. 

1. Проведене теоретичне дослідження та аналіз іноземної й вітчизняної 
літератури дозволив виявити різноманітні підходи до трактування терміну 
безпека в цілому та зокрема національної, економічної, у тому числі й 
інвестиційної. На основі узагальнення існуючих вітчизняних і зарубіжних 
наукових поглядів представлено авторське бачення соціально-економічної 
категорії «інвестиційна безпека» як стан національної економіки, що забезпечує 
інноваційний тип організації, ефективне управління інвестиційними ресурсам 
та при якому досягаються мультиплікативний та акселеративний ефекти, 
забезпечується сталий та конкурентоспроможний розвиток національної 
економіки. 

2. З метою вдосконалення методологічних засад дослідження, на основі 
об’єктивного пізнання проблем інвестиційної безпеки були виявлені 
критеріальні параметри та структурні елементи інвестиційної безпеки 
національної економіки до яких відноситься інвестиційна політика держави, 
інвестиційний клімат, інвестиційний потенціал та інвестиційна активність 
економічних агентів. Визначені критеріальні параметри і структурні елементи 
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інвестиційної безпеки, які характеризуються об’єктивними та суб’єктивними 
факторами, кількісними та якісними характеристиками. Використання різних 
методів оцінки інвестиційної безпеки дозволило отримати більш комплексну 
оцінку, що сприяє підвищенню ефективності дослідження. 

3. На основі аналізу системи реалізації національних економічних 
інтересів, елементів інвестиційної політики та факторів впливу представлено 
модель інвестиційної безпеки держави. Модель інвестиційної безпеки 
характеризується таким її станом, який протидіє ризикам і загрозам, і якій 
сприяє інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційна 
активність, що призводить до економічного зростання національної економіки. 
Дану модель представлено у математичному вигляді через функції оптимізації, 
кількісною характеристикою моделі є інтегральний індекс інвестиційної 
безпеки. Запропоновано проводити моніторинг інвестиційної безпеки держави 
та розроблено його механізм з виділенням принципів, характеристикою 
інструментів та стадій проведення. 

4. Опрацьовано та запропоновано новий теоретико-методологічний підхід 
до оцінювання діючої моделі інвестиційної безпеки національної економіки на 
основі когнітивного моделювання та сценарного підходу. Це дозволить, з 
урахуванням конкретного періоду економічного розвитку національної 
економіки, чинників євроінтеграційного впливу, конкретної сфери 
інвестиційної діяльності приймати ефективні рішення та гарантувати 
інвестиційну безпеку. 

5. Вивчення та аналіз досягнень економічної науки дозволили 
обґрунтувати модель інвестиційної безпеки та довести її парадигмальну 
поліструктурність, яка обумовлена зміною парадигми інвестиційної безпеки в 
сучасних умовах розвитку світової економіки, нових глобальних загроз і 
викликів. Складність дослідження моделі інвестиційної безпеки викликана 
багатофакторністю процесів, їх взаємозв’язком і взаємозалежністю елементів; 
відсутністю достатньої кількісної інформації щодо динаміки процесів; 
мінливістю та швидкістю змін процесів у часі, що у свою чергу примушує 
переходити до якісного аналізу процесів. 

6. Проведені теоретичні та емпіричні дослідження дозволяють 
стверджувати, що для зростання економіки країна повинна накопичувати 
необхідний і достатній обсяг інвестицій, а при їх недостатності – залучати з 
врахуванням національних інтересів, на привабливих умовах та ефективно 
використовуючи. Тенденції світового ринку прямих іноземних інвестицій 
засвідчують, що основними суб’єктами інвестиційної сфери сьогодні є 
виступають ТНК і ТНБ, а їх експансія створює проблеми для приймаючих країн 
щодо забезпечення безпекового простору. Тенденції світового ринку прямих 
іноземних інвестицій за проведеними нами розрахунками забезпечення 
інвестиційної безпеки на даний час загроз не несуть, що обумовлено низьким 
рівнем залучення іноземних інвестицій в Україну. 

7. Опрацювання євро статистичних даних дало змогу розвинути наукові 
підходи та виявити євроінтеграційні чинники щодо убезпечення інвестиційних 
потоків в Україну у контексті співпраці України та ЄС, а саме через реалізацію 
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Угоди про асоціацію, Угоди про створення поглибленої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі та лібералізації візового режиму. Доведено, що інвестиції, у 
тому числі європейські, які становлять понад 67 % для України мають вагоме 
значення, оскільки вони впливають на ВВП країни, на економічний ріст, 
виробництво, зайнятість. Разом з тим, інтегруючись в ЄС Україна повинна 
забезпечити реалізацію своїх національних інтересів і забезпечити економічну 
безпеку держави. 

8. Доведено, що швидкість накопичення капіталу є важливим чинником 
економічного зростання. Зниження рівня інвестицій викликає занепокоєння; 
ефективність їх використання призводить не лише до збільшення масштабів 
інвестування, стабільного економічного зростання, а й отримання 
синергетичного та мультиплікативного ефектів. Синергетичний ефект впливу 
прямих іноземних інвестицій на безпековий розвиток країни описано функцією 
та розкрито через необхідний і достатній рівень прямих іноземних інвестицій, 
сформоване інвестиційно привабливе середовище, інвестиційну співпрацю з 
іншими країнами, міжнародними інституціями, лібералізацію торгівлі та 
інтегральний показник інвестиційної безпеки. Ефекти, як глобального, так і 
єврорегіонального впливу на інвестиційну безпеку досягаються за допомогою 
як кількісних, так і якісних детермінантів. Побудова багатофакторної моделі 
дозволила виявити вплив найбільш значущих показників на приріст ПІІ з країн 
Європейського Союзу задля можливостей зростання ефекту віддачі від 
масштабу.  

9. Одним з напрямків збільшення залучення обсягів європейських 
інвестицій є створення єврорегіонів з європейськими країнами, як один з 
основних інструментів регіональної політики ЄС, що сприятиме більш 
ефективному співробітництву й взаємозближенню України та ЄС. Оцінювання 
євроінтеграційних впливів у поліструктурній моделі забезпечення стратегії 
інвестиційної безпеки дозволило сформувати судження про результативність 
участі української сторони у діяльності єврорегіонів, про позитивний вплив 
євроінтеграційних чинників на економічний розвиток прилеглих вітчизняних 
територій. 

10. Модернізація державної політики стимулювання інвестиційної 
діяльності є інструментом реалізації поліструктурної моделі стратегії 
інвестиційної безпеки, яка призведе до збільшення залучення європейських 
інвестицій в національну економіку, що задовольнить потреби економіки. 
Модернізацію державної політики інвестиційної діяльності розглянуто у 
ракурсі створення так званої «майбутньої» економіки. Модернізація державної 
політики стимулювання інвестиційної діяльності повинна базуватися на трьох 
стовпах, які взаємопов’язані між собою: просування сучасної структури 
залучення ПІІ з акцентом на стимулювання мотивів інвестиційної політики; 
ефективне застосування; заохочення інвестиційного потенціалу приймаючої 
країни. Запропонований інтегральний показник інвестиційної модернізації 
національної економіки дозволяє виявити прогалини в модернізації державної 
політики стимулювання інвестиційної діяльності та підвищення її ефективності 
за рахунок кількісних факторів. 
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11. Проведене моделювання впливу макроекономічних показників на 
зростання прямих іноземних інвестицій в економіку України з європейських 
країн за допомогою векторної моделі авторегресії (VAR-модель) з 
використанням тесту Грейнджера пояснюють тенденції залучення 
європейських інвестицій в національну економіку та відображає більшу 
кореляційну залежність динаміки прямих іноземних інвестицій від ВВП, а не 
навпаки. Спрогнозовано значення показників, що входять у VAR-модель задля 
ідентифікації трендів, рівня і динаміки компаративної ефективності іноземних 
інвестицій для подальшого національного економічного піднесення та сталого 
розвитку. 

12. Сучасні умови інвестування в національну економіку, перспективи її 
реформування та модернізація значною мірою залежать від спроможності 
ініціювати спільні з ЄС інвестиційні проекти у стратегічно важливих напрямах, 
зокрема проекти технічної допомоги та програми науково-технічного 
співробітництва. Перспективи розвитку та реалізації національної стратегії 
інвестиційної безпеки інвестиційної безпеки в Україні розглядаємо через 
систему факторів стабілізаторів і дестабілізаторів. Для здійснення прогнозів 
щодо економічного зростання за рахунок збільшення безпечного надходження 
ПІІ в національну економіку запропоновано механізм формування безпекової 
інвестиційної стратегії. Складові розробки безпечної інвестиційної стратегії 
розкриті через фасилітатори та гарантії держави й трьох її основних 
складових  – інвестиційна екосистема, інфраструктура та мале і середнє 
підприємництво. Збільшенню залученню європейських інвестицій сприятиме 
вдосконалена інституційна модель формування безпечної інвестиційної 
стратегії. 

13. В контексті співпраці та розширення взаємовідносин між Україною та 
ЄС запропонований Проект «Інвестиційна стратегія України: 2018-2027» метою 
якого є створення конкурентоспроможної та високо розвинутої європейської 
країни за рахунок збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій. 
Розроблена дорожня карта та першочергові пріоритети для інвестування такі 
як: економічне зростання, реформа фінансового сектору та ринку капіталів, 
розбудова енергетичного сектору, конвергенція інформаційних, комунікаційних 
технологій з енергетичними та іншими мережами, приватизація великих і 
середніх об’єктів, у тому числі з залученням іноземних інвесторів; інклюзивне, 
всеохоплююче зростання за рахунок підтримки й розвитку малого і середнього 
бізнесу, фінансування мікро-, малих та середніх проектів; стале зростання за 
рахунок сталого сільського господарства, сталих міст, проектів з 
відновлюваного розвитку, охорони довкілля, ефективного використання 
природних ресурсів, соціальної інфраструктури; забезпечення архітектури 
інвестиційної безпеки за рахунок підвищення рівня інституційного середовища, 
сприяння зростанню рівня здоров’я та інвестицій в людський капітал, 
модернізації інвестиційної сфери, поліпшення інвестиційного клімату та бізнес-
середовища, сприяння структурованого діалогу з приватним сектором на рівні 
країни, діалогу загального розвитку, боротьби з корупцією, організованою 
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злочинністю та незаконними фінансовими потоками, судової реформи, 
контролю, моніторингу, відповідальності. 

14. Євроінтеграційна спрямованість є беззаперечним вектором розвитку 
національної економіки. Інтеграція України до європейського політичного, 
економічного та соціального простору, збільшення залучення європейських 
прямих іноземних інвестицій в контексті забезпечення інвестиційної безпеки 
вимагає проведення модернізаційного розвитку держави, а саме модернізації 
державної політики стимулювання інвестиційної діяльності, що виступає як 
інструмент реалізації поліструктурної моделі національної інвестиційної 
безпеки й вимагає покращення загальної економічної ситуації, інвестиційного 
клімату та підвищення інвестиційної привабливості держави на світовому рівні, 
активізації міжнародного інвестиційного співробітництва, стимулювання й 
заохочування європейських інвесторів, підвищення рівня розвитку ринкової 
інфраструктури, сприяння удосконаленню сучасної структури прямих 
іноземних інвестицій та забезпечення балансу всіх видів інвестиційних 
ресурсів. 
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Чернігівський національний технологічний університет МОН України, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню стратегії інвестиційної безпеки 
національної економіки в сучасних умовах інтеграції до Європейського Союзу. 
Систематизовано та обґрунтовано методологічні засади парадигмальної 
поліструктурної моделі стратегії інвестиційної безпеки національних економік 
в умовах глобалізації. Розкриті кількісні та якісні характеристики стратегії 
інвестиційної безпеки національної економіки. 
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Проаналізовані глобальні детермінанти інвестиційної безпеки економіки 
України та ідентифіковані ефекти єврорегіонального впливу на інвестиційну 
безпеку національної економіки. Виявлено місце євроінтеграційних впливів у 
поліструктурній моделі інвестиційної безпеки економіки України. Увага 
зосереджена на моделюванні впливу макроекономічних показників на 
зростання прямих іноземних інвестицій в економіку України з європейських 
країн. Обґрунтовані стратегічні напрями інвестиційного співробітництва 
України та ЄС в умовах забезпечення безпекового розвитку національної 
економіки. Запропонована «Інвестиційна стратегія України: 2018-2027» та 
інституційна модель формування безпечної інвестиційної стратегії України у 
глобальному середовищі. 

Ключові слова: інвестиційна безпека, стратегія, євроінтеграція, 
глобалізація, модернізація, національна економіка, прямі іноземні інвестиції, 
євроінтеграційні чинники. 
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Ткаленко С. И. Стратегия обеспечения инвестиционной безопасности 
Украины в условиях евроинтеграции. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. Черниговский национальный технологический университет МОН 
Украины, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию стратегии инвестиционной 
безопасности национальной экономики в современных условиях интеграции в 
Европейский Союз. Систематизированы и обоснованы методологические 
основы парадигмальной полиструктурной модели стратегии инвестиционной 
безопасности национальных экономик в условиях глобализации. Раскрыты 
количественные и качественные характеристики стратегии инвестиционной 
безопасности национальной экономики. 

Проведен анализ глобальных детерминантов инвестиционной 
безопасности экономики Украины и идентифицированы эффекты 
еврорегионального влияния на инвестиционную безопасность национальной 
экономики. Выявлено место евроинтеграционных воздействий в 
полиструктурной модели инвестиционной безопасности экономики Украины. 
Внимание сосредоточено на моделировании влияния макроэкономических 
показателей на рост прямых иностранных инвестиций в экономику Украины из 
европейских стран. Обоснованы стратегические направления инвестиционного 
сотрудничества Украины и ЕС в условиях обеспечения безопасности развития 
национальной экономики. Предложена «Инвестиционная стратегия Украины: 
2018-2027» и институциональная модель формирования безопасной 
инвестиционной стратегии Украины в глобальной среде. 

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, стратегия, 
евроинтеграция, глобализация, модернизация, национальная экономика, 
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ABSTRACT 
 

Tkalenko S. I. Strategy for ensuring the investment security of Ukraine in 
the context of European integration. – Manuscript. 

A thesis for the Academic Degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 
08.00.03 – Economy and Management of the National Economy. – Chernihiv 
National University of Technology, 2019. 

The theoretical and methodological bases of investment security issues 
research of economies countries are substantiated, genesis and evolution of concepts 
«security», «national security» and aggregated concept «economic security» are 
investigated, and the structure of economic security is shown in the dissertation. The 
necessity of distinguishing investment security from the aggregated notion 
«economic security», which is considered as a multi-factor category, is proved. 

External and internal conditions and factors influencing investment security, 
investment security environment and critical objects for ensuring investment security 
in different countries of the world are investigated. The threats to national security 
are identified and investigated in the context of investment policy implementation. 
The sectors and activities related to national security issues in different countries are 
found out within the implementation of investment policy.  

The criterion parameters and structural elements of the investment security of 
the national economy are determined and investigated. The link between the 
structural elements of the investment security of the national economy is analyzed, 
the focus attention is on the investment potential, the investment policy of the state, 
the investment activity of economic agents and the investment climate of the state. 
The indicative method of estimating the investment security of the state is also 
revealed. The methodological approach to assessing the investment security system 
through a set of elements of investment security characterized by integrity, hierarchy, 
independence, heterogeneity, controllability, that is aimed at achieving a 
multiplicative and accelerator effect of investments in order to ensure socially 
oriented sustainable and competitive development of the national economy is 
improved. 

It is proposed to carry out a comprehensive assessment of the characteristics of 
investment security of national economies by coordinating and implementing 
counteraction measures, which will increase the level of qualitative improvement and 
scientific substantiation of integral investment security as a component of economic 
security. Quantitative and qualitative characteristics of the strategy of investment 
security of the national economy are systematized. 

A mechanism for monitoring the implementation of the investment security 
strategy of national economies is proposed on a methodological level, the purpose of 
which is to ensure the effectiveness and quality of its implementation on the basis of 
the systemic principles and the use of control tools to determine the assessment of 
threats and risks of investment security through an indicative method and 
discriminatory analysis, as well as forecasting with the help of expert method and 
extrapolation method for making appropriate decisions, which will allow to achieve 
economic effect and optimize investments. 
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The polystructural model of formation of investment security of the national 
economy in the process of economic development is developed on the basis of 
generalization of approaches to its evaluation, taking into account the nature and 
features of the implementation of investment policy and modern trends of the market 
of foreign direct investment. 

The influence of the trends of the world foreign direct investment market on 
the investment security of the national economy is revealed on the basis of the study 
of FDI analysis, cross-border mergers and acquisitions. A multi-factor model of the 
influence of the most significant factors (consumption level, inflation, external debt) 
on the growth of FDI from the European Union countries has been constructed using 
EViews-7 program in order to identify the potential for increasing the impact of the 
return on the scale of production, which involves not only getting the participants of 
the investment process rewards, but also additional benefits, namely benefits from 
interaction, and identification of the effects of Euroregional influence on Ukraine’s 
investment security. 

The VAR-models have been constructed (using E-Views-7) in order to identify 
trends and dynamics of comparative efficiency of foreign investment for future 
national economic growth and sustainable development. The hypothesis concerning 
the correlation of the dynamics of direct foreign investments from GDP (and not vice 
versa) is proved. 

The strategic directions of investment cooperation between Ukraine and the EU 
are defined in the conditions of ensuring security development, maintaining and 
improving the effectiveness of the existing security architecture. The necessity of 
implementing an effective secure investment strategy was substantiated and the 
project «Investment Strategy of Ukraine: 2018–2027» was proposed for effective 
cooperation within the framework of the EU External Investments Plan by promoting 
the implementation of such priorities as economic, inclusive and sustainable growth. 
Investment Strategy of Ukraine, the stages of step-by-step development and 
implementation are proposed. 

Keywords: investment security, strategy, eurointegration, globalization, 
modernization, national economy, foreign direct investment, eurointegration factors. 


