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Оцінка інвестиційної безпеки в Україні
Світова економічна криза, внутрішня економічна та політична нестабільність призвели до зниження рівня
інвестиційної привабливості та інвестиційної безпеки України. Метою статті є представлення інтегрального
індексу для оцінки інвестиційної безпеки та визначення факторів впливу на інвестиційну безпеку України. В
основі оцінки лежать дані за індексами Світового банку з наступними групами факторів: наявність економічної
свободи, сприятливі організаційні умови для ведення бізнесу, політична та правова свобода, забезпеченість
ресурсами та розвиток інфраструктури. Оцінка інвестиційної безпеки України та її західних сусідів – країн-членів
Європейського Союзу – показала її найнижчий рівень та найвищу волатильність в Україні. У статті показано
прямий статистичний зв’язок між об’ємом потоків прямих іноземних інвестицій в Україні, індексом політичної
стабільності та відсутністю насилля в країні. Основними причинами зниження рівня інвестиційної привабливості в
Україні є: консервативне ставлення інвесторів до ризиків через політичну нестабільність, прояви насилля та
тероризм, погіршення загального фінансового стану підприємств, які є отримувачами інвестицій. Автори статті
вказують на те, що умови для приваблення інвестицій та безпечне інвестиційне середовище в Україні ще не
сформувалися. Необхідно розширити систему показників та критеріїв для оцінки рівня інвестиційної безпеки.
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інвестиційні потоки, прямі іноземні інвестиції.
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Мировой экономический кризис, внутренняя экономическая и политическая нестабильность привели к
снижению уровня инвестиционной привлекательности и инвестиционной безопасности Украины. Целью статьи
является представление интегрального индекса для оценки инвестиционной безопасности и определение факторов
влияния на инвестиционную безопасность Украины. В основе оценки лежат данные по индексам Мирового банка
со следующими группами факторов: наличие экономической свободы, благоприятные организационные условия
для ведения бизнеса, политическая и правовая свобода, обеспеченность ресурсами и развитие инфраструктуры.
Оценка инвестиционной безопасности Украины и её западных соседей – стран-членов Европейского Союза –
показала её самый низкий уровень и самую высокую волатильность в Украине. В статье показана прямая
статистическая связь между объемом потоков прямых иностранных инвестиций в Украине, индексом
политической стабильности и отсутствием насилия в стране. Основными причинами снижения уровня
инвестиционной привлекательности в Украине являются: консервативное отношение инвесторов к рискам из-за
политической нестабильности, проявления насилия и терроризм, ухудшение общего финансового состояния
предприятий, являющихся получателями инвестиций. Авторы статьи указывают на то, что условия для
привлечения инвестиций и безопасная инвестиционная среда в Украине ещё не сформировались. Необходимо
расширить систему показателей и критериев для оценки уровня инвестиционной безопасности.
Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инвестиционная среда, интегральный индекс, факторы
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