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Економічна безпека – стан економіки, при якому забезпечується досить 

високе і стійке економічне зростання; ефективне задоволення економічних 

потреб; контроль держави за рухом і використанням національних ресурсів; 

захист економічних інтересів країни на національному і міжнародному рівнях.  

Фінансово-економічна безпека є динамічною ознакою, що змінюється під 

впливом чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Формування надійної системи фінансово-економічної безпеки підприємства 

забезпечує його стабільне функціонування і створює умови для зростання його 

економічного потенціалу. 

Стан економіки на макро- та макрорівні визначає її інноваційно-

інвестиційна складова. Суть інвестиційної складової полягає в тому, що 

інвестори, вкладаючи кошти в науково-технічні розробки, повинні бути 

впевнені в отриманні прибутку від цих вкладень. Це можливо лише за умови 

сталого розвитку економіки. Інвестиції є головним і визначальним фактором 

економічного зростання. У макроекономічному аспекті інвестиційна діяльність 

є процесом, що визначає майбутнє економіки країни. Чим більші обсяги 

інвестицій сьогодні, тим більший обсяг валового внутрішнього продукту країни 

завтра. Нестача інвестиційних ресурсів - одне із найважливіших порушень у 

господарській діяльності, що на рівні держави призводить до її економічної 

відсталості.  

Інвестиційна безпека держави забезпечується за умов дотримання 

граничної норми інвестування, що дає можливість: відтворювати науково-

технічний та інтелектуальний потенціал нації; здійснювати розширене 

відтворення основного капіталу; підтримувати конкурентоспроможність 

економіки; гарантувати стійке зростання ВВП на рівні завдань соціально-

економічного розвитку і міжнародного співробітництва; створювати стратегічні 



резерви; долати депресивні явища у регіонах країни; зберігати і відновлювати 

природні ресурси; утримувати на безпечному рівні екологічні параметри. 

За даними світових рейтингових компаній, на сьогоднішній день Україна 

знаходиться в категорії держав з низьким рівнем інвестиційної безпеки (в 2009 

році – 76 місце з 91 країни). Отже, в коротко-і середньостроковій перспективі 

без виявлення причин і впровадження сукупності ефективних заходів щодо 

поліпшення інвестиційного статусу країни Україні не вдасться підвищити 

рівень інвестування для повноцінного економічного зростання. 

Обмеженість інвестиційних ресурсів і нестабільне фінансування 

капітальних вкладень негативно позначилися на розвитку та стабілізації 

господарства держави. Здійснення глибокої структурної перебудови 

української економіки вимагає істотного збільшення обсягу інвестицій, 

консолідації всіх джерел інвестування, активізації інвестиційної діяльності. За 

оцінками експертів, для підтримки в робочому стані існуючих виробництв в 

Україні потрібно не менше 100 млрд. дол. США. 

Таким чином, інвестиційна безпека означає процес забезпечення такого 

стану інвестиційної сфери, за якого економіка здатна зберігати і підтримувати 

достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх 

загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку і соціально-

економічної стабільності країни, зростання конкурентоспроможності 

національної економіки та добробуту населення. На фоні загальної економічної 

нестабільності та розвитку глобальних інтеграційних процесів, саме 

інвестиційна складова може виявитися вирішальним фактором забезпечення 

необхідного рівня фінансової стабільності держави. Для забезпечення 

інвестиційної безпеки держави слід посилити управління інвестиційним 

процесом, вдосконалити контроль над цільовим використанням державних 

інвестиційних коштів. Цього можливо досягти за умов особливої мобілізації, 

концентрації уваги на виконанні функцій щодо корекції умов розвитку 

інвестиційної сфери, перехід до управління великими інвестиційними 

проектами тощо. 


