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Міць і національна безпека держави, як запорука стабільності, 

незалежності країни та умов ефективності життєдіяльності суспільства, 

характеризуються, перш за все, станом захищеності економіки від фінансових 

загроз. Тому, основою національної безпеки держави та однією з 

найважливіших складових економічної безпеки України в сучасних умовах є 

фінансовo-eкономічна безпека.  

Фінансова безпека  це найважливіша складова економічної безпеки в 

умовах ринкової економіки яка включає: стан фінансів і фінансових інститутів, 

при якому забезпечується гарантований захист національних економічних 

інтересів; гармонійний і соціально-спрямований розвиток національної 

економіки, фінансової системи і всієї сукупності фінансових відносин і 

процесів у державі; готовність і здатність фінансових інститутів створювати 

механізми реалізації та захисту інтересів розвитку національних фінансів; 

підтримка соціально-політичної стабільності суспільства; формування 

необхідного економічного потенціалу і фінансових умов для збереження 

цілісності та єдності фінансової системи навіть при найбільш несприятливих 

варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів і успішного протистояння 

внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансової безпеки [1].  

Сьогодні відбуваються значні зміни в міжнародній ситуації, що поклали 

початок новим підходам у сфері політичних, економічних і військових відносин 

країн світової спільноти. У цих умовах забезпечення національної безпеки тісно 

пов'язане з вирішенням економічних і фінансових питань. Разом з тим, оскільки 

загроза війни в сучасному світі остаточно не знята, з особливою гостротою 

постає проблема забезпечення економічної безпеки держави та практичних 

кроків у цьому напрямку. Основними критеріями оцінки ефективності 

державної політики та роботи державних структур є оцінка стану економічної 



безпеки і регулювання її змін. Важливим завданням для України є забезпечення 

фінансово-економічної безпеки на всіх рівнях управління. Забезпечення 

фінансової безпеки є одним з шляхів вирішення економічних проблем, що 

стоять перед країною, регіоном та підприємством і стає особливо актуальним в 

умовах нестабільності та фінансової кризи. На сьогоднішній день забезпечення 

економічної безпеки України регулюється Законом України «Про основи 

національної безпеки України», прийнятим у 2003 р. Цей Закон визначає 

основні засади державної політики, спрямованої на захист національних 

інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від 

зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності [2]. 

Однією з важливих складових фінансово-економічної безпеки держави є 

інвестиційна безпека. Головним критерієм інвестиційної безпеки держави є 

конкурентоспроможність економіки. Рівень інвестиційної безпеки держави 

визначається позитивним та нормативним підходами. Позитивний підхід до 

інвестиційної безпеки виступає як поєднання захищеності і розвитку 

національної економіки. З позицій захищеності інвестиційна безпека 

передбачає подолання певних загроз і досягнення критеріального рівня 

соціально-економічних показників. З позицій розвитку інвестиційна безпека 

означає реалізацію необхідних темпів економічного зростання. Нормативний 

підхід до оцінки інвестиційної безпеки виступає як поєднання стану і процесу 

розвитку, що гарантовані державою. Кінцевою метою цього поєднання є 

конкурентоспроможність економіки, а засобом її досягнення є інструменти 

індикативного регулювання інвестування та механізми саморозвитку. 

Аналіз стану інвестиційної безпеки в економіці України свідчить, що в 

цілому всі види економічної діяльності знаходяться на різних рівнях кризового 

стану. У готельно-ресторанній сфері та сфері послуг – початкова перед криза. 

Сфера операцій з нерухомістю в критичній перед кризі. Сфера фінансової 

діяльності перебуває на межі передкризового та кризового станів. Стан 

інвестиційної безпеки у сферах освіти, сільського господарства та охорони 

здоров’я перебуває на рівні загрозливої кризи. Інвестиційна безпека у галузях 



оптової й роздрібної торгівлі, промисловості знаходиться в глибокому 

критичному стані. Особливу тривогу щодо інвестиційної безпеки викликає стан 

інвестиційної діяльності у сферах оптової та роздрібної торгівлі, промисловості 

[3]. 

Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на основі 

реалізації механізму інвестиційної безпеки здійснюється у таких напрямах: 

баланс інтересів, який має поширюватися на всі сфери економіки і об’єкти 

економічних відносин; паритетність розвитку секторів економіки, що 

передбачає встановлення для них рівноцінних умов розвитку: посилення 

процесів капіталоутворення, збільшення джерел розширеного відтворення, 

стимулювання високої продуктивності праці, ресурсозбереження, інноваційної 

діяльності тощо; недопущення монопольної поведінки на ринку; стимулювання 

інноваційної активності національного бізнесу, на який має спиратися 

інвестиційна безпека національної економіки; ресурсозбереження, що 

передбачає розробку планів ефективного використання усіх видів виробничих 

ресурсів у галузях; комплексність та узгодженість нормативних актів, що має 

створити національному виробникові максимально сприятливі умови 

виробництва; вирівнювання економічного розвитку регіонів як чинника 

посилення конкурентоспроможності національної економіки; підвищення рівня 

життя населення. 
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