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Можливість економічного розвитку та зростання національної економіки
України безпосередньо залежить від стану економічної безпеки. Головне місце
у формуванні посідає інвестиційна діяльність.
З’ясуванню місця і ролі інвестиційної діяльності в економічному
зростанні держави, присвячені роботи таких науковців, як: Ф. Бастіа, Є. Домар,
Дж. Кейнс, В. Леонтьєв, Дж. Лодердейл та інших. Зв’язок інвестиційної
діяльності і економічної безпеки потребує подальшого обґрунтування в частині
зворотного зв’язку, параметрів, оцінки, методик прогнозування.
Під економічною безпекою розуміють сукупність умов і факторів
поточного стану, що характеризують стабільність, стійкість та поступальний
розвиток економіки країни, що знаходить прояв у: можливості проводити
економічну політику з урахуванням власних інтересів, без тиску з боку
кредиторів; можливість стабільно підтримувати відповідність існуючих на
території економічних нормативів загальноприйнятим у світовій практиці, що
дало б змогу зберегти та покращити рівень життя населення. Виходячи з цього,
під інвестиційною безпекою, як однією з складових економічної безпеки
розуміють здатність економіки залучати та найбільш ефективно розподіляти й
використовувати фінансові ресурси, що формуються в процесі інвестування з
метою забезпечення стабільного розвитку та за необхідності структурної
перебудови економічної системи залежно від умов сучасності.
Оскільки інвестування є складовою інвестиційної безпеки, то виконує
такі специфічні функції: облікова – характеризує інвестування як процес, що
відображає основні макро- і мікроекономічні тенденції, структурні зміни в
економіці та виражається в системі якісних і кількісних показників розвитку
народного господарства. У рамках розподільної функції інвестиційні процеси

виконують роль каталізатора економічної активності. Роль стимулюючої
функції виявляється у взаємозв’язку інвестиційних процесів з розвитком
науково-технічного потенціалу, впровадженням інновацій, що забезпечують
подальший економічний розвиток на якісно новій економічній і технологічній
основі.
Інвестиційна безпека країни забезпечується за умов дотримання
граничної норми інвестування, що дає змогу відтворювати науково-технічний
та інтелектуальний потенціал; здійснювати розширене відтворення основного
капіталу;

підтримувати

конкурентоспроможність економіки;

гарантувати

зростання ВВП на рівні завдань соціально-економічного розвитку та
міжнародного

співробітництва;

створювати стратегічні

резерви; долати

депресивні явища в регіонах країни; зберігати та відновлювати природні
ресурси; утримувати на безпечному рівні екологічні параметри.
Вибір та безпека напрямів інвестування в державі забезпечується через
розробку

стратегії

інвестиційної

діяльності.

Реалізація

довгострокових

інвестиційних проектів формує структуру національної економіки, визначає
місце країни у міжнародному поділі праці, змінює макроекономічні пропорції,
зокрема структуру попиту на ринку праці. Інвестиційна сфера є однією з
найчутливіших складових економічного розвитку держави, яка здатна миттєво
реагувати на дію зовнішніх та внутрішніх чинників впливу. Процес
забезпечення

інвестиційної

безпеки

неможливий

без

систематичного

проведення оцінювання стану інвестиційної безпеки як самими інвесторами,
так і органами державної влади.
Отже, 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 соціальноекономічної

стабільності

країни,

зростання

національної економіки та добробуту населення.

конкурентоспроможності

