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В процесі забезпечення стабільного розвитку економіки країни важливу роль 
відіграє забезпечення інвестиційної безпеки держави. Оскільки за допомогою 
інвестицій здійснюється економічний розвиток країни, зокрема, основних її 
галузей та сфер. В свою чергу органи державної влади забезпечують напрями їх 
використання, здійснюють перевірку джерел інвестування, розробляють норми, 
стандарти, програми щодо забезпечення інвестиційної діяльності та створює 
відповідні умови для їх реалізації. Для кращого розуміння проблематики 
наукового дослідження варто надати тлумачення поняттю “інвестиції” та 
“інвестиційна безпека”. 

Науковець Федоренко В.Г. переконує, що інвестиції − це вкладення капіталу з 
метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в результаті його 
інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів 
від банківських вкладень капіталу [1]. 

Дослідники Гаврилишин Б.Д. та Устенко О.А. запевняють, що під 
інвестиціями варто розуміти довготермінові вкладення капіталу в різні сфери та 
галузі народного господарства всередині країни та за її межами з метою 
привласнення прибутку [2]. 

Згідно з ст. 1 Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. 
№1560-XII, інвестиції − це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 
якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний 
ефект [3]. 

Відповідно до вищенаведеного під інвестиціями варто розуміти, певні 
вкладення капіталу  з метою отримання прибутку в довгостроковій перспективі. 

Під інвестиційною безпекою держави пропонуємо розуміти таке 
співвідношення між величиною інвестицій країни за кордон та отриманими 
інвестиціями, яке в свою чергу може задовільнити потреби економіки всередині 
країни, а також спрямоване на підтримку позитивного платіжного балансу 
держави. Науковець Л. Ліпич, зазначає, що інвестиційна безпека є складовою 
економічної безпеки і забезпечує такий рівень національних та іноземних 
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інвестицій (за умови оптимальногоїх співвідношення), який здатен забезпечити 
довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні фінансування 
науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних 
інноваційних механізмів [4]. У свою чергу, дослідник С. Мошенськийвважає, що 
інвестиційна безпека − це особлива підсистема економічної безпеки, що створює 
передумови для найкращого використання соціально-економічних відносин у 
розвитку і науково-технічному відновленні продуктивних сил суспільства через 
активну інвестиційну діяльність [5]. 

Пропонуємо вважати, що інвестиційна безпека держави − це такий рівень 
інвестицій в країні при якому забезпечується розширене відтворення економіки, 
створюються умови для використання соціально-економічних відносин, а також 
забезпечується позитивна довгострокова динаміка. 

В країнах з ринковою економікою держава може бути як інвестором так і 
учасником. Під час розвитку ринкових відносин, а також в процесі стабілізації  
стану економіки держава використовує методи прямого та непрямого впливу на 
процес, але її функції прямого впливу звужуються. Держава під час своєї 
діяльності бере активну участь у інвестиційному процесі. Процес участі може 
бути прослідковано двома способами: прямими методами та непрямими. Прямі 
методи застосовуються коли держава здійснює прямий вплив на інвестиційний 
процес через державний сектор економіки, а непрямий, коли через свої інституції 
(органи державної влади, місцевого самоврядування, НБУ, СБУ, Державний 
антимонопольний комітет, поліцію і т .д .). Пропонуємо розглянути методи 
непрямого державного упливу на інвестиційну діяльність (рис. 1). 

 
Рис.1. Методи непрямого державного впливу на інвестиційну діяльність* 

*Розробка автора 

Крім вищенаведених методів, держава здійснює також і опосередкований або 
побічний вплив за допомогою засобів бюджетної і грошово-кредитної політики. 
Оскільки в ринковій економіці присутня циклічність, тобто присутні спади та піки 
розвитку, то держава вирівнює циклічні тенденції. Остання гальмує інвестиційну 
активність, коли присутній її надлишок під час підйомів, а коли присутні у 
економіці спади виробництва, то навпаки держава здійснює штучне 
стимулювання інвестицій.  
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Держава застосовує прямі форми державного регулювання інвестиційної 
діяльності: проведення обов’язкової державної експертизи інвестиційних програм 
та проектів будівництва;прийняття законів та інших нормативних актів, що 
регулюють інвестиційну діяльність; надання фінансової допомоги у вигляді 
дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, 
галузей, виробництв; встановлення антимонопольних заходів регулювання участі 
інвестора у приватизації власності; визначення умов користування землею, водою 
та іншими природними ресурсами; встановлення державних норм та 
стандартів;забезпечення захисту інвестицій тощо[3]. 

В провідних країнах світу центральний банк належить державі,  в Україні 
таким банком є НБУ, він за допомогою своїх функцій здійснює: формування і 
зберігання офіційних золотовалютних резервів країни і т.д. за допомогою 
інструментів грошово-кредитного регулювання:зміна облікової ставки, зміна 
норми резервів, проведення операцій на відкритому ринку сприяє розвитку 
інвестиційної діяльності ти самими забезпечує інвестиційну безпеку держави. 

Крім НБУ, здійснювати підтримку належного інвестиційного клімату,  також 
сприяти забезпеченню інвестиційної безпеки  покладено на Фонд державного 
майна України. Останній здійснює приватизацію, метою якої є прискорення 
економічного зростання, залучення іноземних та внутрішніх інвестицій, 
зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки 
України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному приватному 
власнику. 

Державний антимонопольний комітет призначений здійснювати захист і 
державну підтримку добросовісної конкуренції, що забезпечує цивілізований 
розвиток ринкових відносин щодо активізації інвестиційних процесів. 

Місією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг(Нацкомфінпослуг)є створення умов для ефективного та 
транспарентного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, 
зміцнення системної стабільності та посилення фінансової інклюзії на цих ринках, 
забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансовихпослуг, а також 
інтеграція у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та 
економічній безпеці України. 

Крім того в основу державного регулювання інвестиційної діяльності було 
покладено такі принципи: 1) послідовна децентралізація інвестиційного процесу; 
2) збільшення частки внутрішніх (власних) коштів суб’єктів господарювання у 
фінансові інвестиційні проекти; 3) перенесення центру ваги з безповоротного 
бюджетного фінансування у виробничій сфері на кредитування; 4) виділення 
бюджетних коштів переважно для реалізації державних пріоритетів, програм 
(проектів), спрямованих на здійснення структурної перебудови економіки; 
5) фінансування об’єктів, будівництво яких починається за рахунок бюджетних 
коштів, як правило, на конкурсній основі; 6) надання переваги раніше 
розпочатому будівництву, технічному переобладнанню та реконструкції діючих 
підприємств; 7) здійснення відповідними державними організаціями контролю за 
цільовим використанням централізованих інвестицій [6]; 8) розширення 
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змішаного фінансування інвестиційних проектів [7; 8]; 9) удосконалення 
нормативної та правової бази з метою збільшення обсягів залучення інвестицій; 
10) запровадження системи страхування інвестицій [9]. 

Отже, з проведеного вище дослідження можемо зробити висновки про те, що 
на сьогодні держава залишається головним суб’єктом забезпечення інвестиційної 
безпеки в країні. За допомогою методів, завдань, цілей, які вона покладає на 
суб’єктів державного регулювання економіки здійснюється безперебійний захист 
інвестицій, інвестиційної діяльності від негативних чинників та загроз як 
внутрішнього так  і зовнішнього характеру. На сьогодні вже створена відповідна 
нормативно-правова база для захисту інвесторів, надані державні гарантії та 
визначені стандарти інвестування. Органи державної влади використовують 
інструменти політики для налагодження взаємозв’язків між інвесторами і 
країнами в, які останні мають намір інвестувати. Звісно, багато аспектів 
залишається невизначеними, але постійно потрібно здійснювати вдосконалення 
основних форм, методів, засобів впливу для належного реагування та підтримки 
інвестиційної безпеки держави, що в подальшому призведе до покращення 
інвестиційного іміджу країни на світових економічних ринках. 
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