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ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА  
ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

АНОТАЦІЯ
Стаття визначає сутність економічної категорії «інвестицій-

на безпека держави». Зазначено, що до складу інвестиційної 
безпеки входять податкова, інноваційна, грошово-кредитна, 
бюджетна, страхова, фінансова безпека та безпека суб’єктів 
господарювання. Досліджено визначення інвестиційної безпе-
ки держави, яке перебуває у двох площинах, а саме як певне 
економічне положення держави та окреме середовище здій-
снення інвестиційної безпеки. Доведено, що така безпека дер-
жави, як інвестиційна, залежить від багатьох чинників впливу, 
а не лише від соціально-економічного.

Ключові слова: інвестиційна безпека держави, показники 
інвестиційної безпеки, чинники інвестиційної безпеки, інвести-
ційні ресурси, фінансова безпека, інвестиційні ризики.

АННОТАЦИЯ
Статья определяет сущность экономической категории 

«инвестиционная безопасность государства». Указано, что в 
состав инвестиционной безопасности входят налоговая, ин-
новационная, денежно-кредитная, бюджетная, страховая, 
финансовая безопасность и безопасность субъектов хозяй-
ствования. Исследовано определение инвестиционной без-
опасности государства, которое находится в двух плоскостях, 
а именно как определенное экономическое положение госу-
дарства и отдельная среда осуществления инвестиционной 
безопасности. Доказано, что такая безопасность государства, 
как инвестиционная, зависит от многих факторов влияния, а 
не только от социально-экономического.

Ключевые слова: инвестиционная безопасность госу-
дарства, показатели инвестиционной безопасности, факторы 
инвестиционной безопасности, инвестиционные ресурсы, фи-
нансовая безопасность, инвестиционные риски.

ANNOTATION
This article focuses on the definition of the essence of the eco-

nomic category “investment security of the state”. It is noted that in 
the investment security, as a subsystem of financial security are: 
tax, innovation, monetary, budget, insurance, financial security and 
security of economic entities. The definition of "investment security 
of the state" is investigated, which is found in two aspects: as a 
certain economic situation of the state and as a separate environ-
ment for the implementation of investment security. It is proved 
that such a security of the state as an investment security depends 
on many factors of influence, and not only on the socio-economic.

Key words: investment security of the state, indicators of in-
vestment security, factors of investment security, investment re-
sources, financial security, investment risks.

Постановка проблеми. Нині об’єктивні умо-
ви сучасності зумовлюють становище, коли в 
організації економічної системи держави безпо-
середню роль відіграють чинники її інвестицій-
ної безпеки. Крім того, поліпшення пристроїв 
регулювання безпеки інвестиційної діяльності 
та інвестиційної активності на загальнодержав-
ному рівні є важливою умовою виходу країни 
з кризового стану. Дослідження проблематики 

інвестиційної безпеки на рівні держави зумов-
лює актуальність статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання визначення інвестиційної безпеки 
розглядалися в наукових працях вітчизняних 
та зарубіжних вчених. Серед них слід назвати 
таких, як О.І. Барановський, О.К. Малютін, 
Т.Н. Манасерян, В.П. Гордієнко, А.М. Сундук, 
А.І. Сухоруков, З.В. Герасимчук, В.І. Кирилен-
ко, Р.В. Бузин, С.В. Васильчак, В.П. Гордієн-
ко, В.І. Мунтіян. Праці цих вчених дають від-
повіді на безліч питань щодо сутності поняття 
інвестиційної безпеки, її структури, напрямів 
дослідження, факторів впливу та методичних 
принципів оцінювання. Однак є чимала кіль-
кість питань, що продовжують бути недостат-
ньо висвітленими, а отже, вимагають продо-
вження дослідження.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Оскільки дослідженню еко-
номічної безпеки держави присвячена чимала 
кількість наукових робіт, то логічною є необ-
хідність науково-теоретичного підтвердження 
сутності інвестиційної безпеки держави. Питан-
ня фінансової складової інвестиційної безпеки 
необхідно вирішувати в різних аспектах, насам-
перед теоретичному та методичному.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є теоретичне обґрунту-
вання системи інвестиційної безпеки держави 
як складової фінансової безпеки.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Інвестиційна безпека держави дотриму-
ється шляхом стабільності граничної норми 
інвестування, завдяки якій відбувається від-
творення основного капіталу, підтримується 
безпечний рівень екологічних параметрів, 
зберігаються природні ресурси, усуваються 
депресивні явища в державі, забезпечується 
максимальний ріст ВВП на рівні соціально-
економічного розвитку, збільшується конку-
рентоспроможність економіки, створюються 
стратегічні резерви.

Інвестиційна безпека є сукупністю норма-
тивно-правових, соціальних та екологічних 
умов, що визначають тип і динаміку відтворю-
вального процесу та забезпечують надійність 
відшкодування й ефективність використання 
вкладеного капіталу [1].
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Занадто лаконічно характеризує інвести-
ційну безпеку С.З. Мошенський, який вважає, 
що вона є таким рівнем інвестування економі-
ки, який забезпечує її розширене відтворення, 
раціональну реструктуризацію та модерніза-
цію [2].

І.Б. Калашников розглядає інвестиційну 
безпеку відтворення соціально-економічної сис-
теми як гарантований перебіг інвестиційних 
процесів окремих господарюючих суб’єктів, 
загальногосподарських інвестиційних потоків, 
адаптацію інвестиційних інститутів до нових 
умов відповідно до нових тенденцій та напря-
мів розвитку [3].

На думку В.І. Кириленка, інвестиційна без-
пека – це процес забезпечення стану інвести-
ційної сфери як системи економічних відносин 
щодо руху інвестицій, за якого економіка здат-
на досягти рівня інвестиційних ресурсів для 
забезпечення сталого розвитку та підтримува-
ти його, зростання конкурентоспроможності 
національної економіки й добробуту населення 
[4]; спроможність підтримувати виробничі на-
громадження й капітальні вкладення на рівні, 
що гарантують необхідні темпи розширеного 
відтворення, реструктуризацію та технологіч-
не переозброєння економіки; процес, спрямо-
ваний на досягнення такого стану, за якого 
економіці країни, регіону, галузі властиві такі 
характеристики, як стійке економічне зрос-
тання, соціально-економічна стабільність та 
нейтралізація внутрішніх і зовнішніх (глоба-
лізаційних) загроз [5].

А.В. Сундук стверджує, що інвестиційна без-
пека визначається можливістю нагромадження 
ресурсів або капітальних вкладень. За належ-
ного його рівня підвищується капіталовіддача 
функціонування секторів економіки, зростають 
темпи розширеного відтворення та технологіч-
ного переозброєння економіки [6].

Л.С. Орлов зводить інвестиційну безпеку 
до здатності національної економічної систе-
ми ефективним чином самостійно відтворюва-
ти інвестиційний процес, передбачаючи перш 
за все підтримання конкурентоспроможності 
країни у світовому співтоваристві. При цьому 
значущість інвестиційної безпеки він визначає 
з огляду на необхідність мати постійно попо-
внюваний інвестиційний ресурс, нарощування 
капіталізації фондового ринку [7].

Р.В. Бузин є прибічником синтезу двох кон-
цептуальних підходів до дослідження інвести-
ційної безпеки національної економіки, а саме 
шляхом виявлення та нівелювання наявних 
загроз, завдяки створенню структури націо-
нального господарства, що має запас міцності. 
На його думку, інвестиційна безпека – це су-
купність економічних відносин, що виникають 
щодо якості, масштабів, напрямів та форм ін-
вестиційної діяльності, що мають на меті забез-
печення стабільності, стійкості та незалежності 
інвестиційного циклу в масштабах країни, фор-
мування відкритих та легітимних інвестицій-

них відносин, ефективної структури власності 
та диверсифікації джерел фінансування інвес-
тиційної діяльності [8].

Представник вірменської школи економічної 
безпеки Т.Н. Манасерян конкретизує визначен-
ня сутності інвестиційної безпеки як такого ста-
ну всіх елементів інвестиційної системи та її ін-
ститутів, за якого забезпечуються гарантований 
захист і гармонійний та соціально орієнтований 
розвиток економічної та фінансової систем, а 
також усієї сукупності фінансових відносин і 
процесів в країні, готовність та спроможність 
інститутів інвестиційної системи в рамках про-
ведення інвестиційної політики створювати ме-
ханізми реалізації, захисту інтересів і розвитку 
вітчизняної економіки та фінансів [9].

Підсумовуючи вищесказане, формуємо влас-
не визначення інвестиційної безпеки: комплекс 
правових, економічних і соціальних умов, що 
підтримують гарантію відшкодування вкладів 
та їх максимальну ефективність.

В літературі існують кілька наукових підхо-
дів до оцінювання рівня інвестиційної безпеки 
держави, які відрізняються врахуванням осо-
бливостей об’єктів оцінювання та змістом по-
казників.

Інвестиційна безпека держави перебуває у 
двох площинах:

1) характеризується певним середовищем 
здійснення інвестиційної діяльності та форму-
ється під впливом інвестиційного потенціалу, ін-
вестиційного клімату та інвестиційних ризиків;

2) характеризується певним економічним 
станом держави та формується під впливом 
результатів інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання загалом та їх інвестиційної 
безпеки зокрема.

Інвестиційна безпека держави, як і решта 
соціальних та економічних явищ, залежить від 
певних чинників впливу, таких як економічні, 
політичні, науково-технічні, соціально-демо-
графічні, природно-географічні та екологічні 
(табл. 1).

Для орієнтації на досягнення інвестиційної 
безпеки як підсистеми фінансової безпеки необ-
хідно реалізувати такі напрями:

– створення ринкових та економічних умов 
для інвестування відтворення основних фондів, 
модернізації та інноваційного нагромадження 
основного капіталу;

– формування стійкої інституціональної 
структури, що забезпечує стабільні умови ви-
конання організаційно-управлінських функцій;

– трансформування структури економіки 
держави для переходу на випуск наукоємної 
продукції;

– створення надійних фінансових умов для 
забезпечення стійкого інвестування інновацій-
них проектів, зокрема шляхом залучення но-
вих джерел фінансування;

– вибір надійних законодавчо-правових ме-
ханізмів захисту прав приватних та іноземних 
інвесторів;
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– формування системи страхування інвес-
тиційної діяльності;

– раціоналізація податкових відрахувань, 
передбачених чинним законодавством [11].

Значимим компонентом аналізу інвести-
ційної безпеки держави є аналіз загроз, як 
внутрішніх (положення банківської системи, 
фінансових ринків, технологічний рівень ви-
робництва основних галузей економіки, сту-
пінь зносу основних виробничих фондів), так 
і зовнішніх, що визначаються положенням зо-
внішніх світових ринків та сучасних ринкових 
тенденцій.

Влітку та на початку осені 2015 року на 
міжнародному фінансовому ринку склалась до-
сить складна й нестабільна ситуація, пов’язана 
насамперед з трьома значними падіннями фон-
дового ринку Китаю та неочікуваною девальва-
цією китайської національної валюти (юаня). 
Це негативно позначилось на національній 
економічній безпеці. Девальвація зарубіжної 
валюти призвела до знецінення вітчизняної 
грошової одиниці, зростання цін на товари пер-
шої необхідності та зниження життєвого рівня 
населення [10].

На рівень інвестиційної безпеки чималий 
вплив мають зовнішньоторгові відносин, а саме 
відносини з країнами ЄС. Продукція, що екс-
портується, має сировинну та напівсировину 
спрямованість, тому фінансування іноземних 
інвесторів припадає переважно на експортно 
орієнтовні підприємства. Навіть вартість ка-
піталу, що поступає в Україну, перевищує рі-
вень, за якого кредитують у більшості розви-
нених країнах світу, що пов’язане зі ступенем 
ризикованості.

Банківська система також посідає чимале 
місце у забезпеченні інвестиційної безпеки дер-
жави. Внутрішній борг України постійно зрос-
тає, і в кризовий стан 2013–2016 років наша 
держава увійшла не тільки з погіршеним інвес-
тиційним кліматом та зовнішньоторговельним 
дефіцитом, але й з високим тиском.

Однією зі складових інвестиційної безпеки є 
система інвестиційних ризиків, які, на думку 
науковців, належать до фінансових ризиків, че-
рез що до фінансової безпеки відносять як під-
систему також інвестиційну.

До інвестиційних ризиків належать:

– ризик фінансових втрат;
– ризик упущеної можливості (неотрима-

ний прибуток) за нездійснення будь-якого про-
цесу (страхового, інвестиційного);

– ризик зниження дохідності (виникає у 
зв’язку зі зменшенням виплати дивідендів та 
процентів по портфельних інвестиціях).

Представлені інвестиційні ризики існують 
на нижчих ієрархічних рівнях інвестиційної 
безпеки, а саме рівні домогосподарств та окре-
мих одиниць господарювання. Їх виконання 
пов’язане переважно з недостатнім інвестицій-
ним доходом, що приводить до появи фінан-
сового потенціалу, завдяки чому формується 
фінансова безпеки держави. Тобто збільшення 
реалізації цих ризиків означає, що вони пере-
ростатимуть у фінансову небезпеку держави.

Окрім представлених ризиків, не менш важ-
ливими є ті, що з’являються на макрорівні 
(державний рівень). Ними є загроза зменшення 
інвестиційного потенціалу регіону, небезпека 
зниження інвестиційної привабливості держа-
ви, соціальні та політичні чинники, загально-
економічна стабільність, положення правового 
забезпечення інвестиційних проектів. Загалом 
зазначені показники макрорівня впливають на 
інвестиційну безпеку держави як частина еко-
номічної безпеки.

Через фінансові потоки відображається «фі-
нансова складова» інвестиційної безпеки дер-
жави. Як індикатори інвестиційної складової 
фінансової безпеки розглядаються такі показни-
ки, як загальний обсяг фінансових інвестицій, 
що поступили в країну, та сума інвестиційного 
доходу, який отримали державні інвестори.

З іншого боку, інвестиційна безпека дер-
жави говорить про існування середовища, яке 
підтримує ріст інвестиційного капіталу та його 
ефективне використання.

Для виявлення рівня інвестиційної безпеки 
потрібно насамперед оцінити рівні інвестицій-
ного ризику за допомогою визначення величи-
ни фінансових втрат від реалізації та кількісно 
оцінити можливість протидії інвестиційному 
ризику на державному рівні.

Висновки. Отже, положення інвестиційної 
безпеки в Україні досить нестабільне, що не-
гативно впливає на бажання та готовність ін-
весторів вкладати кошти в розвиток нашої еко-

Таблиця 1
Чинники впливу на інвестиційну безпеку держави

Чинники Сфера впливу
Політичні Законодавство у сфері господарювання, політична стабільність, рівень корупції та 

криміналізації, інтегрованість у світове суспільство.
Економічні Показники ВВП, галузева структура господарського комплексу, рівень інфляції та 

монополізації, зовнішній та внутрішній державний борг, ринкова інфраструктура.
Науково-технічні Рівень інноваційної політики держави та активності підприємств щодо залучення 

нанотехнологій.
Соціально-демографічні Демографічний та трудовий потенціал, рівень безробіття, міграція та еміграція 

населення, інфраструктура.
Екологічні та природ-
но-географічні

Забруднення навколишнього середовища, географічне положення, ресурсне-при-
родний потенціал, кліматичні умови, рівень екологізації держави.



352

Випуск 5(10) 2018

Класичний приватний університет

номіки, що передує погіршенню інвестиційного 
клімату. Сьогодні майже не існує чинників, за-
вдяки яким відбулося би покращення інвести-
ційної безпеки України.

Власники українських підприємств отри-
мують інвестиційні ресурси переважно за 
рахунок власних нагромаджень та джерел. 
Покращення відбувається з боку зростання 
обсягів грошових переказів з-за кордону. 
Проте найважливішою місією працівників 
економічного сектору України є подолання 
«девальваційних стрибків» на грошовому 
ринку, адже це призводить до посилення 
дисбалансу на інвестиційному ринку.
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INVESTMENT SECURITY AS A PART OF THE STATE FINANCIAL SECURITY

In our time, the objective conditions of modern times determine the situation when the organiza-
tion of the economic system of the state directly carries out the factors of its investment security. 
The state’s investment security is kept due to the stability of the marginal rate of investment, due 
to which: the reproduction of fixed capital is happened, a safe level of environmental parameters is 
maintained, natural resources are preserved, depressive phenomena in the state are eliminated, the 
maximum growth of GDP at the level of socio-economic development is ensured, the competitiveness 
of the economy grows and strategic reserves are created.

In the literature, there are several scientific approaches to assess the level of investment security 
of the state, which differ according to the features of the objects of evaluation and the content of the 
indicators. A significant component of the investment security analysis of the state is the analysis 
of threats, namely, investigated as internal threats (the position of the banking system, financial 
markets, technological level of production of the main sectors of the economy, the degree of wear of 
the main production assets) and external threats, which are determined under the conditions of the 
external world markets and current market trends.

Due to financial flows, the “financial component” of investment security of the state is reflected. 
As indicators of the investment component of financial security, the following indicators are con-
sidered: the total volume of financial investments entering the country, the amount of investment 
income received by government investors.

The situation of investment security in Ukraine is rather unstable, which negatively affects the 
willingness and ability of investors to place funds in the development of our economy, preceding the 
deterioration of the investment climate. At present, there are almost no factors that would improve 
Ukraine’s investment security. An important step for Ukraine should be to overcome the “devaluation 
peaks” in the money market, as it leads to an increasing imbalance in the investment market.


