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Найвагомішою складовою економічної безпеки є інвестиційна безпека, 
що забезпечується при дотриманні граничної норми інвестування. Організація 
інвестиційних процесів в умовах глобальної економіки повинна виступати 
основою забезпечення економічної безпеки країни в цілому. Враховуючи 
складність, багатогранність, динамічність заявленої тематики, зупинимося на 
деяких ключових характеристиках. 

1. Країні необхідно сплати величезну ціну за технологічну відсталість в 
нову епоху глобалізації. Те, що Україна покладається на іноземні інвестиції, є 
одночасно доказом і обґрунтуванням її внутрішніх слабких сторін. За час 
незалежності Україна не спромоглася організувати жодного підприємства 
світового рівня. Досвід показав, що недостатньо імпортувати виробничі лінії 
без проведення корінних змін в галузі використання нової техніки, а саме в 
сфері освоєння, управління та застосування технологій на підприємствах. Для 
просування вперед необхідно перейти від імпорту готових систем до імпорту 
основного обладнання як до частини більш широкої трансформації. Країни, 
що переймаються економічною безпекою, поступово відмовляються від 
імпорту виробничих ліній на поступовий перехід на ліцензування та передачу 
технологій, договорів надання консультацій та послуг, комп’ютерне 
забезпечення, продукцію спільних підприємств та кооперативів. [1] 

2. Висока ступінь залежності від глобальної економіки є надто 
ризиковою, і розвиток на світових ринках повинен йти рука об руку розвитком 
на національному ринку. Технологічні інновації неможливі без 
довгострокового державного фінансування НДДКР, які в майбутньому 
можуть бути комерціалізовані приватним бізнесом. Необхідно продовжувати 
розвивати ті навики, які забезпечують їх конкурентоздатність на світовому 
ринку. Зростаюча складність глобального ринку підказує не сприймати старі 
поняття як аксіому. Як доречно підкреслив головний економіст компанії 
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взаємозв’язок між економічним зростанням та зайнятістю виглядає не так як в 
минулому…іншими словами, моделі зруйновані назавжди». [2] 

3. Уряд, який відчуває свою відповідальність за економічну безпеку 
держави та майбутнє свої нащадків, повинен стимулювати передачу ноу-хау 
через інвестиції власним високотехнологічним підприємствам шляхом 
надання особливих переваг та стимулів іноземним інвесторам, а саме: 
розташування в привабливих районах, тривалі терміни податкових канікул 
тощо. Передача технологій іноземними інвесторами залежить не тільки від 
готовності іноземців передати, але і від здатності місцевих кадрів її сприйняти. 
Політика руйнування промислової інфраструктури з витісненням 
кваліфікованої робочої сили та ІТР–кадрів за кордон надзвичайно підірвала 
внутрішній інвестиційний потенціал України. А подальше знищення системи 
профтехосвіти та реформи вищої школи призвели до нездатності частини 
випускників з дипломами адаптуватися до науково-технічних викликів. 

4. Не можна залишитися в стороні від фінансових інвестицій, та їхнього 
зв’язку з економічною безпекою. На фінансових ринках найбільш 
динамічними та успішними є взаємні інвестиційні фонди (ВІФ), які дають 
можливість доступу інвесторам до вищих процентних ставок, приріст 
біржового капіталу. Специфіка роботи ПІФ (пайових інвестиційних фондів в 
Україні) полягає не в прямому інвестуванні коштів у виробництво, а 
здійсненні операцій на ринку цінних паперів без певних гарантій отримання 
доходів на вкладені кошти. По суті, структура цих фондів та специфіка їх 
діяльності відкривають набагато ширші можливості для фінансових афер, ніж 
були в арсеналі колишніх інвестиційних компаній. Не враховуючи облігацій, 
випущених Міністерством фінансів, виплата за якими гарантується державою, 
максимум, що може привернути увагу іноземного інвестора – це боргові 
папери емітентів, що мають позитивну історію випуску та погашення 
облігацій. 

5. Ще один суттєвий фактор, який робить Україну як державу, 
несамостійною та економічно залежною, це значні боргові зобов’язання. 
Ситуація навколо неплатоспроможності України складається із декількох 
складових. По-перше, в країні залишилися лише окремі підприємства, як 
здатні виходити на міжнародний кредитний ринок. По-друге, проведена 
реструктуризація (жовтень 2015 року) фактично позбавила Україну 
майбутнього економічного зростання. Випущені державні деривативи: 20-
річні папери відновлення вартості (VRI) передбачають нульові виплати, якщо 
економіка буде зростати до 3% в рік; 15% від проценту приросту ВВП, що 
перевищує 3%; 40% від кожного проценту зростання у випадку зростання ВВП 
більше ніж на 4%. Ці умови почнуть діяти після того, як ВВП України досягне 
позначки в $ 125,4 млрд. Подібна політика зі сторони державних структур 



України негативно впливає не тільки на інвестиційний клімат вцілому, але й 
на економічну безпеку держави. Основною умовою (завданням) збереженням 
економічної безпеки інвестиційної діяльності є модернізація вітчизняної 
економіки, що супроводжується прийняттям системи сучасного регулювання 
ринку та бізнесу. Це, в свою чергу, може призвести до підвищення довіри 
внутрішніх та іноземних інвесторів і, відповідно, до зростання обсягів 
інвестицій. Ключовим питанням повинно стати якість законодавства 
забезпечення інвестиційного процесу та врахування існуючих реалій, а не 
ілюзорних фантазій окремих політиків. 
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