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МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Доцільне використання інвестованих коштів, збільшення обсягів 

інвестування та здійснення інвестиційних можливостей є одним з головних 

завдань в Україні. Завдяки зростанню інвестиційної діяльності в країні 

збільшуються обсяги національного виробництва, цим самим зменшується 

кількість безробітних, відбувається модернізація обладнання та технологій, 

що вже застаріли. Таким чином і визначається темп економічного зростання 

і розвиток національної економіки за інноваційною моделлю. 

Під інвестиційною безпекою слід розуміти такий рівень інвестування 

економіки, який забезпечував би її розширене відтворення, реструктуризацію 

та технологічне переозброєння. [1] 

Сутність самої безпеки для інвестицій можна визначити за допомогою 

інтересів цієї сфери. Серед таких інтересів безпеки інвестицій можуть бути  

наступні. 

- Забезпечення сприятливих інвестицій, інвестиційної моделі та  

успішної структури побудови економіки. 

- Створення контролю витрат капіталу для рішення різних економічних 

ситуацій та модернізації технологій і промисловості; розвиток якісної 

структури інвестицій на основі сучасних методологій; підтримка ринку 

інвестування. 

- Забезпечення ліквідності капіталів банків, підприємств  та 

запобігання залежності від  інвестицій іноземних банків через борги і 

міжнародних позик; підтримка інновацій. 



 
 

177 

 

Механізм безпеки інвестицій – це система організаційних, 

економічних, інституційних і правових заходів впливу на формування стану 

економічного середовища у державі, що стимулює вітчизняних та іноземних 

інвесторів забезпечувати такий рівень інвестування економіки, який 

гарантував би її розширене відтворення та захист національних економічних 

інтересів, а також своєчасне виявлення, попередження та ліквідацію загроз 

інвестиційній безпеці держави.  

До таких складових належать організаційна, правова, економічна й 

інституційна. Їх спрямованість характеризується виявленням, 

попередженням і ліквідацією наслідків зовнішніх і внутрішніх загроз 

активізації інвестиційної діяльності в країні. 

Механізм інвестиційної безпеки включає: об’єкт та суб’єкт управління; 

сукупність економічних інтересів суб’єктів; функції, принципи та методи 

управління; інструментарій управління (організаційне та кадрове 

забезпечення; фінансове забезпечення; інформаційно-аналітичне 

забезпечення); критерії та індикатори оцінки рівня інвестиційної безпеки; 

техніку і технологію управління. [2] 

Метою механізму інвестиційної безпеки є гарантування захисту 

національних економічних інтересів. 
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