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RISK AND THREATS OF PLANNING OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN THE CONTEXT OF INVESTMENT SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY

Інвестиційна безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки країни й
визначає особливості функціонування і розвитку економічних суб'єктів на макро�, мезо� і мікро�
економічному рівні. Структурна перебудова промислового комплексу України  супроводжується
процесами банкрутства, ліквідації, і у рідких випадках санації низько конкурентоспроможних
підприємств потребує значних вкладень капіталу та прискорення обсягів його концентрації.
Залучення інвестицій, з одного боку, сприяє розв'язанню нагальних для промислових
підприємств проблем, як�от: інноваційне оновлення, модернізація та переоснащення вироб�
ничих потужностей, а з іншого — здатне негативно спричинити низку загроз і ризиків, прояв
яких негативно впливає на параметри інвестиційної безпеки та економічної безпеки національ�
ної економіки загалом.

Метою статті є дослідження інвестиційної безпеки України, аналіз і оцінка основних тенденцій
її коливання та ідентифікація основних загроз і ризиків, які негативно впливають на рівень інве�
стиційної безпеки й формулювання шляхів їх мінімізації.

У ході проведення наукового дослідження доведено, що планування розвитку та забезпе�
чення стабільного економічного зростання промислових підприємств потребує розробки дов�
гострокової інвестиційної політики, що сприятиме пріоритетному інвестуванню наукомісткої
промисловості, і передусім високотехнологічних виробництв. Антикризова інвестиційна стра�
тегія повинна бути спрямована на створення механізму державного стимулювання ефективно�
го вкладення інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток промислових підприємств з ура�
хуванням науково обгрунтованих критеріїв економічної та інвестиційної безпеки національної
економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Рівень економічної безпеки національної економі�

ки є складним багатовимірним поняттям, що визначаєть�

ся забезпеченням безпеки кожного структурного еле�

менту, до яких відносять фінансову, інвестиційну, со�

ціальну, демографічну та інші види безпеки, котрі ди�

ференціюються за різними ознаками і формами прояву.

Економічна безпека країни залежить від здатності еко�

Дослідження ролі інвестиційної безпеки у розвитку національної економки дозволило ви�
значити їх взаємозалежність і взаємопов'язаність. Проведено аналіз стану інвестиційної без�
пеки національної економіки України у період 2014 — 2018 рр., результати якого доводять низьку
ефективність інвестиційної політики держави у сфері захисту вітчизняних інвесторів і товаро�
виробників та іноземних інвесторів й недостатність залучених ресурсів для розвитку практич�
но всіх видів діяльності. Узагальнення основних параметрів і складових інвестиційної безпеки
дозволило виявити висхідну динаміку більшості індикаторів, проте жоден з них не відповідає
задовільному значенню. У ході дослідження нами було визначено основні причини погіршення
параметрів інвестиційної безпеки та сформульовані основних загрози і ризики, котрі здатні
поглибити негативні наслідки погіршення рівня інвестиційної безпеки для національної еконо�
міки загалом і промислових підприємств зокрема і запропоновано можливі напрямки їх попе�
редження.

Investment security is one of the most important components of the national security of the country
and defines the peculiarities of functioning and development of economic entities at the macro, meso
and microeconomic levels. The structural rearrangement in the Ukrainian industrial complex which
is accompanied by bankruptcy, liquidation and, in rare cases, the reorganization of low�competitive
enterprises, requires significant capital investment and acceleration of its concentration. Attraction
of investments, on the one hand, helps to solve important problems at industrial enterprises, such as
innovative renewal, modernization, and re�equipment of production capacities; on the other hand, it
can negatively cause a number of threats and risks, manifestation of which adversely affects the
parameters of investment security and economic security of the national economy as a whole.

The purpose of the article is to study the investment security of Ukraine, to analyze and evaluate
the main trends in its fluctuation, to identify the main threats and risks that negatively affect the level
of investment security and to find ways to minimize them.

In the course of the scientific research, it has been proved that planning the development and
ensuring the stable economic growth of industrial enterprises requires the development of a long�
term investment policy, which will contribute to the priority investing in the high�tech industry, and
above all high�tech industries. The anti�crisis investment strategy should be aimed at creating a
mechanism of state stimulation of the effective investment in the innovative development of industrial
enterprises, taking into account scientifically grounded criteria of economic and investment security
of the national economy.

Investigation of the role of investment security in the development of the national economy has
made it possible to determine their interdependence and interconnectedness. The analysis of the
state of investment security of the national economy of Ukraine during 2014�2018 has been carried
out. The results prove the low efficiency of the state investment policy in the field of protection of
domestic investors, producers, and foreign investors, as well as and the lack of attracted resources
for the development of practically all kinds of activities. Generalization of the basic parameters and
components of investment security has made it possible to notice the upward dynamics of most
indicators; however, none of them corresponds to a satisfactory level. In the course of the study, we
have identified the main reasons for the deterioration of the investment security parameters and
formulated the main threats and risks that can aggravate the negative effects of the deterioration of
the investment security level for both the whole national economy and industrial enterprises in
particular and suggested possible directions for their prevention.

Ключові слова: інвестиції, ризики, загрози, планування розвитку, інвестиційна безпека, інвестиційний

процес, інвестиційне середовище, інвестиційна привабливість.

Key words: investments, risks, threats, development planning, investment security, investment process,

investment environment, investment attractiveness.

номічної системи в умовах ризику і невизначеності зов�

нішнього і внутрішнього середовища залучати і вико�

ристовувати такий обсяг інвестиційних ресурсів, який є

необхідним для зростання конкурентоспроможності

національної економіки, зниження соціальної напруги

у суспільстві та підвищення добробуту населення, а

отже, забезпечення стійкого соціально�економічного

розвитку.
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Інвестиційна безпека є однією з найважливіших

складових національної безпеки країни й визначає особ�

ливості функціонування і розвитку економічних

суб'єктів на макро�, мезо� і мікроекономічному рівні.

Інвестиційне середовище, інвестиційна приваб�

ливість та інвестиційний клімат є визначальними аспек�

тами у процесі прийняття управлінських рішень щодо

інвестиційних вкладень іноземними та вітчизняними

інвесторами у функціонування і розвиток суб'єктів

підприємництва різних організаційно�правових форм.

Промислові підприємства є фундаментом госпо�

дарського комплексу країни, а ефективність їх функ�

ціонування впливає на розвиток національної економі�

ки у цілому. В умовах трансформаційних перетворень,

що відбуваються у вітчизняній економічній системі, ак�

туалізуються проблеми формування і використання про�

мисловими підприємствами фінансових, інвестиційних

матеріальних та інших ресурсів, які задіяні у створенні

продукції і визначають розмір отримуваних доходів.

Тривалий час у національній економічній системі

відбувається структурна перебудова промислового

комплексу, яка супроводжується процесами банкрут�

ства, ліквідації, і у рідких випадках санації низько кон�

курентоспроможних підприємств, що потребує значних

вкладень капіталу та прискорення обсягів його концен�

трації. Активізації процесу нагромадження капіталу

сприяє залучення вітчизняних та іноземних інвестицій,

формування і оптимізація промисловими підприємства�

ми інвестиційного портфелю, що у свою чергу дозво�

лить забезпечити ефективність розробки і реалізації

тактичних і стратегічних планів розвитку. Залучення

інвестицій, з одного боку, сприяє розв'язанню нагаль�

них для промислових підприємств проблем, як�от: інно�

ваційне оновлення, модернізація та переоснащення ви�

робничих потужностей, а з іншого — здатне негативно

спричинити низку загроз і ризиків, прояв яких негатив�

но впливає на параметри інвестиційної безпеки та еко�

номічної безпеки національної економіки загалом. З ог�

ляду на вищевикладене, розгляд проблематики підня�

тої у статті є надзвичайно актуальним і своєчасним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�прикладні аспекти залучення іноземних

інвестицій у національну економіку та їх наслідки для

суб'єктів підприємництва різних організаційно�правових

форм досліджували такі вчені, як: Л.Я. Ванькович,

О.В. Гаврилюк, В.П. Ільчук, С.І. Ковальчук, Н.І. Обушна,

І.Л. Сазонець, В.А. Федорова, А.В.  Череп та інші. Вив�

ченню проблемних питань, які пов'язані з аналізом і

оцінкою детермінант економічної та інвестиційної без�

пеки на загальнонаціональному рівні присвячені праці

О.І. Барановського, М.В. Дорошко, В.І. Кириленко,

І.М. Крупки, Н.М. Побережної, К.В. Паливоди, С.І. Тка�

ленко  та багатьох інших.

Окремі проблемні аспекти, які пов'язані із виникнен�

ням загроз інвестиційній безпеці економічних суб'єктів

на макро�, мезо� і макрорівні та ідентифікацією, оцін�

кою та нейтралізацією фінансових, інвестиційних та рин�

кових ризиків, що супроводжують інвестиційні процеси

і здатні негативно вплинути на параметри інвестиційної

безпеки знайшли відображення у наукових працях та�

ких вітчизняних і іноземних науковців: А.П. Альгин,

І.А. Бланк, П.Л. Вітлінський, П.Г. Грабовий, М.Г. Лапус�

та, Б.А. Лагоша, О.В. Йода, М.С. Клапків, Є.Ю. Хруста�

льов, Г.Б. Клейнер, М.В. Чекулаєв та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Інвестиційна безпека нерозривно пов'язана із еко�

номічною ефективністю функціонування суб'єктів еко�

номіки на загальнонаціональному, регіональному рівні

та рівні окремих суб'єктів підприємства, серед яких клю�

чове місце належить промисловим підприємствам, як

таким, що формують і визначать виробничий потенціал

країни. З огляду на це, оцінка та аналіз рівня інвести�

ційної безпеки та ідентифікація ризиків і загроз, що з

ним пов'язані, є важливим і актуальним питанням, кот�

ре необхідно враховувати при плануванні розвитку про�

мислових підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження інвестиційної безпеки

України, аналіз і оцінка основних тенденцій її коливан�

ня та ідентифікація основних загроз і ризиків, які нега�

тивно впливають на рівень інвестиційної безпеки й фор�

мулювання шляхів їх мінімізації.

У контексті сформульованої мети визначимо основ�

ні завдання дослідження, розв'язання яких сприяє до�

сягненню встановленої мети. А саме:

— встановлення взаємозалежності економічної та

інвестиційної безпеки національної економіки;

— аналіз і оцінка рівня інвестиційної безпеки націо�

нальної економіки та визначення основних тенденцій і

закономірностей його коливання;

— дослідження взаємозв'язку інвестиційної безпе�

ки національної економіки та інвестиційної привабли�

вості суб'єктів підприємництва;

— ідентифікація основних загроз, котрі пов'язані

із коливанням основних параметрів інвестиційної без�

пеки та узагальнення основних ризиків, що здатні по�

глибити негативні наслідки погіршення рівня інвести�

ційної безпеки для національної економіки і таких еко�

номічних суб'єктів, як промислові підприємства, у про�

цесі планування їх розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Прямі іноземні інвестиції безпосередньо і опосеред�

ковано впливають на національну економіку стимулю�

ючи, а іноді і стримуючи її соціально�економічний роз�

виток. Врахування ймовірних позитивних і негативних

наслідків залучення іноземних інвестицій важливо для

кожної країни. Водночас за значних обсягів залучення

іноземного капіталу виникає необхідність підтримува�

ти належний рівень інвестиційної безпеки. Для оцінки

інвестиційної, фінансової та інших видів безпеки Мініс�

терством економічного розвитку і торгівлі України у

2013 р. було розроблено "Методичні рекомендації щодо

розрахунку рівня економічної безпеки України", котрі

включають систему індикаторів, яка відображає ступінь

віддалення поточного стану суб'єкта (об'єкта) інвесту�

вання від межі інвестиційної безпеки [1].  Використову�

ючи дані державної служби статистики України розра�
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хуємо параметри інвестиційної безпеки України у період

2014—2018 рр.

Індикатор "Валове нагромадження основного капі�

талу, % ВВП" є одним із найважливіших показників, що

характеризує ступінь розвитку країни. Згідно із теорія�

ми економічного зростання щорічний рівень інвестицій

в основний капітал повинен складати 19 — 25% до ВВП.

Відповідно "…динаміка інвестиційних  вкладень є інди�

катором стану ефективного сукупного попиту, чинни�

ком, що впливає на обсяг національного виробництва,

рівень зайнятості і споживання населення" [2].

Вітчизняними експертами був визначений діапазон

рівня валового нагромадження основного капіталу у

відсотках до ВВП у межах 18—30%, де 18% від ВВП —

складає критичний рівень нагромадження, а 30% — оп�

тимальний рівень [1; 2]. Водночас максимальне порого�

ве значення інвестиційної безпеки відповідає етапу ре�

формування економіки країни, тобто коли потреба у інве�

стиційних ресурсах є найбільшою. Коли ж національна

економічна система стабільно розвивається, то порого�

ве значення інвестиційної безпеки може бути меншим.

Аналіз динаміки валового нагромадження основ�

ного капіталу у відсотках до ВВП за період  2014—

2018 рр. (табл. 1) показав, що означений показник мав

значення нижче критичного (18%), що свідчить про про�

цеси загрозливого характеру для економіки, але у той

же час у 2016—2018 рр. він демонструє тенденцію до

зростання.

Висока зношеність основних засобів та скорочен�

ня інвестицій в основні засоби є свідченням зростання

слабких сторін у національній економіці загалом та її

промисловому комплексі зокрема, а зростання старін�

ня матеріально�технічної бази негативно впливає на еко�

номічний потенціал країни, здатність вітчизняних під�

приємств виготовляти конкурентоспроможну продукцію

і забезпечувати стійкій приріст валового продукту та

національного доходу.

Забезпечення інвестиційної безпеки потребує зба�

лансованості прагнення до збільшення обсягу залуче�

них інвестицій і необхідності орієнтувати їх приплив у

переважно високотехнологічні галузі економіки. У по�

передніх дослідженнях нами було встановлено, що у

середньому 90% від всіх капітальних інвестицій припа�

дають на 7 з 16 видів економічної діяльності, до яких

відносяться: промисловість, фінансова та страхова

діяльність, оптову і роздрібна торгівля та ремонт авто�

транспортних засобів і мотоциклів, операції з нерухо�

мим майном, професійну, наукову та технічна діяльність,

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного

обслуговування [6, с. 249].

Щодо індикатора "Відношення вартості нововведе�

них основних засобів до обсягу капітальних інвестицій",

протягом досліджуваного періоду він коливався у ме�

жах значень  від "небезпечно" у 2014, 2016 та 2017 ро�

ках до "задовільно" — у 2015 та 2018 роках (табл. 1).

Тобто відставання темпів приросту вартості нововведе�

них основних засобів відносно темпів приросту обсягу

капітальних інвестицій на тлі зростання абсолютних зна�

чень цих показників спричинило зменшення значення

індикатора у 2014, 2016 та 2017 роках. Одна з причин

відставання темпів приросту індикатора "Відношення

вартості нововведених основних засобів до обсягу ка�

пітальних інвестицій" криється в динаміці значень іншо�

го індикатора, як�от: "Інтегральний індекс інвестиційної

сприятливості бізнес�середовища", який демонструє

динаміку відчуття легкості ведення бізнесу.

В основі цього інтегрального індексу лежать індекс

умов ведення бізнесу рейтингу "Doing Business" Світо�

вого банку, індекс інвестиційної привабливості, розра�

хований Європейською бізнес�асоціацією, та індекс

поточного фінансово�економічного стану підприємств

України, розрахований Державною службою статисти�

ки України. Серед основних чинників, які дестимулю�

ють ділову активність підприємств, а отже, і наміри еко�

номічних суб'єктів здійснювати розширене відтворен�

ня через придбання нових основних засобів, слід відно�

сити недостатність платоспроможного попиту та фінан�

сові обмеження.
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2014 2015 2016 2017 2018 

Оцінка рівня 
показника за 

2018 рік 

Валове нагромадження  
основного капіталу, % ВВП  

30 18 14,14 13,55 15,46 15,76 17,17 критичне 

Відношення вартості нововведених 
основних засобів до обсягу капітальних 
інвестицій, %  

85 55 57,5 79,34 56,27 53,02 77,44 задовільне 

Інтегральний індекс інвестиційної 
сприятливості бізнес-середовища, %  

90 50 59,41 62,22 63,6 64,71 67,31 незадовільне 

Відношення чистого приросту прямих 
іноземних інвестицій до ВВП, %  

7 4 -15,09 -7,36 -0,98 0,35 0,53 критичне 

Відношення кредитів, наданих 
нефінансовим корпораціям та домашнім 
господарствам на придбання, будівництво 
та реконструкцію нерухомості 
(кумулятивно, скореговані на курсову 
різницю), %  ВВП  

25 10 0,98 0,65 0,47 0,36 0,94 критичне 

Розмір економіки України, % до світового 
ВВП  

2,50 0,15 0,17 0,12 0,12 0,14 0,15 критичне 

Інтегральний індикатор, %    8,45 10,74 9,82 9,79 11,86  
 

Таблиця 1. Оцінка рівня інвестиційної безпеки України протягом 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі [1; 3; 4].
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У попередніх дослідженнях нами вже було доклад�

но проаналізовано інвестиційну привабливість країни та

оцінено рівень інвестиційної привабливості національ�

ної економіки для іноземних інвесторів як низький [6,

с. 255—256]. Раніше отримані висновки підтверджує і

індикатор "Інтегральний індекс інвестиційної сприятли�

вості бізнес�середовища, %", значення якого протягом

2014—2018 рр. знаходилося в межах від "небезпечно"

у 2014  р. до "незадовільно" — у 2015—2018 рр.

Динаміка індикатору "Відношення чистого прирос�

ту прямих іноземних інвестицій до ВВП" має висхідний

тренд протягом 2014 — 2018 рр. Проте у 2014—2016 рр.

індикатор мав негативне значення, яке спричинювалось

скороченням темпів приросту прямих іноземних інвес�

тицій порівняно з темпами приросту номінального ВВП.

У 2017—2018 рр. цей показник переткнув позначку 0,

що оцінюється позитивно.

Індикатор "Відношення кредитів, наданих нефінан�

совим корпораціям та домашнім господарствам на прид�

бання, будівництво та реконструкцію нерухомості (ку�

мулятивно, скореговані на курсову різницю)" належить

до показників змішаного типу, які до певного значення

є стимуляторами, а у разі подальшого збільшення пе�

ретворюються на дестимулятори складової інвестицій�

но�інноваційної безпеки. Як бачимо, протягом 2014 —

2018 рр. означений індикатор має дуже низькі значен�

ня, що було спричинено значним скороченням обсягів

кредитування після фінансової кризи 2009 року, по�

літичною та соціальною нестабільністю, реформою бан�

ківської системи, котра почалася у 2014 році та триває і

понині, втратою виробничих потужностей і матеріаль�

них, фінансових та людських ресурсів на тимчасово

окупованих територіях Донецької та Луганської облас�

тей, анексією Автономної республіки Крим та військо�

вими діями на сході країни. Оскільки банківське креди�

тування розвитку економічних суб'єктів потребує досяг�

нення умов макроекономічної стабільності, вищеназвані

та інші чинники пояснюють незадовільне значення цьо�

го показника.

Отже, фактичні значення індикатора перебувають

нижче критичної межі протягом 2014—2018 рр., що

свідчить про неможливість банківської системи викону�

вати свою безпосередню функцію — кредитувати

ефективний соціально�економічний розвиток госпо�

дарського комплексу країни.

Аналіз джерел фінансових ресурсів, що використо�

вують суб'єкти підприємницької діяльності свідчить, що

головним джерелом інвестицій, які спрямовуються на

оновлення і модернізацію основних засобів, придбан�

ня, будівництво та реконструкцію нерухомості, є власні

кошти, а питома вага кредитів банків довгострокового

характеру та інших позик у досліджуваний період знач�

но скоротилась [5, с. 202—203].

Досвід використання власних коштів як основного

джерела фінансування капітальних інвестицій в реаліях

української економіки не означає високого рівня фінан�

сової спроможності суб'єктів господарювання, а скорі�

ше свідчить про брак альтернативних внутрішніх інвес�

тиційних ресурсів для розширеного відтворення вироб�

ничих потужностей і впровадження техніко�технологіч�

них новацій, що є одним із найвагоміших дестабіліза�

ційних факторів соціально�економічного розвитку

суб'єктів господарювання різних видів діяльності та

країни загалом [6 — 9].

Індикатор "Розмір економіки України, % до світо�

вого ВВП" протягом 2014—2018 рр. коливався у кри�

тичних межах (від 0,12 до 0,17%). Цей індикатор відоб�

ражує загальну картину становища України у світовому

господарстві, яка не є позитивною, незважаючи на деякі

поліпшення, що відбулись упродовж 2017—2018 рр.

Зауважимо, що неможливо забезпечити зростання ролі

української економіки у світовому ВВП без високих

темпів розвитку, які, за думкою експертів повинні бути

на рівні 6—9 %.

Проведені розрахунки індикаторів інвестиційної

безпеки дозволили розрахувати "Інтегральний індика�

тор інвестиційної безпеки" (табл. 1), динаміка змін яко�

го упродовж досліджуваного періоду свідчить про низь�

кий рівень інвестиційної безпеки української економі�

ки.

Загалом стан інвестиційної безпеки України протя�

гом досліджуваного періоду  відображає низьку ефек�

тивність інвестиційної політики держави, є свідченням

недостатності залучених ресурсів та їх низько ефектив�

ного використання для забезпечення необхідних темпів

економічного зростання. Незважаючи на висхідну ди�

наміку практично всіх індикаторів, жоден з них не відпо�

відає не тільки оптимальному, але й навіть задовільно�

му значенню.

Узагальнення вищенаведеної аналітики дозволило

виявити основні чинники, які знижують рівень інвести�

ційної безпеки економіки України, серед яких є низький

рівень валового нагромадження; недостатнє спрямуван�

ня інвестицій у високотехнологічні галузі діяльності;

нестача обсягів прямих іноземних інвестицій для онов�

лення і модернізації виробничих потужностей промис�

лових підприємств та будівництва об'єктів нерухомості,

низький рівень кредитування інноваційно�інвестиційної

діяльності суб'єктів підприємництва банківською систе�

мою України.

До основних з них вважаємо доцільним віднести

такі:

— політична нестабільність, що породжує політичні

і юридичні ризики для всіх без винятку економічних

суб'єктів;

— недосконалість і нестабільність нормативно�пра�

вової бази, якій властива змінюваність разом із політич�

ним курсом країни знатна спричинити фінансові (подат�

кові, кредитні, процентні, інноваційні, інвестиційні то�

що), ринкові (товарні, фондові), юридичні та криміно�

генні ризики;

— відсутність зваженої антикризової інвестиційної

стратегії (інвестиційні, інноваційні, процентні, кредитні

ризики);

— затяжний характер світової фінансової кризи

загострення платіжної та бюджетної кризи у націо�

нальній економіці (бюджетні, кредитні, процентні, ва�

лютні ризики, ризики ліквідності, втрати прибутковості

тощо);

— низький рівень конкурентоспроможності про�

дукції значної кількості промислових  підприємств на

товарних ринках (товарні, валютні, фондові ризики,

ризики неплатоспроможності та недостатньої ліквід�

ності);
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— обмеження пов'язані із використанням земель�

них, водних та інших ресурсів, відсутність ринку землі

знижують зацікавленість інвесторів у вкладенні коштів

у такі галузі діяльності, як сільське господарство, риб�

не, лісне господарство і спричинюють криміногенні,

інвестиційні, кредитні та інші види фінансових ризиків;

— високе податкове навантаження, яке серед іншо�

го зумовлює зменшення частки прибутку у існуючих

вітчизняних та іноземних інвесторів (податкові, бюд�

жетні, процентні, фондові ризики);

— відсутність зацікавленості таких внутрішніх інве�

сторів, як фізичні особи у трансформації власних зао�

щаджень у інвестиції, що відбувається також у наслідок

низького рівня довіри до виконання зобов'язань суб�

'єктами підприємницької діяльності (процентні, кре�

дитні, юридичні ризики, ризики довіри тощо).

— низький ступінь інформованості інвесторів, що

робить інвестиційне планування високо ризиковим, ко�

ректне прогнозування малоймовірним, а в окремих ви�

дах діяльності та / або на окремих територіях країни

— неможливим (форс�мажорні ризики (наприклад,

спричинені військовими діями на окремих територіях

Донецької та Луганської областей, анексією Криму),

пов'язані із цим майнові ризики и і ризики захищеності

інвестованого капіталу, криміногенні ризики тощо).

Ці та інші загрози інвестиційний безпеці негативно

позначились на інвестиційній привабливості переважної

більшості видів економічної діяльності та інвестиційно�

му рейтингу суб'єктів підприємництва, що значно уск�

ладнило процес планування їх розвитку. [6, с. 252, 254].

Під час планування розвитку промислових під�

приємств в обов'язковому порядку необхідно врахову�

вати реальні інвестиції, які забезпечують приріст основ�

ного капіталу і позитивно відображаються на виробни�

чих потужностях таких суб'єктів.

У нестаціонарній економіці України і високих інфля�

ційних очікуваннях банківський сектор не прагне нада�

вати довгострокові кредити промисловим підприєм�

ствам на реалізацію їх цілей, які мають тривалі терміни

окупності (оновлення, модернізація і структурна рест�

руктуризація тощо). Розв'язанню цих проблем сприяє

залучення інвестиційних ресурсів за внутрішньому і зов�

нішньому фінансовому ринку, а, отже, ефективне інве�

стиційне планування.

Розробляючи стратегічні і тактичні плани, промис�

лові підприємства повинні визначати:

— цілі інвестування (наприклад, створення нових

цілісних виробничих комплексів, модернізація основних

засобів тощо);

— об'єкти інвестування (основні засоби, об'єкти

нерухомості, нематеріальні активи (патенти, ліценції

тощо));

— строки інвестування (короткострокові або дов�

гострокові інвестиційні проекти).

Врахування перерахованих аспектів сприятиме по�

доланню структурної кризи у межах окремого підприє�

мства та у промисловому комплексі країни загалом і

дозволятиме  мінімізувати фінансові та інвестиційні ри�

зики.

Серед негативних наслідків залучення значних об�

сягів інвестиційних ресурсів промисловими підприєм�

ствами можна виділити високу ймовірність втрати конт�

ролю над активами, що їм належать, що є однією з ва�

гоміших загроз його інвестиційної безпеки. Мінімізува�

ти ризик імовірності втрати контролю можливо шляхом

формування інвестиційного портфелю на підприємстві

та за рахунок диверсифікації джерел фінансових ре�

сурсів.

Падіння курсу національної валюти у 2014—2015 рр.

негативно відобразилось на суб'єктах, що здійснюють

зовнішньоекономічну діяльність у довгостроковій пер�

спективі, а вкрай негативні наслідки мали ті підприєм�

ства, що імпортують матеріли, запасні частини і комп�

лектуючі та ті, хто залучали кредити в іноземній валюті

та укладали угоди з іноземною валютою платежу.

Мінімізувати означені валютні ризики можливо за ра�

хунок розширення спектру вітчизняної сировини та за�

провадження валютних застережень під час укладання

міжнародних контрактів.

Значна тривалість інвестиційного циклу від момен�

ту вкладення коштів у певний проект до часу їх повер�

нення і отримання інвестором прибутку підвищує для

нього небезпеку потенційної ймовірної втрати ресурсів

або недоодержання доходів. Це може спричинюватись

різними обставинам, зокрема, інфляційними процеса�

ми, коливанням валютного курсу, змінами у правовому

полі і т.ін. Негативний вплив цих чинників можливо змен�

шити за рахунок врахування при укладанні угод інфля�

ційної складової змін вартості контракту, запроваджен�

ням механізмів страхування і перестрахування, встанов�

лення норм, лімітів та обмежень на перевитрачання

коштів, наприклад, у наслідок затримки початку реалі�

зації інвестиційного проекту (завдяки відсутності про�

ектно�кошторисної документації, ліцензій, складності

оформлення на довгостроковий термін земельної ділян�

ки тощо).

Вкладання інвестором значних обсягів фінансових

і матеріальних ресурсів при неефективному їх викорис�

танні на рівні об'єкта інвестування негативно позначаєть�

ся на фінансовому стані інвестора, його бажанні реін�

вестувати отриманий прибуток та може призвести до

виведення інвестиційних коштів у майбутньому. Зазви�

чай інвестор не має реальної можливості контролюва�

ти використання вкладених коштів, втручатись у ви�

робничий процес, впливати на своєчасність завершен�

ня об'єктів будівництва, вихід на нові ринки збуту, тому

на стадії прийняття рішення про вкладення коштів він

орієнтується на параметри інвестиційної привабливості,

інвестиційний рейтинг, репутацію власників і адмініст�

рації підприємства.

Ризики, появу і коливання яких можливо пов'язати

із переліченими проблемами, можливо частково знизи�

ти за рахунок застосування профілактичних заходів із

звітування про стан реалізації інвестиційного процесу,

запровадження штрафних заходів, створення резерв�

них (страхових) фондів для покриття збитків, чіткого

визначення обов'язків і розмежування відповідальності

всіх учасників інвестиційного проекту із розподілом між

ними ймовірних збитків, запровадження страхування

частини ризиків у страхових компаніях тощо. Виявлені

загрози інвестиційній безпеці і ризики, котрі з ними по�

в'язані, пояснюють ситуацію, що вітчизняна економіка

є недостатньо привабливою для інвестора і характери�

зується низьким рівнем інвестиційних надходжень.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Таким чином, планування розвитку та забезпечен�

ня стабільного економічного зростання промислових

підприємств потребує розробки довгострокової інвес�

тиційної політики, що сприятиме пріоритетному інвес�

туванню наукомісткої промисловості, і перш за все ви�

сокотехнологічних виробництв. Антикризова інвести�

ційна стратегія повинна бути спрямована на створення

механізму державного стимулювання ефективного

вкладення інвестиційних ресурсів в інноваційний роз�

виток промислових підприємств з урахуванням науко�

во обгрунтованих критеріїв економічної та інвестицій�

ної безпеки національної економіки.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Дослідження ролі інвестиційної безпеки у розвитку

національної економки дозволило визначити їх взаємо�

залежність і взаємопов'язаність. Проведено аналіз ста�

ну інвестиційної безпеки національної економіки Украї�

ни у період 2014—2018 рр., результати якого доводять

низьку ефективність інвестиційної політики держави у

сфері захисту вітчизняних інвесторів і товаровиробників

та іноземних інвесторів й недостатність залучених ре�

сурсів для розвитку практично всіх видів діяльності. Уза�

гальнення основних параметрів і складових інвестицій�

ної безпеки дозволило виявити висхідну динаміку

більшості індикаторів, проте жоден з них не відповідає

задовільному значенню. Нами було визначено основні

причини погіршення параметрів інвестиційної безпеки та

сформульовані основних загрози і ризики, котрі здатні

поглибити негативні наслідки погіршення рівня інвестиц�

ійної безпеки для національної економіки загалом і про�

мислових підприємств зокрема і запропоновано можливі

напрямки їх попередження. Структуризація заходів, спря�

мованих на нейтралізацію впливу ризиків на параметри

інвестиційної безпеки та інвестиційний розвиток промис�

лових підприємств потребує подальшого розгляду, що

буде предметом подальшої наукової роботи.
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