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Інвестиції є головним і визначальним фактором економічного зростання. 

У макроекономічному аспекті інвестиційна діяльність є процесом закладки 

майбутнього економіки країни. Чим більші обсяги інвестицій сьогодні, тим 

більший обсяг валового внутрішнього продукту країни завтра. 

Інноваційна діяльність – це діяльність спрямована на використання та 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок що зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг. 

Відсутність системного підходу до перебудови структури економіки і є 

причиною створення неабиякої загрози економічній безпеці України. Усунення 

цих диспропорцій можливе лише шляхом проведення інноваційної політики 

розвитку економічної безпеки, яка повинна передбачати суттєвий зріст випуску 

продукції в галузях наукомісткого виробництва за умови державної підтримки 

наукомістких, технологічно розвинених галузей. Це передбачає значне 

збільшення фінансування наукових розробок, яке повинні здійснюватися не 

лише з державного бюджету, а і за рахунок приватного сектора. Саме тому 

останнім часом все більше уваги приділяється інноваційно-технічній складовій 

економічної безпеки, адже інновації дозволяють суттєво поліпшити стан 

економіки, не завдаючи при цьому збитку іншим напрямкам розвитку держави. 

Основними шляхами підвищення економічної безпеки України є  такі: 

1. Інноваційний розвиток вимагає необхідного інвестування, в той час як 

стимулювання інвестиційної діяльності має розглядатися в контексті загального 

інноваційного вектора стратегічного розвитку держави. 

2. Інноваційно-інвестиційна політика держави повинна бути спрямована 

на забезпечення зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження 

інноваційних технологій.  



3. Держава, використовуючи певні механізми, має забезпечити умови для 

формування та стимулювання розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності на 

сам перед через створення позитивного інвестиційного клімату внаслідок 

поліпшення загального міжнародного іміджу країни.   

4. Вплив держави має здійснюватися шляхом застосування системи 

організаційно-інформаційних заходів та фінансової підтримки, а саме розробки 

нормативно-правової бази інноваційно-інвестиційної діяльності; розробки 

стратегічної програми розвитку; визначення оптимального рівня частки 

державної власності; формування реальних джерел фінансування науки, освіти 

та інших.  

5. Важливим механізмом забезпечення інноваційної спрямованої 

промислової політики є визначення пріоритетів стратегічного розвитку країни, 

які повинні врахувати загальне підвищення рівня науки, техніки, виробництва.  

Інвестиційно-технічне забезпечення економічної безпеки державни є 

системою інституціональних, організаційно-економічних, професійних та 

інших механізмів і засобів інвестування та фінансування процесів розвитку 

інноваційної інфраструктури, створення, розробки, технічного обґрунтування, 

впровадження у виробництво, просування інновацій та інноваційної продукції з 

метою посилення функціонально-структурних характеристик економічної 

безпеки суб’єктів реального сектору економіки. Прискорення інтеграційних 

процесів України зумовлює важливість формування та реалізації механізмів 

державної інноваційно-інвестиційної політики.  

Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки 

держави має визначальну роль. Втім, задля її реалізації необхідна ефективна та 

виважена державна політика та розробка нових теоретико-методичних підходів 

до управління нею в сучасних умовах господарювання. 


