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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗЕКИ 

 

Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє 

зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність 

національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення 

потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні. 

Якщо розглядати економічну безпеку підприємства, то до її складових 

більшість науковців відносять такі, як: 

- фінансова (досягнення найбільш ефективного використання ресурсів);  

- політико - правова (дотримання чинного законодавства, всебічне правове 

забезпечення правової діяльності підприємства); 

- інтелектуальна і кадрова (збереження і розвиток інтелектуального 

потенціалу підприємства, ефективне управління персоналом); 

- техніко - технологічна (ступінь відповідності застосованих на 

підприємстві технологій сучасним світовим аналогам за умови оптимізації 

витрат ресурсів); 

- інформаційна (ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення 

господарської діяльності підприємства); 

- екологічна (дотримання чинних екологічних норм); 

- силова (забезпечення фізичної безпеки працівників підприємства) [1]. 

Пропонуємо до основних складових економічної безпеки внести не менш 

важливу складову – інвестиційну складову. Інвестиційна діяльність 

підприємства забезпечує його зростання та розвиток. Оскільки інвестування є 

ризиковим видом підприємницької діяльності, в процесі формування 
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інвестиційний стратегій необхідно враховувати ризик вкладення коштів як з 

позиції збитків, так і збільшення витрат на реалізацію інвестиційного проекту. 

Основним компонентом зменшення ризику інвестиційної діяльності 

підприємства є інвестиційна прозорість підприємства, яка полягає у відкритті 

ним інформації щодо особливості свого функціонування у тих аспектах, які 

більшою мірою цікавлять або можуть зацікавити потенційних інвесторів, тобто 

у комерційному, фінансовому й управлінському аспектах. 

Оскільки інвестиційна спрямованість є багатоаспектним поняттям і на неї 

вливають такі головні чинники, як етап життєвого циклу підприємства, вид 

загальноекономічної та інвестиційної стратегії, що реалізуються, рівень 

конкуренції в галузі, пропонуємо використання класифікаційних ознак 

інвестиційної привабливості, які запропоновано Ястремською О.М. [2, с. 134], а 

саме: за спрямованістю (внутрішню, зовнішню); за змістом (фінансову, 

управлінську, комерційну); за повнотою інформаційних повідомлень (повну, 

неповну, часткову, обмежену). Види та складові інвестиційної прозорості 

підприємства відображено в таблиці 1 [2, с. 135]. 

 

Таблиця 1 

Види та складові інвестиційної прозорості підприємства 

Складові прозорості Види прозорості 
Якість продукції та послуг 
Оновлення асортименту та номенклатури продукції 
Становище на внутрішньому ринку 
Становище на зовнішньому ринку 
Відомість партнерів по бізнесу 

Комерційна 

Внутрішні інвестиції в розвиток бізнесу 
Зовнішні інвестиції в розвиток бізнесу 
Фінансовий стан 
Майновий стан 

Фінансова 

Професіоналізм менеджерів 
Лідерство у галузі 

Управлінська 
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