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4) Національні інтереси. Ця характеристика визначає спроможність національної 
економіки захищати національні економічні інтереси [1, с. 53].

Аналізуючи погляди науковців, економічну безпеку держави слід розглядати, насам-
перед, як одну із складових національної безпеки держави, яка являє собою сукупність за-
ходів, спрямованих на забезпечення економічної стабільності національних інтересів в умо-
вах наявності несприятливих зовнішніх та внутрішніх факторів.

Економічна безпека країни, будучи однією з визначальних складових підсистем національ-
ної безпеки країни одночасно має складну структуру, оскільки включає свої складові. Перелік 
складових економічної безпеки є теж дискусійним, навіть дещо суперечливим. Це пов’язано з тим, 
що окремі складові національної безпеки, що визначені законодавством, входять до системи еко-
номічної безпеки, що викликає низку критичних зауважень науковців та практиків. Більшість дос-
лідників економічної безпеки дійшли висновку, що основними структурними елементами еконо-
мічної безпеки, які необхідно застосувати при аналізі економічної безпеки України, є такі: сиро-
винно-ресурсна безпека; енергетична безпека; фінансова безпека; соціальна безпека; інноваційно-
технологічна безпека; продовольча безпека; зовнішньоекономічна безпека [4, с. 337].

В умовах викликів глобалізації слід звернути увагу на наявності так званих загроз наці-
ональній безпеці. Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» загрози 
національній безпеці – явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або 
можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження наці-
ональних цінностей України [3]. Щодо загроз економічній безпеці, то їх поділяють на дві гру-
пи – внутрішні та зовнішні. Так, до внутрішніх загроз слід віднести: 1. Низький технологіч-
ний рівень більшості галузей, високі витрати виробництва, низьку якість продукції і, як наслі-
док, низьку конкурентоспроможність національної економіки; 2. Втрату значної частини нау-
ково-технічного потенціалу, позицій на важливих напрямах науково-технічного прогресу; 3. 
Деформовану структуру виробництва; зруйнування системи відтворення виробничого потен-
ціалу; 4. Неефективність державного управління соціально-економічними процесами та ін. 

До головних зовнішніх загроз належать: 1. Імпортна залежність України з багатьох 
видів продукції, включаючи стратегічні товари, енергоносії, комплектуючі вироби для ма-
шинобудування, продовольчі товари; 2 Нераціональна структура експорту; 3. Перебування 
в зародковому стані фінансової, організаційної та інформаційної інфраструктури підтримки 
конкурентоспроможності українського експорту; 4. Слабка розвиненість транспортної ін-
фраструктури зовнішньоекономічних стосунків [1, с. 54].

Отже, економічна безпека є надзвичайно важливим елементом забезпечення націона-
льної безпеки України, що стосується всіх сфер життя нашої держави. Забезпечення еконо-
мічної безпеки України перебуває у складі основних функцій держави і напряму залежить 
від сучасних внутрішніх і зовнішніх умов. 
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ДОВІРА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА СКЛАДОВА РИЗИКІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ДЕЛЕГУВАННЯМ 

ЧАСТКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ІНШИХ КОНТРАГЕНТІВ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема економічної безпеки у сучасному світі є актуальною і дуже важливою, оскільки 
економіка і є відображення успішності держави, від рівня економіки залежить життя країни 
в цілому і рівень життя її населення, що, в свою чергу є невід’ємною складовою забезпе-
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чення функціонування держави, будучи контрагентом економіки, тобто економічної діяль-
ності, у найрізноманітніших її проявах на всіх її рівнях. 

Оскільки тема є дуже великою, ми розглянемо лише один, але стратегічно важливий, 
сектор економічної безпеки – банківський. 

Питання економічної безпеки вивчали такі вчені як: Р. Дронов; Н. Гловацъка; С. Ла-
зуренко; Ю. Бородіна; М. Дудін; І. Федорова; Л. Плотіцина та багато інших. 

Беречи до уваги темпи розвитку та трансформації багатьох економічних процесів та 
процедур, які забезпечують економічну діяльність існує величезна кількість невирішених 
або недоопрацьованих питань, наприклад – процес диджиталізації та ризики в сфері банків-
ської безпеки, що випливають у зв’язку з цим процесом.

Перш ніж ми почнемо аналіз та розкриття вище означеної теми, є необхідність визначи-
тися з основними термінами такими як: довіра, економічна безпека, економічна безпека країни. 

Термін довіра. «Довіра – це щось, чого не можна торкнутися, або побачити, але у бу-
квальному сенсі можна відчути через ступінь свободи у спілкуванні, передачі інформації, 
важливої і такої, що може вплинути на подальшу якість діяльності, і не тільки економічної, 
всіх учасників комунікації».  [1]

Економічна безпека, як вважає Л. Абалкін, це взаємозв’язок факторів та умов, які за-
безпечують незалежність вітчизняної економіки, стабільне та стале її зростання, можливість 
оновлюватися, саморозвиватися та удосконалюватися. [2]

Оскільки банківська система країни є основним засобом здіснення грошового обігу, а 
грошовий обіг, в свою чергу є, так би мовити системою кровообігу організму економіки, ми 
об’єктом аналізу ми обрали банківський сектор, а предметом депозити, як прояв довіри до 
банківської системи, на прикладі націоналізованого банку Приват Банк.

Рис. 1 Динаміка залучення гривневих коштів населення ПриватБанком, 
01.01.2014 – 01.10.2018, млрд грн.

В 2017 році на ПриватБанк була проведена хакерська атака, з рахунків клієнтів було 
виведено кошти як особисті так і кредитні. Звістно керівництво банку улагодило цей інце-
дент шляхом повернення грошей клієнтів на їх рахунки, таким чином підкріпивши довіру 
своїх клієнтів до своєї установи. Але тим не менш, на рисунку 1 ми можемо бачити незнач-
ний спад зростання грошової маси на початку 2017 року на фоні її зростання в період 2014-
2018 р.р., коли відбулась атака. [3] 

Також звернімо нашу увагу, на значний спад грошової маси  у вигляді депозитів на-
селення, який міг відбутися у зв’язку одразу з декількома подіями. А саме революцією, або 
переворотом, та зміною влади та націоналізацією установи. 

Виходячи з визначення терміну «економічна безпека» та вище зазначених обставин, 
що склалися в економіці ( оскільки економіка – це і є життєдіяльність контрагентів еконо-
міки (юридичних та фізичних осіб), такі події не могли не відобразитися на стані економіки 
країни) можна зробити такі висновки:

1. Незалежність вітчизняної економіки – за багатьох причин незалежність вітчизня-
ної економіки значно знизилась. Причини: підписання документу про Євроінтеграцію, 
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Умови отримання нового траншу від МВФ, невідомість та непевність у якій прибуває насе-
лення, різкий відтік населення у інші країни – міграція( трудова та пмж рис 2. [4])

Рис.2 Виїзд громадян України до країн сусідів, млн осіб

2. «Стабільне та стале її зростання, можливість оновлюватися» - Конфлікт на Заході 
країни, як найнегативніший чинник відтоку як інвестицій (рис. 3) так і населення країни [5-6].

На рис. 2 очевидний спад ВВП, в декілька етапів, при чому перший етап спаду спів-
падає з, так називаємою, помаранчевою революцією, а другий з революцією 2014го року.

Рис.3 Валове нагромадження основного капіталу, % від ВВП 5,6]

3. «саморозвиватися та удосконалюватися» - втрати ринків збуту, які моглиб надати 
таку можливість. Перелік раїн до яких Україна експортувала свою продукцію значно, якщо 
не підбирати адекватно більш відповидного до реалій синоніму слова «значно» скоротився. 
Принаймні, якщо ми говоримо про ті країни які реально забезпечували Україні високий рі-
вень експорту, що, в свою чергу, забезпечувало можливість зростання ВВП. Ситуація, що є 
реалією для України добре відображено на рис. 4. [7]
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Отже, економічна безпека країни в великій мірі залежить від політики, яка прово-
диться відносно населення країни, адже економіка в цілому залежить не лише від інструме-
нтів проведення економічної політики (податкове регулювання, банківська система і так 
далі), але в великій мірі від ступеню довіри населення.
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РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Економічна стабільність та процвітання – джерелом стабільності держави. Відомим є 
той факт, що удосконалення систем державного управління у економічній сфері, пошук 
новітніх технологій та співпраць, інвестиції відіграють одну з найзначніших ролей у цьому. 
На сьогодні постала проблема подолання економічної відсталості України, використовуючи 
потужний інвестиційний потенціал країни.

Безпосереднім дослідженням та вивченням питань поліпшення інвестиційного поте-
нціалу, його становлення та розвиток займаються як наукові кола: В.В. Бочаров, О.А, Кири-


