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інстанції на шляху, в першу чергу, до фінансової регулятивної взає-
модії (дотації, пільги, субсидії) між людиною і урядом [5]. 

Висновок: Сучасний стан законодавчої бази щодо регулювання і 
використання технології блокчейн, а також здійснення майнінгу 
криптовалют в Україні потребує значного оновлення законодавства. 
Мова повинна йти про збереження потенціалу криптовалюти як ін-
вестиційного активу і одночасно унеможливлення зловживань та 
тінізації операцій з її використанням з урахуванням кращих світових 
практик регулювання ринку цифрових валют. 

Кабінет Міністрів України схвалив впровадження технології 
блокчейн у роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно і Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). 
Пропозицію щодо використання технології запропонували Міністер-
ство юстиції України та Державне агентство електронного управлін-
ня. Технологія блокчейн на думку урядовців повинна сприяти по-
ліпшенню інвестиційного клімату для розвитку і підтримки 
інноваційних технологій, а також безпеки даних Держреєстру прав 
на нерухоме майно і системи електронних торгів арештованим май-
ном. Щоб технологія отримала розповсюдження, вона повинна від-
повідати єдиним стандартам. Блокчейн надасть можливість 
суб’єктам фінансових відносин працювати безпосередньо і не плати-
ти посередницьку комісію. Таким чином, використання технології 
блокчейн сприяє підвищенню довіри до фінансових операцій, що 
сприяє фінансовій безпеці держави. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Сьогодні в сучасних умовах господарювання питання забезпе-
чення економічної безпеки України є одним із найважливіших пи-
тань розвитку та економічної стабільності країни. 

Економічна безпека держави – це важливий момент в забезпе-
ченні економічної безпеки всіх її соціально-економічних об’єктів, 
зокрема, регіонів, підприємств, кредитно-банківських установ та ко-
жного громадянина. 

В економічній літературі не існує єдиної думки з приводу визна-
чення категорії «економічна безпека держави». Це залежить від по-
зиції, з якої науковці розглядають таке поняття. 

Термін «економічна безпека» розглядають по-різному: як ефек-
тивне використання ресурсів; як стан захищеності від негативних 
зовнішніх і внутрішніх загроз; як гармонізацію економічних інте-
ресів [1; 2]. На нашу думку, під економічною безпекою розуміється 
ефективне використання всіх ресурсів держави, її ефективне функці-
онування і стійке позитивне зростання макро- та мікроекономічних 
показників в майбутньому. Значить, ми можемо говорити про інвес-
тиційну привабливість держави з високим рівнем економічної без-
пеки. Тобто рівень інвестиційної привабливості виступає тим чин-
ником, який значною мірою визначає рівень економічної безпеки 
будь-якої країни. 

Проведення аналізу економічної безпеки держави неможливе 
без оцінки рівня її інвестиційної привабливості. Оскільки інвести-
ційна привабливість дає можливість сформувати уявлення про стан 
об’єкта інвестування, надійність майбутніх інвестицій, очікувані ре-
зультати від вкладання та використання коштів.  

Активізація залучення інвестицій в економіку через створення 
сприятливої інвестиційної привабливості країни має важливе прак-
тичне значення. Обсяги залучених інвестицій та напрями їх освоєння 
є критеріями визначення рівня економічного розвитку, конкуренто-
спроможності та можливостей забезпечення регіонального добробу-
ту, що є важливими складовими економічної безпеки держави. 

Незадовільний стан української економіки несе загрозу для со-
ціально-економічної стабільності регіонів. За офіційними даними 
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останнім часом інвестиційна привабливість України (див. рис. 1) та її 
економічна безпека перебувають на низькому рівні. 

 
Рис. 1. Індекс інвестиційної привабливості України за 2014–2017 рр. [3; 4] 

 
За класифікацією Європейської Бізнес Асоціації максимальний 

рівень інвестиційної привабливості складає 5. Значення індексу  
1–2,99 характеризують інвестиційну привабливість як негативну, 3 – 
як нейтральну, 3,01–5 – як позитивну. 

За даними цієї ж Асоціації інвестиційна привабливість України у 
І півріччі 2017 року становила 3,15 і вперше з 2011 року покинула 
негативну площину; у ІІ півріччі 2016 року – 2,85, у І півріччі 
2016 року – 2,88 (див. рис. 1). 

За весь період оцінювання (з 2009 року) Україна мала найгірше 
значення інвестиційної привабливості у ІІ півріччі 2013 року (1,83) 
та найкраще – у І півріччі 2011 року (3,4) [3; 4]. 

На сьогоднішній день залучення інвестицій у реальний сектор 
економіки є питанням динамічного розвитку країни. Будуть інвес-
тиції – буде розвиток реального сектору економіки а отже, буде й 
соціально-економічне процвітання. Оскільки інвестиції – один із ос-
новних та надійних важелів розвитку економіки. Залучення інвести-
ційних коштів в економіку країни сприяє активізації її розвитку, впро-
вадженню нових технологій, використанню передового зарубіжного 
досвіду, зростанню малого і середнього бізнесу, відкриттю нових ро-
бочих місць та інше. Не вдасться залучити – криза виробництва, еко-
номічний спад, зменшення рівня доходів домогосподарств та ін.  


