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Авторами проаналізовано сутність національної безпеки України, виявлено 
основні загрози державі з точки зору національної безпеки. Наголошено, що 
в системі національного права України провідною галуззю є конституційне 
право, адже воно закріплює суспільні відносини, що становлять основи 
повновладдя народу України у сфері національної безпеки.
Виокремлено економічну безпеку як один з основних елементів 
національної безпеки України. Автори зауважують, що в сучасних мінливих 
умовах ризик є невід'ємною частиною існування як держави в цілому, так 
і будь-якого суб'єкта господарювання. Наголошено, що саме юридичним 
та економічним ризикам організація повинна приділяти найбільшу увагу, 
концентруючи свої ресурси для оцінювання та мінімізації ризиків.
Проаналізовано поняття та складові правові компоненти поняття 
юридичного ризику. Наголошено, що окрім некерованих, організація 
стикається з керованими ризиками, на які може і повинна впливати. 
Виявлено, що ситуацію ризику (під час здійснення діяльності певних 
посадових осіб відповідної правової компетентності) утворюють  
такі компоненти: умови небезпеки та виникнення конфлікту  
інтересів; неможливість точного прогнозування та передбачення 
потенційних ризиків та їхніх наслідків; ймовірність як негативних, 
так і позитивних наслідків настання умов ризику; ймовірність запо- 
діяння шкоди третім особам; ймовірність юридичної відповідаль- 
ності суб'єкта господарювання внаслідок негативних наслідків 
ризикованих дій.
Виокремлено сутність економічного ризику, узагальнено основні його 
види (операційний, ринковий, кредитний, діловий, ліквідності, ризик, 
пов'язаний із регулювальними органами тощо). Розкриті питання 
мінімізації ризиків в умовах державно-приватного партнерства.
Наведено механізми управління юридичними та економічними ризиками. 
Автори констатують, що за умови вчасного виявлення та прогнозування 
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ризиків імовірність настання негативних наслідків для суб'єктів 
господарювання значно зменшується.
Наголошено на необхідності залучення фахівців (внутрішніх 
або зовнішніх) задля виявлення та оцінювання як імовірності 
настання самих ризиків, так і негативних наслідків від їх проявів. 
Серед ефективних засобів захисту суб'єкта господарювання від 
недоброчесних контрагентів можуть стати уніфіковані, розроблені 
саме фахівцями-юристами конкретного підприємства типові 
угоди, контракти, договори тощо; облік та аналіз усіх контрагентів 
підприємства зі створенням бази доброчесних і недоброчесних 
партнерів; підвищення кваліфікації юридичного персоналу організації.
Запропоновано запровадити дієву систему оцінювання ризиків 
і загроз у сфері національної безпеки. Для цього на національному, 
регіональному та місцевому рівнях пропонується залучити широке 
коло компетентних осіб.
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The authors note that in today's changing environment, risk is an integral 
part of any business entity. The authors emphasize that it is the legal 
and economic risks that the organization should pay the most attention 
to, concentrating its resources to assess and minimize risks.
The authors analyzed the concept and components of the legal 
components of the concept of legal risk. It is emphasized that in 
addition to unmanaged, the organization faces managed risks, which 
can and should be influenced. The authors found that the risk situation 
(in the activities of certain officials of the relevant legal competence) 
is formed by the following components: the conditions of danger 
and the emergence of conflicts of interest; inability to accurately predict 
and predict potential risks and their consequences; the probability 
of both negative and positive consequences of the occurrence 
of risk conditions; the likelihood of harm to third parties;  
the probability of legal liability of the entity due to the negative 
consequences of risky actions.
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The authors highlights the essence of economic risk, summarizes its main 
types (operational, market, credit, business, liquidity, risk associated with 
regulatory authorities, etc.). Issues of risk minimization in the conditions 
of public-private partnership are revealed.
Mechanisms for managing legal and economic risks are presented. The authors 
state that with the timely detection and forecasting of risks, the probability 
of negative consequences for business entities is significantly reduced.
Emphasis is placed on the need to involve specialists (internal or external) 
in order to identify and assess both the probability of occurrence of the risks 
themselves and the negative consequences of their manifestations. The authors 
believe that among the effective means of protection of the business entity from 
unscrupulous counterparties can be unified, developed by legal professionals 
of a particular company model agreements, contracts, agreements, etc.; 
accounting and analysis of all contractors of the enterprise with the creation 
of a database of bona fide and dishonest partners; advanced training of legal 
personnel of the organization.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Ризик – це ймовірність настання наслід-
ків у результаті небажаної, незапланованої події. 
Передбачити ризики в той чи іншій мірі за допо-
могою відповідних методик дослідження ціл-
ком можливо. У контексті національної безпеки 
України існує безліч ризиків та їхніх наслідків, 
що гіпотетично можуть вплинути на безпеку 
держави, тому вчасно передбачити ризики, про-
рахувати небажані наслідки та провести захисні 
або превентивні дії є складним завданням, але 
таким, що може бути реалізовано за умови відпо-
відних, грамотно побудованих у правовому полі 
заходів із боку держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У літературі виділяють дві основні теорії ризику – 
класичну та неокласичну. Класична теорія трактує 
економічний ризик як імовірність збитків і втрат, 
які супроводжують вибране рішення. Згідно 
з неокласичною теорією, ризик – це ймовірність 
відхилення від поставлених завдань.

Ризик є кількісним виміром невизначеності, це 
існування або ж можливість виникнення ситуації, 
за якої формуються передумови протидії реалі-
зації національних цінностей, інтересів та цілей 
забезпечення національної безпеки [1, с. 28]. 
Ризик розглядається як правова категорія, пов'я-
зана з питаннями відповідальності для визна-
чення характеру вчиненого правопорушення, 
і тому досліджується в межах адміністративного, 
господарського, кримінального, цивільного права 
тощо [4].

З економічної точки зору можна виокремити 
безліч потенційних ризиків, наприклад, ресурс-
ний, операційний, кредитний, репутаційний, стра-
тегії, проєкту, інновацій, якості, зміни валютних 
курсів, зміни облікової ставки, податкових змін, 
переривання процесу та ін. [2; 3].

Метою статті є розроблення напрямів мінімі-
зації юридичних ризиків у контексті національної 
безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Національна 
безпека – це комплексне поняття, яке склада-
ється з багатьох компонентів, серед яких: полі-
тична, економічна, громадська, екологічна, 
військова, технологічна, інформаційна та інші 
види безпеки, які охоплюють різні сфери життя 
окремих громадян, суспільства та держави 
в цілому та покликані сприяти сталому роз-
витку держави. У Законі України «Про основи 
національної безпеки України» наголошено, що 
основними реальними та потенційними загро-
зами національній безпеці України є [9]: пося-
гання на державний суверенітет України з боку 
інших держав, поширення корупції, порушення 
з боку органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування Конституції і законів 
України, прав і свобод людини і громадянина, 
недостатня ефективність контролю за дотри-
манням вимог Конституції і виконання законів 
України, зростання кредитних ризиків, велика 
боргова залежність держави, «тінізація» еконо-
міки, комп'ютерна злочинність та комп'ютерний 
тероризм.

Правову основу національної безпеки станов-
лять Конституція та інші нормативно-правові 
акти, які гарантують захист фундаментальних 
прав людини і громадянина, організацію держав-
ної влади, утвердження загальнолюдських цін-
ностей. Загальними принципами забезпечення 
державної безпеки є: суверенність і незалеж-
ність держави, державного ладу України; утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина; верховенство права; мирне врегу- 
лювання конфліктів; професійність, наукова 
обґрунтованість [30].
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Економічна безпека є важливою складовою 
частиною національної безпеки України. Склад-
никами економічної безпеки є: макроекономіч-
ний, фінансовий, інвестиційний, виробничий, 
продовольчий [31]. Сутність економічної безпеки 
України полягає в мінімізації можливих супереч-
ностей і протиріч між державою, суб'єктами під-
приємницької діяльності та громадянами в про-
цесі їх функціонування та взаємодії [4, с. 235]. 
При цьому є ймовірність виникнення юридичних 
ризиків.

Юридичний ризик – це діяльність суб'єкта 
права в умовах невизначеності та неможливості 
точного прогнозування своїх дій, що може при-
звести до негативних наслідків [5].

В економічній діяльності суб'єктів господа-
рювання, на наш погляд, вкрай важливо виявити 
саме юридичні ризики. Під юридичними ризи-
ками розуміємо можливість настання подій, не 
передбачених сторонами угоди, що впливають 
на результати діяльності. Складовими правовими 
компонентами юридичного ризику є: наявність 
компетенції у суб'єкта ризику щодо впливу на 
ситуацію; наявність джерел права, що передбача-
ють дії суб'єкта в умовах ризику; юридична відпо-
відальність за спричинення шкоди третім особам. 
Більшості юридичних ризиків можна уникнути, 
вірно розставивши пріоритети вже на початко-
вому етапі підписання тієї чи іншої угоди.

Щодо економічного ризику, то його трактують 
як кількісну міру здатності підприємця творчо 
використовувати елемент невизначеності в про-
цесі відтворення для отримання додаткової вар-
тості [6]. Основними економічними ризиками 
науковці вважають операційний, ринковий, кре-
дитний, діловий, ліквідності [7; 8]. Методами зни-
ження економічних ризиків є: страхування, пра-
вова формалізація економічних взаємовідносин 
між суб'єктами економіки, ефективне функціону-
вання системи господарського судочинства.

Модель юридичного ризику в сучасному 
суспільстві має такий вигляд: народ – реаліза-
ція влади через політичні ініціативи – законо-
давче закріплення суспільних норм – реалізація 
цих норм – юридичні ризики. На державному 
рівні юридичні ризики проявляються в прийнятті 
неправильних господарських законів, що може 
призвести до погіршення макроекономічної ситу-
ації в країні й виникнення системних кризових 
явищ [10, с. 101].

У процесі своєї діяльності суб'єкти госпо-
дарювання укладають різного роду угоди, які 
передбачають певні обов'язки перед особами, які 
його укладають та надають їм відповідні права. 
У сучасних мінливих умовах завжди є ризик неви-
конання контрагентами тих чи інших зобов'язань. 
Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) 

регулює відносини між сторонами Договору. 
Ризик у цивільному праві – це несприятливі 
наслідки, які можуть наступити і за які не відпові-
дають ані сторони, ані треті особи [11; 12].

У чинному законодавстві надано різні варіанти 
тлумачення цього поняття, пов'язані з ризиком 
у підприємницькій діяльності, ризиком у страхо-
вій діяльності, зобов'язальним ризиком [13]. Так, 
щодо випадку невиконання зобов'язання передба-
чено загальне правило, згідно з яким ураховується 
лише невинуватість боржника, яка зумовлена 
непереборною силою. В.О. Тархов під випадком 
як підставою невинуватості розуміє «наслідки, 
які не охоплюються і не повинні охоплюватися 
передбаченням зобов'язаної особи, не можуть 
бути поставлені їй у вину» [14].

В юридичній літературі випадки поділяють 
на прості й форс-мажор. Відповідно до ст. 617 
ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, 
звільняється від відповідальності за порушення 
зобов'язання, якщо доведе, що це порушення ста-
лося внаслідок непереборної сили [15]. У теорії 
права випадок інколи визначають через ризик як 
передумову виникнення такої ймовірної обста-
вини [16]. Ризик зміни обставин договору означає 
обтяження сторони господарсько-невигідними 
наслідками за зміни обставин [17].

Задля мінімізації юридичних ризиків суб'єктів 
господарювання потрібно: мати в штаті компе-
тентного відповідального працівника, який оці-
нюватиме юридичні ризики та їхні наслідки; про-
гнозувати можливі ризики під час укладання угод; 
визначати критерії допустимості ризику під час 
укладання угод; сформувати оперативну інфор-
маційну систему, в межах якої можлива передачі 
інформації між підрозділами стосовно ймовірності 
настання того чи іншого ризику; постійний моніто-
ринг не тільки внутрішніх, а й зовнішніх ризиків; 
страхування юридичних ризиків. Крім того, ефек-
тивним захистом суб'єкта господарювання можуть 
стати уніфіковані, розроблені саме фахівцями-ю-
ристами конкретного підприємства типові угоди, 
контракти, договори тощо; облік й аналіз усіх кон-
трагентів підприємства зі створенням бази добро-
чесних та недоброчесних партнерів; підвищення 
кваліфікації юридичного персоналу організації.

Ми припускаємо, що недоброчесні контра-
генти можуть приховувати негативну інформацію 
про свою організацію, тому під час укладання 
угод потрібно вивчити інформацію про ймовір-
ного контрагента з доступних джерел, наприклад, 
з різного роду реєстрів, у тому числі звернутися 
до ресурсів прокуратури, трудової інспекції, 
а також моніторити інформацію із засобів масової 
інформації.

Ґрунтовні дослідження в площині теорії ризи-
ків провели автори у статті [18], які розробили 
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модуль для оцінки інвестиційних ризиків. За допо-
могою методу експертної оцінки дослідники роз-
робили відповідну модель, що дозволяє швидко 
проаналізувати 23 параметри ризику та пропонує 
напрями прийняття оптимального рішення інвес-
тування [18].

На питаннях збільшення дохідності та змен-
шення ризикованості портфелю активів під час 
прийняття управлінських рішень зосередили 
свою увагу науковці в статті [19].

Науковці в дослідженні [20] вказують, що 
посилення конкуренції на внутрішньому та зов-
нішньому ринках призводить до великої кількості 
факторів, що впливають на розвиток та ефектив-
ність банківської діяльності. Це супроводжується 
банківськими ризиками. Автори запропонували 
набір інструментів, орієнтованих на якісне управ-
ління ризиками [20].

Пошуку ефективних шляхів управління ризи-
ками присвятили своє дослідження і науковці 
в статтях [21; 22]. На їхню думку, використання 
інструментів управління ризиками дозволить 
уникнути зайвих витрат та вжити запобіжних 
заходів. Автори пропонують вибрати суб'єкту 
господарювання одну з трьох стратегій: прийняти 
ризик (залучити підрядника), пом'якшити ризик 
(залучити підрядника, але зберігати при цьому 
контроль) або уникати ризику (надавати послуги 
самостійно).

Як бачимо, аналізу та мінімізації наслідків різ-
ного роду ризиків присвятили свої дослідження 
чимало науковців. Так, деякі науковці наполя-
гають на необхідності вивчення, передбачення 
та розподілу ризиків унаслідок державно-приват-
ного партнерства в різних сферах господарювання 
[23; 24]. Інші вважають, що ключовим в ефектив-
ному розподілі ризиків є принцип, відповідно до 
якого певні види ризиків мають закріплюватися за 
тими учасниками, які найбільш пристосовані до 
оцінки, контролю та управління ризиками [25].

Управління ризиками – складний процес, ефек-
тивний механізм якого заснований на забезпеченні 
партнерам належних умов для виконання своїх 
зобов'язань [26]. До складу юридичних методів 

ризик-менеджменту входять: кримінально-пра-
вові, адміністративно-правові та цивільно-пра-
вові. Економічні методи управління ризиками 
(компенсації, спекулювання, стимулювання, стри-
мування) засновані на раціональному розподілі 
фінансових ресурсів з метою мінімізації потен-
ційних втрат і максимізації можливих доходів, що 
виникають у ситуаціях ризику [27].

Висновки. В умовах карантинних обмежень 
унаслідок поширення коронавірусної хвороби 
у світі питання національної безпеки кожної кра-
їни стало на перший план. Економічний спад на 
фоні падіння обсягів у багатьох сферах призвів 
до збільшення агресії як усередині держави, між 
громадянами єдиного суспільства, так і по відно-
шенню до інших держав. Екологічна, медична, 
інформаційна, економічна та інші види безпеки 
стали першочерговим питанням на нарадах най-
вищого рівня керівників держав.

Ситуація з пандемією коронавірусу, що вини-
кла в Україні в березні 2020 року, викрила недо-
ліки медичної системи; загострила питання еко-
номічної безпеки внаслідок скорочення обсягів 
виробництв, тотального скорочення кадрів, уходу 
підприємств у тіньову економіку; виявила недо-
статній розвиток діджиталізації в країні тощо [32]. 
Утопічно створювати раціональні протидії загро-
зам на всі випадки життя, їх неможливо закріпити 
в юридичних актах. Адже законодавець, так само, 
як й інші, не в змозі точно передбачити майбутнє. 
Але законодавство можна побудувати на встанов-
лених закономірностях відомої частини причин 
і наслідків загроз та небезпек. Тобто право здатне 
конструювати сталість виявлення, пізнання і подо-
лання національних загроз [29].

На наш погляд, в Україні потрібно запровадити 
дієву систему оцінювання ризиків і загроз у сфері 
національної безпеки. Для цього на національ-
ному, регіональному та місцевому рівнях пропо-
нуємо залучити широке коло компетентних осіб 
(представників міністерств і відомств, профіль-
них наукових та експертно-аналітичних установ, 
органів місцевого самоврядування, представників 
бізнесу, громадянського суспільства тощо).
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