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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У мінливих умовах сучасної економіки здатність за�

безпечити безпеку країни від впливу внутрішніх і
зовнішніх загроз визначає рівень її конкурентоспромож�
ності та динаміку соціально�економічного розвитку.
Глобальні кризові явища у виробничій, продовольчій,
енергетичній, фінансовій та інших сферах зумовлюють
зростання уваги до такого поняття, як економічна без�
пека. Сьогодні вона розглядається, в основному, з по�
зицій національної економіки, у той час як, регіональна
складова вивчена недостатньо повно.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження певних аспектів проблеми економіч�

ної безпеки знайшли відображення в працях провідних
українських та російських науковців: Л.І. Абалкіна,
А.І. Архипова, О.М. Бандурки, І.Я. Богданова, З.С. Вар�
налія, А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, О.М. Головчен�
ко, В.Є. Духова, Я.А. Жаліла, Г.А. Пастернак�Тарану�
шенка, В.Л. Тамбовцева, Л.С. Шевченко М.М. Єрмошен�
ка та ін.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою статті є висвітлення теоретичних

аспектів дослідження економічної безпеки регіону на
основі соціально�економічного монторингу.
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У статті викладено підходи щодо оцінки економічної безпеки регіону. Перш за все, економічна

безпека регіонів являє собою найсуттєвішу частину безпеки держави, адже без них держава не

може існувати. Розглянуто проблеми економічної безпеки регіону, її місце і значення в національній

економічній безпеці, досліджуються внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці регіону.

The article approaches for assessing the economic security of the region . First of all , the economic

security of the region is the most essential part of national security , because without them, the state can

not exist. The problems of economic security of the region , its place and importance in the national

economic security , we investigate the internal and external threats to the economic security of the region.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом останніх років значна увага приділяється
таким понятійним категоріям як стабільність, рівнова�
га, безпека. Ці категорії відбивають рівень ефективності
розвитку економіки як єдиної системи і забезпечують
комплексну оцінку, є критеріями оцінки соціально�еко�
номічного розвитку регіону. Економічну безпеку слід
розглядати як найважливішу характеристику економіч�
ної системи. Вона визначає здатність стійку дієздатність
суб'єктів господарської взаємодії, можливості реалі�
зації національно�державних інтересів, гідні умови жит�
тєдіяльності населення, усунення загроз, що виникають
в процесі їх досягнення.

Ми вважаємо, що забезпечення економічної без�
пеки є однією з найважливіших функцій держави. Про�
блема економічної безпеки ніколи не існувала відок�
ремлено. Вона є похідною від завдань економічного
зростання на кожному етапі суспільного розвитку. На
рівні регіону економічна безпека визначає ступінь роз�
витку регіональної економіки, її інтеграцію з економі�
кою країни свідчить про рівень регіональної незалеж�
ності.

На сучасному етапі розвитку України ключового
значення набувають питання регіональної безпеки, по�
в'язані з реалізацією ідеї національної єдності, розвит�
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ку і удосконалювання міжрегіональних відносин. Ре�
зультати аналізу соціально�економічної ситуації
свідчать, що причини багатьох загроз економічної без�
пеки закладені на регіональному рівні.

Сутність економічної безпеки регіону полягає в мож�
ливості і спроможності його економіки поетапно по�
ліпшувати якість життя населення на рівні загальноприй�
нятих стандартів, протистояти впливу внутрішніх і
зовнішніх загроз за оптимального рівня витрат всіх видів
ресурсів, забезпечувати соціально�економічну та сусп�
ільно�політичну стабільність регіону.

Основними критеріями, що визначають інтереси
регіону в сфері безпеки, які забезпечують прийнятні для
більшості населення умови життя і розвитку особис�
тості, стабільність соціально�економічної ситуації,
відносять: розширене відтворення економічного та соц�
іального інфраструктурного забезпечення регіональної
соціально�економічної системи; межі критичної залеж�
ності регіону від ввезення найважливіших видів про�
дукції першої необхідності; забезпечення належного
рівня обслуговування потреб населення з метою фор�
мування умов для нормального життєзабезпечення на�
селення регіональної соціально�економічної системи.

Для визначення рівня регіональної економічної
безпеки можуть бути застосовані різні методи. Уза�
гальнено їх можна згрупувати наступним чином: 1) виз�
начення та моніторинг основних макроекономічних по�
казників та порівняння їх із граничними значеннями, а
також індикативний аналіз; 2) методи експертної оцін�
ки для ранжування територій за рівнем загроз; 3) ви�
користання відносних темпових показників за основ�
ними макроекономічними показниками і динаміка їх
змін; 4) методи математичного апарата, у тому числі
багатовимірного статистичного аналізу, теорії ігор;
5)використання економічних інструментів в процесі оц�
інки наслідків впливу загроз безпеці шляхом кількісно�
го визначення збитку.

Аналіз стану в регіоні має спиратися на набір інди�
каторів економічної безпеки, який дозволить виявити
та оцінити майбутні загрози, а також реалізувати необ�
хідний комплекс програмно�цільових заходів щодо зни�
ження рівня впливу загроз. Систему загроз економічній
безпеці регіонів можна поадти у наступному вигляді
(табл. 1, 2).

Підвищення економічної безпеки
територій вимагає від органів держав�
ної влади надання державної підтрим�
ки регіонального розвитку через реал�
ізацію комплексу державних програм,
розміщення державних замовлень на
постачання продукції підприємствами
регіону для забезпечення загальнодер�
жавних потреб, паритетної участі у ве�
ликих регіональних інвестиційних про�
ектах. Крім того,  існує  потреба у
здійсненні рівноправної взаємодії дер�
жавної і регіональних бюджетних сис�
тем, заснованої на розмежуванні подат�
кових та інших функцій; формування
сприятливого загальнодержавного
клімату для економічного розвитку те�
риторії; вибір зваженої економічної

стратегії у відносинах з регіональними соціально�еко�
номічноими системами.

Регіональний рівень вирішення проблем передба�
чає розробку певної регіональної політики щодо за�
безпечення економічної безпеки, як складової загаль�
ної системи економічної політики. За своєю сутністю
регіональна політика економічної безпеки є концент�
рованим виразом соціально�економічних інтересів ре�
гіону.

У процесі господарської діяльності формуються
певні зв'язки і форми відносин між виробниками, спо�
живачами і посередниками або розпорядниками жит�
тєво необхідних благ і послуг. Вони формують механіз�
ми господарювання, здатність і методи яких забезпечу�
ють пропозицію та попит, рух ресурсів і задоволення
потреб. Кожна ланка цього механізму, як динамічний
елемент системи, зазнає впливу різних чинників: пол�
ітичних, економічних, технологічних, інформаційних,
силових, що можуть завдавати шкоди, створювати не�
безпечні ситуації, загрозу економічним інтересам. На
сьогодні дуже важливо мати за орієнтир критичні пара�
метри загроз, такі їхні розміри, досягнення яких зумов�
лює руйнівні процеси в економіці.

Критична величина економічних показників, насам�
перед, свідчить про необхідність певного втручання
органів управління з метою зміни небезпечних тен�
денцій. Тому встановлення загальновизнаних граничних
меж деструктивного розвитку економіки дозволяє об�
межити існуючу свободу оцінок ситуації і знайти кточки
взаєморозуміння різних суб'єктів господарювання і пол�
ітичних сил. Розробка критичних параметрів (граничних
значень) економічної безпеки, вихід за межі яких зумов�
лює загрозу економічній безпеці, дозволяє створити
інструмент для оцінки стану регіональної економіки, що
здійснюється шляхом проведення індикативного аналі�
зу.

Розробка граничних значень здійснюється за на�
ступними параметрами: 1) здатність економіки регіо�
ну до стійкого зростання; 2) стабільність фінансової
системи; 3) підтримка наукового потенціалу; 4) за�
лежність економіки регіону від імпорту найважливіших
видів продукції; 5) рівень життя населення; 6) якість
життя; 7) демографія; 8) охорона навколишнього се�
редовища.
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Таблиця 1. Внутрішні загрози економічній
безпеці регіонів
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ВИСНОВКИ
З метою формування ефективної

політики держави, зниження рівня ди�
ференціації у соціально�економічному
розвитку регіонів і розробки єдиних
стандартів оцінки ефективності
здійснюваних у регіонах перетворень,
а також для моніторингу регіоаналь�
ної економічної безпеки слід розроби�
ти інструментарій, що дозволяє оціни�
ти як рівень потенціалу різних регіо�
нальних соціально�економічних сис�
тем, так і ефективність використання
цього потенціалу. Крім того, наявність
єдиних показників оцінки дозволить
сформувати сприятливе середовище
для розвитку підприємницької діяльності і поліпшення
інвестиційного клімату, більш збалансованої державної
політики (бюджетної тощо).

При здійсненні порівняльної оцінки потенціалу ре�
гіону мають враховуватися наступні основні принци�
пи: 1) комплексність оцінки, що забезпечує врахуван�
ня всіх найважливіших складових показників; сис�
темність оцінки, що передбачає врахування взаємоз�
в'язків між базовими показниками і характеристика�
ми регіонального розвитку; 2) вірогідність вихідних
даних в процесі вибору базових показників регіональ�
ного розвитку; відповідність системи індикаторів зав�
данням щорічного аналізу і прогнозування регіональ�
ного соціально�економічного розвитку; максимальна
інформативність результатів оцінки рівня розвитку
регіональних соціально�економічних систем, що за�
безпечує можливість ухвалення оптимальних рішень
на державному і регіональному рівнях державного уп�
равління.
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Таблиця 2. Зовнішні загрози регіональній
економічній безпеці


