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Анотація. На сьогоднішньому етапі розвитку України особливого значення набувають 
теорії багатоцільового управління безпечним розвитком економічних систем регіонів, в яких 
найбільш гостро проявляються загрози розриву в доходах, агресивних форм злиття і по
глинання об’єктів власності, криміналізації економічної діяльності, проблеми продовольчої 
безпеки, функціонування транспортної та фінансової підсистем тощо. У деяких регіонах 
накопичено певний досвід різних форм організації роботи місцевих адміністрацій в галузі за
безпечення економічної безпеки об’єктів різного рівня і масштабу. Однак ще не склалася науко
во обґрунтована система економічної безпеки з властивими їй інститутами та механізмами 
попередження нових викликів і економічних загроз, особливо на рівні регіонів. Недостатньо 
системно вивчені теоретико-методологічні аспекти побудови і функціонування цілісної си
стеми багатоцільового управління соціально-економічними комплексами регіонів, які були б 
здатні забезпечувати збереження системних властивостей окремих територій в процесі їх 
динамічного і стійкого розвитку.
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Постановка проблеми. Основою стабільного функціонування національного господарства 
виступає побудова гармонійної системи реалізації державних інтересів країни та регіонів. 
У сучасних умовах говорити про збалансування системи реалізації економічного розвитку 
регіонів не доводиться, в силу існування значного рівня диференціації їх розвитку, обумов
леного істотними територіальними, ресурсними та адміністративними відмінностями. Тому 
визначення поняття економічна безпека регіону є досить актуальним питанням сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на нагальну необхідність розгляду 
проблеми економічної безпеки та існуючий в економічній літературі обсяг знань, що розкриває 
різні аспекти проблеми відтворення економічної безпеки, говорити про те, що в економічній 
науці існує цілісна системна концепція, яка відображає всю сукупність теоретичних проблем 
у даній області, дещо передчасно. Однією з найменш висвітлених проблем у сфері економічної 
безпеки залишаються аспекти її забезпечення на регіональному рівні. До недавнього часу 
регіон взагалі не розглядався як носій власних економічних інтересів у сфері економічної без
пеки. Питанням забезпечення економічної безпеки регіону присвячені праці українських та 
зарубіжних вчених, а саме: Л.І. Абалкіна [1], І.Г Бабець [2], С.О. Білої [8], А.М. Гуменюка [3],
О.К. Дрейнер, В.А. Лось [4], Т.М. Кислої [5], В.М. Олійника [6], ГА. Пастернака-Таранушенко 
[7], В.В. Третяка [10], А. І. Сухорукова, Ю. М. Харазішвілі [9].

Незважаючи на великий внесок, зроблений науковцями у розвиток даної проблематики, 
все-таки певні теоретичні та прикладні питання потребують подальших досліджень.
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Невирішені частини проблеми. Особливий інтерес представляє розробка теоретичних 
питань у сфері економічної безпеки: виявлення ролі і місця економічної безпеки в загальній 
системі економічних явищ, розкриття сутності економічної безпеки як на рівні держави, так 
і на рівні регіону, формування теоретичного базису відтворення економічної безпеки. Проте 
в теоретико-методологічному плані досі відсутній чіткий підхід до створення системи забез
печення економічної безпеки країни загалом, а на регіональному рівні проблем ще більше (не 
визначено мінімальний інформативний набір індикаторів, їх порогові значення, не вирішені 
методичні питання організації моніторингу та прийняття рішень стосовно запобігання загроз 
економічній безпеці тощо).

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування поняття категорії економічна безпека 
регіону.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день наукові розробки в галузі забезпе
чення економічної безпеки спираються на теорію загальнонаукових категорій і визначень 
економічної безпеки території як регіональної соціально-економічної системи.

Економіко-правова категорія «безпека» визначається як стан захищеності від будь-чого. Це 
поняття може застосовуватись як до найбільш загальних речей, так і конкретних ситуацій, 
пов’язаних з особистістю, суспільством [10].

Сучасний погляд на розвиток людського суспільства висуває на перший план завдання ста
лого розвитку, тобто розвитку, при якому задовольняються реальні потреби суспільства, не 
створюються загрози соціально-економічному розвитку майбутніх поколінь.

Поняття категорії «економічна безпека» походить із змісту терміна «безпека» і має в 
своїй основі спільні та відмінні риси. Поняття «економічна безпека» вперше було вжито в 
1994р. Г Пастернак-Таранушенком. Під безпекою розуміється такий стан суб’єкта, при якому 
ймовірність зміни притаманних цьому суб’єкту якостей і параметрів його зовнішнього сере
довища невелика -  менше певного інтервалу. «Бажаний» стан суб’єкта визначається конкрет
ним поєднанням параметрів життєдіяльності, в залежності від зміни цього поєднання, буде 
змінюватися і поняття «бажана» зміна. Тому не менш важливим для суб’єкта є достовірна 
оцінка рівня безпеки, яка може не збігатися з її реальним рівнем [3, с. 23].

Деякі вчені під економічною безпекою розуміють сукупність властивостей стану економічної 
системи, що забезпечують можливість досягнення цілей всієї системи. Як об’єкти захисту 
економічних інтересів і протидії економічним загрозам можуть виступати держава, регіони, 
окремі сфери і галузі господарства, суб’єкти господарської діяльності. Категорія економічної 
безпеки -  складова сучасної економічної теорії. Вона має свій предмет і специфічні методи 
дослідження. Тісний взаємозв’язок у формуванні безпеки соціального і економічного розвитку 
означає, що сама безпека у суспільстві є об’єктивно-необхідним соціально-економічним яви
щем і тому виступає предметом дослідження в економічній теорії [9, с. 220].

Найбільш чутливі загрози економічній безпеці України в сучасних умовах представлені 
на рис. 1.

Теоретичні основи і методологія забезпечення економічної безпеки покликані слугува
ти науковою базою для розробки державних і регіональних програм, нейтралізації кризо
вих ситуацій в економіці та соціальній сфері, для прийняття відповідних, законодавчих та 
інших нормативних актів, рішень центрального уряду і місцевих органів влади, збільшення 
можливостей держави із захисту національних інтересів, що реалізується через ефективну 
систему створення національної безпеки, обороноздатності держави та незалежний, збалан
сований і відповідальний зовнішньополітичний курс [11]. Крім того, інститути щодо забезпе
чення економічної безпеки повинні активно брати участь у процесі формування в суспільстві 
принципів правової державності, сприяти правовому вихованню громадян і дотриманню 
ними законності у сфері економічної діяльності.
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тальнихпі дходів, атакожзастосуваннянових м є т о д ів  і інструментів уг̂ р̂ а̂ к̂ тиці регіонального 
управління тощо. Однак, як показав аналіз наукової літератури, в теоріях регіонального 
розвитку і дотепер у багатьох роботах з регіонознавства й регіональної економіки регіон 
визначиється переважво я к о б ’вднанняв рамках конкретвої теривовМ наегленняй природ- 
и и х р в в т е р е в и т в а  йсвоживання т о в а р і г о в о о т н н м н е  оприймаю- 
чись при цьому як носій особливих економічних інтересів. Ряд інших сучасних теорій (рис.
2.) розглядає регіон як багатоаспектну й багатофункціональну систему, що відрізняється 
функціональними ознаками. Однак і вони не створюють досить надійну теоретичну базу для 
побудови адекватної сучасним вимогам і тенденціям розвитку теорії управління економічною 
безпекою регіону, що враховує особливості функціонування соціально-економічної системи 
України в територіальному аспекті.

Рис.2. Морфологічна парадигма поняття «регіон» (розроблено автором)
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Регіон служить складовим елементом економічної системи, у складі якої представлені 
основні показники соціально-економічної структури виробництва, для якої властива 
присутність певних природних і ресурсних факторів, процеси управління якої реалізують 
регіональні органи влади. Регіон є одним з ключових об’єктів організаційно-економічних і 
політико-правових відносин, спрямованих на організацію регіональної економіки, формуван
ня сприятливих умов життя й задоволення потреб населення з урахуванням специфіки його 
розвитку. Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів неухильно зростає.

Це проявляється зокрема через локалізацію центрів економічного зростання в обласних 
центрах, великих промислових містах, центрах фінансових послуг, транспортно-транзитних 
розв’язках. Натомість посилюються прояви «периферійності» розвитку на рівні сільських і 
віддалених територій [8, с. 8].

Необхідність додаткового більш поглибленого й детального пророблення регіональних 
аспектів економічної безпеки обумовлена тим, що соціальні й економічні процеси, структура 
виробництва й споживання набувають усе більше вираженого регіонального характеру. Це 
пов’язано як з нерівномірністю розподілу природних ресурсів, територіальними розходжен
нями в природно-кліматичних умовах, наявною системою розселення населення, традиціями 
господарського укладу, так і процесами глобалізації й інтеграції, що посилилися. Використан
ня природних ресурсів, охорона природного середовища, соціально-економічний розвиток 
завжди співвідносяться з певною територією. У цих умовах відбувається об’єктивна зміна ролі 
безпеки регіону в розвитку суспільства.

Можна відзначити ряд публікацій західних і вітчизняних фахівців, в яких розглянуті про
блеми економічної безпеки територій, проведемо морфологічну оцінку цьому поняттю (табл. 1).

Таблиця 1

-wроМо юлогічна оцінка поняття «економічна безпека регіону»
А е о у р Поняття К л ю ч о е і  слоЕа

1 2 3

Абалкіо Л.І. [1]

Сукупність умоЕ і факторіЕ, що забезпечують 
незалежність регіону, його стабільність і стійкість, 

здатність до постійного ЕІдоУЕлеооя і 
самУЕдускуоалеооя

Незалежність
регіону

Бабець І. Г. 
[2, с. 14]

Стан економіки, що дає змогу забезпечити сталий 
соціально-економічний розЕиток і базується оа такир 

засадар: економічна незалежність, стійкість і 
стабільність розЕитку, здатність до самурузЕитку і 

прогресу

Сталий
рктотмічоий

розЕиток

Гумеоюк А. М. 
[3 с. 23]

Це стао економіки, для якої рарактероа 
спроможність до самУЕижиЕаооя і розЕитку е  умоЕар 

рефурмуЕаооя, присутності Енутрішнір і зоЕнішнір 
небезпек та дії ЕажкупругоузУЕаоир чиооикіЕ

Спроможність
до

самтЕижиЕаооя

Кисла Т.М. [5]

УпраЕління ЕІдтЕтеюЕальяими процесами е  регіоні 
спеямтЕаяр оа підтримку ЕCтаятЕЛPотгт за оауктЕT 

тбґеуоттЕаоими критеріями безпечного режиму роботи 
об’єктіЕ упраЕліооя та фуокцітоуЕаяоя його окремих 

р л р м р о т і е

Безпечного 
режиму роботи 

об’єктіЕ 
упраЕліооя

Олійник В.М. [6]

Здатність рргітоальотї економіки фуокцітоуЕати е  

режимі ртзширротгт ЕІдтЕуреооя, тобто стійкого 
рктотмічотгт зростання, максимально забезпечуЕати 
прийнятні умоЕи життя та розЕитку тстбисттсті для 

більшості населення

Стійке
рктотмічор
зростання

Пастероак- 
Таранушенко Г.А.

[7]

Це стан, при якому забезпечена мтжлиЕІсть стЕуреооя 
умоЕ для плідного життя оасрлеооя, пррспрктиЕотгт 

розЕитку економіки е  майбутньому та е  зростанні 
добробуту мешкаоціЕ регіону

СоЕуреооя 
умоЕ для 
плідного 
життя 

оасрлеооя
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Прод овженнятабли ці 1
Автор Поничня Кдюивоі удооя

ц а 3

А. І. Сухорукої, 
Ю. М. Хялязішоілі 

[9, е. 218]

Хяляхтелизнєтиеу зяхищеоізтю логіонелиозї 
окозоміси тт eассззмIчоих іоуe]іeиіо телвтоліолиної 

глзмеди оід бії деетяЧілізнюиих ниооикіо, 
нзгобжeоіетю іотeодзіо легіону о є х о о о м і и о і И ,  
е̂ онкил > іііі і  ги ехологіиоіИ еИелях, здятоістю 

лог) о і і іо і і> ної охлноміиної еиетеми до
еямооідто(С))С‘ІІІІП І |йll(I()ЗOJJOII()I'() овX0ЛИіIIГУOHУ

ехгооміиооги nотeиуіадн легіону п і д  ияе зодооолeону 
гохIонизвх тя є х о л о з і ч н і г х  оимог і обмежени

Зяхищеоіети
Лeгіоояниоої
ехоооміхи

Muidoch Х. 
[13] е. 68]

ВідcнУоість зоглозп змін о оЧниІ і лозіїолгіі доході і 
Члрятгтоa; о оіоні з л И о у т о г і і  Іік|)луцІЇ, доетапі он лизох, 

поетяияооі еилооиноїт і гсх

ВІДГаУOІГTИ 
зоглози змін о 

оЧеузі і 
лозподілі 
доходіо і 
Чогятствя

Maull Н. [М2, е. 5]
Вібентоіоти гоетлос зоглози ч[іоімяниоо плиИоутоого 

лівілу (•ГНОПІИХ ЦіННОСтЄИ, ІіхІ мешхянхі оегіонн’ 
ооожоюти пелшоиелгооо необхідними

ПлиИоутоиИ
ЛІПОИ

оеооооих
ХІоноетеИ

Пяхвм ивоом, охзззмічIlУ Чезпехя і)огізоHі хо — зяЧезпаиеооу осзувсжооеті оіб оnнвон 
ооаулішоіх і зоооішоіх Иохтвліоі гяляотаовооу Чозпоиоого рожвму лоЧогв оЧ’єхгіо нпліизліоом 
бду е гіи)|)оззм нпкоо егіИкого ехОООМІиООег фоетоіізу і нмоо бду ІКНЯКтіїНКНІі життуОЗЗЄлЄООу
Джерело: розробленоавтором.
Економічна безпека регіону як економічна каоегоріяявляє со бою складову частину відносин між 

виробничими відносинами ігяодпавивнимияиломи зяриводвзетисту оід зо^ішніхії^і^^'^і^іш ніх 
загроз відтворювального процеду -  бззр еовгг^м і̂^^оїс з̂^с^т^ео і̂і] (̂ і̂Кгву.0 і̂^оноси^иБ^га:^^ з̂і за- 
безпеаезнаекономічної бе з̂ і̂ і̂ і̂гзнохоо з̂пізі^в^епяичаг^ і̂ і̂^?  ̂ гпрг^аз^і^і^?іі^ормах, о-дабізаці йно- 
управлінському, економічному мехаб ;̂̂ ^̂ , і̂̂ ^5̂ п с̂ а̂ ]̂еох оадоззанення єдиної мети ос^г і̂^урення 
умов для динамічного економічного розвитку відтворювальних процесів у регіоні.

Узагальнення сформова нихяхнятьногиоуяерозооядатиоанзекиоомічну категорію як за
безпечення незалежностівіовпливу внутоішиіо і зовнішнії факторів,гиознтування безпечно
го режихуроботи об’єктів угазплінно для с"̂ :еуячо̂ ня: умов сиійоого економічного зростання і 
умов для повноцінного жиаярбоселеутя.

Класифшащія стадій, що еихндчаюиіяохзмікуоозеитаутериторіу, представлено ндртс. 3.

Рис. 3. Стадії розвитку регіону (розроблено автором)
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За даними рис. 3 можна визначити, що розвиток регіону складається з чотирьох стадій. На 
першій стадії -  фундаментальній, визначаються границі території, оцінюється географічне 
положення, наявні природні ресурси, робоча сила має некваліфікований характер. На другій 
стадії -  розвиваючій, можна прослідкувати становлення економічної та соціальної сфери, 
ускладнення технологій, має місце розгалужена інфраструктура, робоча сила набуває високої 
кваліфікації. Третя стадія -  результативна -  дозволяє оцінити функціонування регіону -  
якість людського капіталу, наявність науково-дослідних організацій, інформаційних центрів. 
Четверта стадія -  дозволяє визначити потенціал подальшого розвитку регіону, методи забез
печення його економічної безпеки.

Для кращого розуміння сутності економічної безпеки важливо усвідомити її зв’язок з по
няттями «розвиток» і «стійкість». Розвиток -  один з компонентів економічної безпеки. Адже 
якщо економіка не розвивається, то різко скорочуються можливості її виживання, а також 
можливість протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам. Стійкість і безпека -  найважливіші 
характеристики економіки як єдиної соціально-економічної системи. Взаємозв’язок понять 
«сталий розвиток» і «безпека» відзначають О. Дрейер, В. Лось [4, с. 28], розуміючи під безпекою
-  захищеність людини, суспільства і біосфери від внутрішніх і зовнішніх впливів, які можуть 
мати небажані наслідки як для суб’єкта, так і для середовища проживання. Відповідно, сталий 
розвиток це процес, що дозволяє на довготривалій основі забезпечувати стабільне економічне 
зростання теперішніх та майбутніх поколінь при високому ступені безпеки соціоприродних 
систем.

Висновки. Таким чином, основою розв’язання проблем у сфері забезпечення умов для 
підвищення рівня економічної безпеки має стати формування чіткого теоретичного базису, 
який може бути створений на основі теорії економічних інтересів, що дозволяє найбільш по
вно і глибоко розкрити сутність економічних явищ і процесів. Формування цілісної концепції 
економічної безпеки національного господарства неможливе без розгляду регіонів як 
самостійних господарюючих суб’єктів, носіїв економічних інтересів як в рамках країни, так і 
при побудові відносин міжнародного співробітництва.
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Abstract. At the present stage o f development o f Ukraine, are o f particular importance theory 
multipurpose safety management systems, the development o f economic regions in which most 
acutely manifest threat income gap, aggressive form of mergers and acquisitions ofproperty objects, 
criminalization o f economic activities, food safety issues, the functioning o f transport and financial 
subsystems and t.. In some regions, certain experience o f various forms o f organization o f the local 
authorities in ensuring the economic security o f objects o f different level and scale. However, there 
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system studied theoretical and methodological aspects o f the construction and operation o f an 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЬІ ПОНЯТИЯ 
«ЗКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА»

Аннотация. На сегодняшнем ^тапе развития Украини особое значение имеют теории 
многоцелевого управления безопасним развитием жономических системрегионов, в которих 
наиболее остро проявляютсяугрози разрива в доходах, агрессивних форм слияния и поглоще- 
ния обьектов собственности, криминализации жономической деятельности, проблеми про- 
довольственной безопасности, функционирования транспортной и финансовой подсистем и 
т. д. В некоторих регионах накоплен определенний опит различних форм организации ра- 
боти местних администраций в области обеспечения жономической безопасности обьек
тов различного уровня и масштаба. Однако еще не сложилась научно обоснованная система 
жономической безопасности с присущими ей институтами и механизмами предупреждения 
нових визовов и жономических угроз, особенно на уровне регионов. Недостаточно системно 
изучени теоретико-методологические аспекти построения и функционирования целостной 
системи многоцелевого управления социально-жономическими комплексами регионов, кото- 
ри е били би способни обеспечивать сохранение системних свойств отдельних территорий 
в процессе их динамичного и устойчивого развития.

Ключевьіе слова: жономическая система, жономическая безопасность, регион, устойчи- 
вий жономический рост, стадии развития, социально-жономическая система государства, 
фактори влияния.
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