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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ
Розглянуто теоретичні основи забезпечення економічної безпеки регіонів, підходи до визначення цього поняття, критерії і показники для оцінки її рівня. Запропоновані організаційно-економічні та правові заходи, що будуть сприяти забезпеченню економічної безпеки регіонів в Україні.
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ВСТУП
Як зазначено у Концепції державної регіональної політики [1] та Державній стратегії регіонального розвитку [2], здійснення ефективної регіональної політики є пріоритетним завданням
державної влади, що направлене на ослаблення і ліквідацію диспропорцій у розвитку адміністративних територій і зменшення їх негативних наслідків для соціально-економічних систем всіх
рівнів. Для досягнення економічної стабільності та забезпечення економічного зростання країни
та її регіонів пріоритетним завданням економічної політики є підтримання сталого рівня регіональної безпеки. Отже, економічна безпека регіону є важливою складовою економічної безпеки
держави, а підтримання сталого її рівня набуває вагомого значення для подальшого економічного
розвитку України.
На сьогодні існує багато праць, присвячених розгляду проблем економічної безпеки. Основними вітчизняними та іноземними науковцями, які приділяють увагу цим питанням, є Л. Абалкін,
А. Архипов, О. Бандурка, І. Богданов, З. Варналій, А. Гальчинський, О. Головченко, І. Заблодська,
О. Носова, Г. Пастернак-Таранушенко, М. Єрмошенко, а також Е. Андерсон, В. Бекерман, Д. Ламбер, Т. Хор та інші.
Однак в Україні проблемою управління економічною безпекою регіону займаються недостатньо та не комплексно, особливо з урахуванням особливостей окремих регіонів та їх секторів економіки.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є уточнення окремих теоретичних положень економічної безпеки регіону й обґрунтування напрямків її подальшого розвитку.
РЕЗУЛЬТАТИ
Вирішення завдань щодо забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави
неможливе без визначення пріоритетних напрямів регіонального розвитку, врахування особливостей адміністративно-територіального устрою країни. У вітчизняній науковій літературі існує
багато підходів до визначення змісту поняття «регіон». Найбільш узагальненим є трактування
його як території зі специфічними природно-кліматичними та економічними умовами і характерною спрямованістю розвитку продуктивних сил, що враховує демографічні, історичні та соціальні
особливості, розвиток якої здійснюється на основі економічних законів, у результаті чого формуються специфічні економічні відносини [3, с. 164].
Згідно Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» [4], регіон визначається як адміністративно-територіальне утворення (області), а також територія Автономної Республіки Крим,
міст Києва та Севастополя. Регіон характеризується територіально-адміністративною структурою в сукупності усіх міст та населених пунктів області; єдиним виробничим комплексом на
основі регіонального розподілу праці, забезпеченого власними трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами; відносною самостійністю господарювання сукупності підприємств, установ з
переважно замкнутим виробничим циклом; єдиною комунікаційною, транспортною й економічною системами; регіональним ринком товарів і робочої сили та ринковою інфраструктурою.
Економічна безпека регіонального розвитку має бути підґрунтям як зміцнення національної
економічної безпеки, так і стабільного розвитку регіонів та добробуту громадян. Вона являє собою такий стан регіональної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх
загроз і здатен задовольнити потреби особи, сім’ї, регіону, суспільства, держави.
Під економічною безпекою регіону розуміється сукупність властивостей економічної системи
регіону, що забезпечують стабільність, стійкість і поступовість розвитку регіону, певну незалежність
і інтеграцію з економікою держави в умовах дії різного роду дестабілізуючих загроз [5, с. 56].
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І.В. Заблодська вважає, що економічна безпека регіону — сукупність взаємовпливу економічних інтересів і загроз, що забезпечують його стійке функціонування, конкурентоспроможність й
самодостатність, а також сприяють підвищенню рівня і якості життя населення в контексті забезпечення національної безпеки[6].
Регіональну економічну безпеку необхідно розглядати в плані реалізації цілей і завдань державної регіональної політики, у якій повинні бути відбиті роль і місце окремих регіонів у забезпеченні загальнонаціональних економічних інтересів. Практично мова йде про реалізацію субнаціональних інтересів країни в окремих територіально-адміністративною структурах, враховуючи,
що регіональні особливості визначають усю сукупність погроз і небезпек, які впливають на безпеку як певного регіону, так і країни загалом.
До об’єктів економічної безпеки регіону відносяться не тільки сам регіон, його економічна
система і природні багатства, але і суспільство з усіма його інститутами, й особистість.
Сутність економічної безпеки регіону реалізується в системі критеріїв і показників (рис. 1).
Критерій економічної безпеки — оцінка стану регіональної економіки з погляду найважливіших
процесів, що відбивають сутність економічної безпеки. Критерійна оцінка безпеки містить у собі
оцінки: ресурсного потенціалу і можливостей його розвитку; рівня ефективності використання
ресурсів, капіталу і праці і його відповідності до рівня інших регіонів, а також рівню, при якому
погрози внутрішнього і зовнішнього характеру зводяться до мінімуму; конкурентоздатності економіки; цілісності території й економічного простору; можливості протистояння зовнішнім погрозам; соціальної стабільності й умов запобігання соціальних конфліктів. У системі показників
— індикаторів економічної безпеки регіону необхідно виділяти: рівень і якість життя; норму безробіття; економічне зростання; обсяг реалізованої промислової продукції; рівень інтегрованості
до національної економіки; діяльність тіньової економіки.

Критерії
економічної
безпеки регіону

• ресурсний потенціал;
• ефективність використання ресурсів, капіталу і праці;
• конкурентоздатність економіки;
• цілісність території й економічного простору;
• можливість протистояння зовнішнім погрозам;
• соціальна стабільність

Показники
економічної
безпеки регіону

• рівень і якість життя;
• норма безробіття;
• темпи економічного зростання;
• фінансова забезпеченість;
• стан місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин;
• рівень інтегрованості до національної економіки;
• діяльність тіньової економіки

Рис. 1. Система критеріїв і показників економічної безпеки регіону (Складено автором)
Узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки регіону, є валовий
регіональний продукт, який обчислюється регіональними Головними управліннями статистики
виробничим методом. Валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
Валова додана вартість розраховується як різниця між випуском та проміжним споживанням кожного виду економічної діяльності, зменшена на величину оплати послуг фінансових посередників.
Вона містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва.
За своїм економічним змістом валовий регіональний продукт є близьким регіональним аналогом показника валового внутрішнього продукту.
За період 2004-2011 років валовий регіональний продукт загалом по Україні зріс в 3,8 рази з
345113 млн. грн. до 1302079 млн. грн. (рис. 2). Найбільший вклад в його формування вносить
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Рис. 2. Частка регіонів при формуванні валового регіонального продукту України в 2011 році,
% (Складено автором за даними Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua)
м. Київ, частка якого на кінець 2011 року склала 17,2% (в 2004 році — 17,8%). Другим за значенням регіоном є Донецька область, частка якої в формуванні загального валового регіонального
продукту в 2011 році склала 12,4%. На третьому місці — Дніпропетровська область — 10,8%. Це
обумовлюється зосередженням основних фінансових потоків держави та промисловості у цих
регіонах.
Частка Автономної Республіки Крим у загальному валовому регіональному продукту України
в 2011 році склала 2,93% (в 2004 році — 2,87%), що відповідає 11 місцю серед усіх регіонів
країни.
Найменш значимими регіонами при формуванні валового регіонального продукту України в
2011 році були м. Севастополь — 0,72% та Чернівецька область — 0,92%.
Важливим показником, який характеризує рівень життя населення, є валовий регіональний
продукт у розрахунку на одну особу.
На рис. 3, показана динаміка валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу за
період 2004-2011 років по двох регіонах-лідерах, двох регіонах-аутсайдерах, у середньому по
Україні та, для порівняння, по Автономній Республіці Крим.
Валовий регіональний продукт в розрахунку на одну особу на протязі усього аналізуємого
періоду, за виключенням найбільш кризового 2009 року, зростав як по окремим регіонам, так і в
середньому по Україні.
Так, його значення в середньому по Україні зросло за період 2004-2011 років в 3,91 разів, що
дозволило досягти в 2011 році 28488 грн. на одну особу. Регіоном-лідером є м. Київ, який значно
відірвався від інших регіонів країни. Валовий регіональний продукт в розрахунку на одну особу
м. Київ зріс з 23130 грн. в 2004 році до 79729 грн. в 2011 році, що в 2,8 разів більше ніж в середньому по Україні.
Величина валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу по Автономній Республіці Крим значно менша за середнє значення по Україні, проте має позитивну тенденцію, а
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Рис. 3. Динаміка валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу за період 20042011 років, грн. (Складено автором за даними Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua)
темпи зростання дещо кращі за середні по країні. Так, величина показника зросла за період 20042011 років в 3,93 разів, що дозволило досягти в 2011 році 19467 грн. на одну особу.
Найгірші значення валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу мають Чернівецька та Закарпатська області, відповідно 13228 грн. та 14455 грн. При цьому, темпи зростання
показника суттєво відстають від середніх по країні.
В системі економічної безпеки регіону можна виділити наступні елементи:
 економічна самостійність, яка в першу чергу повинна проявлятися в здійсненні контролю
над регіональними ресурсами, що забезпечує її конкурентоспроможність серед регіонів;
 стабільність і стійкість роботи, яка передбачає надійність всіх елементів економічної системи, захисту всіх форм власності, надання гарантій для ефективної підприємницької діяльності,
недопущення впливу дестабілізаційних факторів;
 здатність до саморозвитку й прогресу, що реалізується через можливість самостійно реалізовувати і захищати регіональні економічні інтереси, здійснювати постійну модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну і інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий
потенціал регіону.
При цьому потрібно придержуватися урівноваженості соціально-економічного розвитку регіонів, розриви в якому не дозволяють досягти оптимального забезпечення національних інтересів
країни й обумовлюють можливість загострення погроз безпеки розвитку суспільства й економіки. Стабільність і стійкість регіональних економічних систем забезпечується при обов’язковому
скороченні державного впливу із центру й розвитку здатності економіки регіонів до саморозвитку
й соціально-економічного прогресу.
В розвинених країнах центр передає все більше повноважень на місця, сприяє розвиткові самоврядування, самостійному розв’язанню економічних і соціальних проблем мікрорівня. Досвід
цих країн засвідчує позитивні результати такого поділу влади, бо місцеві органи самоврядування
швидше досягають визначених цілей, повніше враховують особливості регіону, ефективніше використовують природні ресурси [7, с. 41].
Забезпечення безпеки економіки регіону покликано запобігати загостренню кризових ситуацій. До найважливіших з них можна віднести наступні:
 зміни в демографічній ситуації, що приводять до депопуляції населення, погіршення генофонду;
 перевищення раціональних норм техногенного навантаження території при розміщенні
об’єктів, що приводить до погіршення екосистеми регіону;
 падіння виробництва більш ніж на 50-60% у галузях спеціалізації регіону;

97
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Бондар О.П. Забезпечення економічної безпеки регіонів в Україні

 ріст безробіття, що перевищує 15% чисельності економічно активного населення;
 диспропорції експлуатації природних ресурсів регіону вітчизняними й іноземними приватними фірмами (відставання створення об’єктів інфраструктури, погіршення екології);
 низька забезпеченість фінансовими ресурсами, що дестабілізує ситуацію в регіоні й ускладнююча взаємини з центральними органами влади (наприклад, дотації перевищують 30% фінансових коштів регіону);
 низька забезпеченість об’єктами інфраструктури, що обмежує можливості подальшого розвитку, що й приводить до росту напруженості та інш.
Забезпечення економічної безпеки регіону безпосередньо здійснюється за допомогою механізму її реалізації, що представляє собою систему організаційно-економічних та правових заходів,
яка впроваджується через діяльність системи державних органів економічної безпеки.
До найважливіших організаційно-економічних та правових заходів, що будуть сприяти забезпеченню економічної безпеки регіонів в Україні, можна віднести:
 проведення регіональної політики для вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів, підтримки відстаючих в економічних відносинах регіонів з низьким фінансовим потенціалом і невисоким середнім доходом на душу населення, а також для підтримки розвинених і перспективних регіонів;
 розробка нормативно-законодавчої бази з розмежування функцій місцевих органів влади й
державного управління, завершення поділу повноважень центральних і регіональних органів влади;
 удосконалення технології узгодження з регіонами рішень центральних органів на стадії їх
вироблення і прямі консультації із адміністративно-територіальними утвореннями;
 вирівнювання умов соціально-економічного розвитку регіонів, створення єдиного економічного простору шляхом проведення єдиної податково-бюджетної політики й ціноутворення, додання відносинам «центр-регіон» необхідної прозорості;
 прискорення реформи місцевого самоврядування, забезпечення правових і економічних основ місцевого самоврядування, завершення побудови цілісної системи державної влади;
 удосконалення міжбюджетних відносин, створення сучасної системи формування бюджетів,
спрямованої на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості регіонів.
ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають змогу сформулювати наступні висновки:
1. Економічна безпека регіонів стає одним із пріоритетних напрямів стабільного функціонування держави. Вона являє собою такий стан регіональної економіки, який дозволяє зберігати
стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатен задовольнити потреби особи, сім’ї, регіону,
суспільства, держави.
2. Забезпечення безпеки економіки регіону покликано запобігати загостренню кризових ситуацій, серед яких найбільш актуальними для України є негативні зміни в демографічній ситуації,
падіння виробництва, ріст безробіття, низька забезпеченість фінансовими ресурсами та об’єктами інфраструктури та інш.
3. Забезпечення належного рівня національної безпеки неможливе без проведення виваженої
політики у сфері регіональної економічної безпеки, яка відповідатиме інтересам людини, регіону,
суспільства та держави.
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