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у статті проаналізовано теоретичні підходи до сутності загроз регіональній економічній безпеці. розробле-
но основні класифікатори загроз економічній безпеці регіону. визначено найбільш значимі загрози сучасному 
соціально-економічному розвитку в регіоні.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. для сучасної трансформаційної 
економіки характерні кризові ситуації, що 
набувають усе більш руйнівного характеру і 
перетворюються на все нові загрози, що впли-
вають на економіку і мають істотні негативні 
наслідки, кількість яких зростає. Формування 
системи запобігання загроз економічній без-
пеці регіонів є одним із головних завдань регі-
ональної економічної політики. для розробки 
об’єктивної оцінки загроз регіональній еко-
номічній безпеці доцільно використовувати 
комплексний та системний підходи, що дають 
змогу  сформувати повну та динамічну сис-
тему.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема визначення загроз еконо-
мічній безпеці регіону актуальна і має прак-
тичне значення, але в економічній літературі 
не знайшли належного висвітлення її окремі 
аспекти. Значний внесок у розробку питань 
формування системи загроз економічній без-
пеці регіону внесли провідні вчені економісти: 

Л. абалкін, в. Богачов, З. варналій, Я. жаліло, 
а. Заячківський, т. іванюта, т. клебанова,  
Є. олєйніков, т. кисла, в. ткаченко, о. Шнипко 
та ін. недоліком досліджень у вітчизняній еко-
номічній науці є недостатня увага виділенню 
загроз економічній безпеці саме регіону.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. у сучасних умовах 
питання економічної безпеки регіону зали-
шаються недостатньо вивченими з позиції 
впливу загроз та розробки ефективних сис-
темних механізмів їх запобігання.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є з’ясування 
сутності загроз економічній безпеці регіону, 
визначення критеріїв класифікації та системи 
оцінки впливу загроз у сучасній трансформа-
ційній економіці.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Забезпечення прийнятного рівня 
регіональної економічної безпеки неможливе 
без здійснення структурної перебудови регіо-
нального управління. найбільш раціональним 



241

Випуск # 4 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

є прогнозування та попередження загроз еко-
номічній безпеці, а економічну політику слід 
спрямувати на зміцнення фінансового стану 
регіональних суб'єктів господарювання та 
збільшення їхньої автономності.

у спеціалізованій літературі існує різно-
манітна кількість підходів до трактування 
поняття «загроза». Загроза – це сукупність 
умов і чинників, що створюють небезпеку жит-
тєво важливим інтересам будь-якого суб’єкта, 
які виступають причиною збитків, розмір яких 
визначається ступенем зниження економіч-
ного потенціалу регіону протягом певного 
проміжку часу. Загрозою можна вважати збіг 
обставин, що значно збільшують ризики жит-
тєдіяльності суб'єкта. Загрози виникають у 
результаті цілеспрямованих або неусвідом-
лених дій людей, органів влади, а також при-
родних явищ. Загрози економічній безпеці є 
наслідком суперечностей, що розвиваються 
як усередині регіону, так і за його межами. 
Загрози є ключовими у системі категорій еко-
номічної безпеки регіону і можуть розгляда-
тися як чинники, що протистоять реалізації 
економічної стратегії та спонукають забезпе-
чити її адаптивність до умов, що змінюються.

тому наукове обґрунтування поняття загроз 
економічній безпеці, що стримують розвиток 
регіону, та створення відповідної ефектив-
ної системи  дадуть змогу розробити дієвий 
механізм попередження та мінімізації дії цих 
загроз.

так,  т.М. Гордієнко під загрозами регіо-
нальній економічній безпеці розуміє чинники, 
які роблять неможливим чи в значному ступені 
ускладнюють процес реалізації економічних 
інтересів території, чим створюють загрозу 
для життєзабезпечення соціально-економіч-
ної системи регіону. виявлення загроз та їх 
усунення є пріоритетними елементами еконо-
мічної політики регіону [2].

к. Мердок у роботі, присвяченій дослі-
дженню економічних чинників як об’єктів без-
пеки, уточнює перелік причин, що сприяють 
виникненню загроз безпеці [14]. до них він 
відносить зміни в обсягах та розподілі дохо-
дів і багатства, що погіршують стан економіч-
них суб’єктів, та різкі зміни у рівні зайнятості, 
інфляції, доступу на ринок, постачанні сиро-
вини тощо, які уповільнюють темпи економіч-
ного росту.

своєю чергою, о.а. Пугач під загрозами 
економічній безпеці розуміє «фактори, що 
безпосередньо чи у перспективі унеможлив-
люють або ускладнюють реалізацію націо-
нальних економічних інтересів, створюючи 

перешкоди на шляху нормального розвитку 
економіки і небезпеку незалежному держав-
ному існуванню та добробуту народу» [10].

на думку М.а. коваленко, загрози еко-
номічній безпеці є сукупністю «реальних та 
потенційно-можливих явищ і дестабілізуючих 
чинників, які ускладнюють або унеможливлю-
ють реалізацію національних інтересів в еко-
номічній сфері» [5].

Група авторів [6] розглядають загрози як 
найбільш конкретну і безпосередню форму 
небезпеки, тобто актуалізовану діючу небез-
пеку, яка характеризується конкретною фор-
мою прояву та способу дії, або сукупністю 
умов та чинників, які створюють небезпеку 
інтересам різних суб’єктів господарювання.

досить аргументованим є визначення  
в. Ярочкина, який під загрозами економічній 
безпеці визначає явні чи потенційні дії, що 
ускладнюють або унеможливлюють реаліза-
цію економічних інтересів і створюють небез-
пеку для соціально-економічної та політичної 
системи, цінностей і життєзабезпечення [13].

Під загрозами регіональній економіч-
ній безпеці розуміють чинники, які роблять 
неможливим чи в значному ступені ускладню-
ють процес реалізації економічних інтересів 
території, чим створюють загрозу для життє-
забезпечення соціально-економічної системи 
регіону. виявлення загроз та їх усунення є прі-
оритетними елементами економічної політики 
регіону. 

Загрози розглядають як найбільш конкретну 
і безпосередню форму небезпеки, тобто акту-
алізовану діючу небезпеку, яка характеризу-
ється конкретною формою прояву та способу 
дії, або сукупністю умов та чинників, які ство-
рюють небезпеку інтересам різних суб’єктів [8]. 

Під загрозами економічній безпеці розумі-
ють явні чи потенційні дії, що ускладнюють 
або унеможливлюють реалізацію економіч-
них інтересів і створюють небезпеку для соці-
ально-економічної та політичної системи, цін-
ностей і життєзабезпечення [4]. Загрозами є 
всі деструктивні чинники, які мають місце на 
момент дослідження.

у цілому проаналізувавши різні теоретичні 
підходи до визначення поняття загрози еконо-
мічній безпеці регіонів, їх можна узагальнити 
так:

– сукупність умов і чинників, що створю-
ють небезпеку життєво важливим інтересам 
будь-якого суб’єкта і які виступають причиною 
збитків, розмір яких визначається ступенем 
зниження економічного потенціалу регіону 
протягом певного проміжку часу;
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– загрозою можна вважати збіг обставин, 
що значно збільшують ризики життєдіяльності 
суб'єкта;

– загрози виникають у результаті цілеспря-
мованих або неусвідомлених дій людей, орга-
нів влади, а також природних явищ;

– загрози економічній безпеці є наслідком 
суперечностей, що розвиваються як усеред-
ині регіону, так і за його межами;

– є ключовими у системі категорій економіч-
ної безпеки регіону і можуть розглядатися як 
чинники, що протистоять реалізації економіч-
ної стратегії та спонукають до забезпечення її 
адаптивності до умов, що змінюються.

визначення системи загроз економічної 
безпеки регіону має значення не тільки для 
розробки адекватних заходів у рамках регі-
ональної економіки, але й для повсякден-
ної діяльності суб’єктів господарювання, які 
мають використовувати дану інформацію в 
процесі розробки управлінських рішень.

Якщо прослідкувати своєрідну хроноло-
гію появи загрози, то спочатку виникає ризик, 
тобто «можливість виникнення» негативних 
наслідків, потім з'являється небезпека, яка 
свідчить про «можливість негативної дії», і, 
нарешті, створюється загроза, яка веде до 
конкретної реалізації дій, що несуть негативні 
наслідки. 

іншими словами, загрозливим є стан еко-
номічної безпеки, який уже пройшов стадії 
ризику і небезпеки, тому для забезпечення 
економічної безпеки регіону важливе зна-
чення має своєчасне виявлення, а в більш 
сприятливих умовах – попередження прояву 
загроз, які призводять до порушення соці-
ально-економічної рівноваги у суспільстві.

для ефективного забезпечення процесу 
економічної безпеки регіону необхідний 
постійний аналіз сукупності класифікаційних 
ознак загроз, які важливі для дослідження. в 
економічній літературі використовуються різні 
класифікації загроз.

 в.с. Гусєв та в.а. дьомін пропонують такі 
класифікаційні ознаки загроз:

– сфера людської діяльності (політична, 
економічна, соціальна, правова, військова, 
загострення міжнаціональних відносин, еколо-
гічна, демографічна, генетична, науково-тех-
нічна, технологічна, ідеологічна, психологічна, 
інтелектуальна, інформаційна, сировинна); 

– джерело загрози (внутрішні – джерело на 
території країни; зовнішні – джерело, розта-
шоване за кордоном); 

– відношення до людської діяльності 
(об’єктивні – формуються незалежно від ціле-

спрямованої діяльності; суб’єктивні – створю-
ються свідомо); 

– імовірність реалізації (реальні – можуть 
здійснитися в будь-який час; потенційні – у 
разі формування певних умов); 

– залежно від наслідків (загальні – реалізу-
ються по всій країні або більшості її суб’єктів, 
локальні – на окремих суб’єктах) [3].

окремо виділяють загрози, які знаходяться 
на стадії виникнення, із метою попередження 
негативних змін соціально-економічного стану 
регіону. 

із точки зору інших сучасних концепцій 
забезпечення економічної безпеки найбіль-
шої вагомості набуває класифікація загроз 
на реальні та потенційні. даний поділ здій-
снюється за ймовірністю (ступенем ризику) 
виникнення умов, за яких наступає небезпека 
реалізації національних та регіональних еко-
номічних інтересів [1].

достатньо цікавим і актуальним, на нашу 
думку, є підхід запропонований в.М. Геєцем 
і М.о. кизим, які запропонували здійснювати 
поділ загроз за сферою походження, а саме: 
загрози, що виникають у процесі звичайної 
економічної діяльності, репутаційні загрози та 
загрози зовнішнього тиску [7].

у цілому науковці розподіляють загрози 
економічній безпеці на внутрішні та зовнішні, 
а також за ступенем небезпеки (небезпечні, 
особливо небезпечні,); за можливістю здій-
снення (реальні, потенційні); за масштабами 
здійснення (загальнонаціональні, локальні, 
індивідуальні); за тривалістю дії (тимчасові, 
постійні); за сферою спрямування (виробничі, 
фінансові, експортно-імпортні, технологічні, 
інституційні, воєнно-економічні, соціально-
економічні, демографо-економічні, еколого-
економічні та ін.); за ставленням до них 
(обʼєктивні, субʼєктивні); за характером спря-
мування (прямі, непрямі)

своєчасна оцінка загроз економічній без-
пеці регіону сприятиме дієвості організаційно-
економічного механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки регіону і, як наслідок, розвитку 
економіки регіону. таким чином, загрози мають 
різний характер і викликають неоднакові за 
значимістю, тривалості та обсягу наслідки. 
так, загрози можуть з'являтися і зникати, 
зростати і зменшуватися, при цьому буде змі-
нюватися їх значимість для регіональної та 
національної безпеки. у зв'язку з цим  винят-
ково важливим є правильне визначення і про-
гнозування пріоритетів загроз, що дає змогу 
оптимально розподілити наявні ресурси, сили 
і засоби під час забезпечення безпеки.
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найбільш поширеним у науковій літе-
ратурі є поділ загроз економічній безпеці 
за місцем їх виникнення на внутрішні та 
зовнішні.

російський науковець із питань економіч-
ної безпеки н.в. Фирюлина [12] доводить, що 
внутрішні загрози економічній безпеці зазви-
чай викликані нездатністю економіки до само-
збереження та саморозвитку, слабкістю інно-
ваційного початку в розвитку, неефективністю 
системи державного регулювання економіки, 
а зовнішні загрози відображають поточний 
стан світової економіки, а їх джерелом є кон-
флікт національних економічних інтересів 
різних країн у зв’язку з реалізацією власного 
науково-технічного та фінансово-економіч-
ного потенціалу.

існує прямий зв'язок між внутрішніми 
та зовнішніми загрозами економічній без-
пеці регіону. тривале збереження внутрішніх 
загроз без проведення ефективної економіч-
ної політики робить регіон більш уразливим 
для зовнішніх погроз. слід зазначити, що 
в сучасних умовах до зовнішніх і внутріш-
ніх загроз регіональній економічній безпеці з 
часом додаються все нові різновиди.

на практиці найбільш небезпечними загро-
зами для розвитку регіонів можна визначити 
такі:

– нерівномірність територіального розвитку 
країни; 

– ослаблення системи державного регулю-
вання і контролю у сфері економіки;

– послаблення зовнішньоекономічної пози-
ції експортоорієнтованих регіонів, особливо 
промислових;

– поглиблення структурних диспропорцій 
регіональних ринків праці;

– значне зниження обсягів бюджетного 
фінансування соціальної інфраструктури, що 
сприяє погіршенню демографічної ситуації та 
соціальній напрузі. 

крім основних причин нестабільності, що 
обумовлюють нерівність конкуренції, можна 
виділити і другорядні причини, що меншою 
мірою стримують економічне піднесення і 
несуть загрози розвитку регіонів:

– проблеми у галузі корпоративного управ-
ління (боротьба за переділ власності);

– обмеження мобільності робочої сили, що 
приводять до загострення соціальної напру-
женості;

– недовіра до фінансових інститутів;
– нерозвиненість транспортної інфраструк-

тури;
– корупція регіональних органів влади.

Згідно з е. олєйніковим, регіон характери-
зується прийнятним рівнем економічної без-
пеки, якщо:

– регіональні управлінські структури в змозі 
проводити власну економічну політику в рам-
ках загальнодержавної політики;  

– регіональна соціально-економічна сис-
тема характеризується високим степенем 
диверсифікації і здатна гнучко реагувати на 
різкі геополітичні зміни в рамках держави;

– запас ресурсів дає змогу регіону само-
стійно здійснювати великі економічні заходи 
щодо невідкладних соціально вибухових ситу-
ацій у регіоні, зв'язаних із локальними еконо-
мічними проблемами без очікування допомоги 
зі сторони держави;  

– ресурсна база дає змогу регіону давати 
допомогу деяким територіям, де існуюча незба-
лансована економічна ситуація може негативно 
відобразитися на регіональних економічних 
ситуаціях; рівень життя населення регіону не 
нижче середнього по країні в цілому [9].

Зважаючи на складність та масштабність 
процесу моніторингу загроз економічній без-
пеці, виникає необхідність у використанні 
системного підходу, що передбачає уявлення 
про досліджуваний об’єкт як про систему, що 
характеризується елементним складом, струк-
турою як формою взаємозв’язку елементів та 
розподілом функцій між ними, взаємозв’язком 
елементів структури внутрішнього середо-
вища та з навколишнім оточенням [11].

у таких умовах управління економічною 
безпекою на регіональному рівні – це управ-
ління відтворювальними процесами в регі-
оні, яке спрямоване на запобігання загрозам, 
забезпечення і підтримку економічно безпеч-
ного режиму функціонування соціально-еко-
номічної системи регіону.

висновки з цього дослідження. таким 
чином, одним із пріоритетних завдань регіо-
нального управління є виявлення, моніторинг 
і прогнозування факторів, що впливають на 
розвиток регіону. відповідні заходи повинні 
спиратися на чітке розуміння загроз економіч-
ній безпеці території. виходячи з характерис-
тики і стану загроз, визначаються структурні 
елементи системи забезпечення економічної 
безпеки, а також місце, функції і завдання кож-
ного з них у протидії цим загрозам. Фактично 
визначається механізм виявлення, поперед-
ження і припинення загроз економічної без-
пеки і чинників, що їх провокують.

сучасна ситуація в економіці україни вима-
гає кардинального вирішення взаємозалеж-
них проблем, які пов’язані із затягуванням 
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трансформаційного періоду, їхнє розв’язання 
передбачає реалізацією різних заходів як на 
державному, так і на регіональному рівнях. 
Гарантування економічної безпеки і форму-

вання ефективних механізмів управління нею 
є одним із пріоритетних завдань у сучасних 
умовах розгортання кризових явищ із метою 
стабілізації господарського комплексу регіонів.
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