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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Небезпека виникнення кризових явищ у регіонах

робить досить актуальної завдання побудови системи
безперервного моніторингу для аналізу й оцінки рівня
погроз соціально&економічної безпеки. Передбачаєть&
ся проводити постійний моніторинг стану всіх відтво&
рювальних соціально&економічних процесів: процесу
виробництва, потоків доходів і видатків, змін рівня доб&
робуту. Як основу системи комплексного моніторингу
слід використовувати не традиційний інтуїтивний
аналіз і експертні методи, а формалізовані алгоритми
на основі математичних моделей, з використанням усіх
доступних даних, у тому числі призначених для спе&
цифікації й оцінки соціально&економічних відносин.
Кількість факторів, що впливають на досліджувані про&
цеси, стає настільки більшим, що ніякі інтуїція й людсь&
кий досвід уже не можуть охопити їх усе. У той же час
рівень розвитку сучасної обчислювальної техніки й ма&
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тематичного забезпечення дозволяє обробляти вели&
чезні масиви інформації, недоступні дослідникам по&
передніх поколінь.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема визначення системи показників еконо&
мічної безпеки регіону актуальна і має практичне зна&
чення, але недостатньо представлена у вітчизняній
науці. Значний внесок у розробку питань формуван&
ня системи показників економічної безпеки регіону
внесли такі провідні вчені економісти, як О. Аношкі&
на, О. Барановський, В. Богачев, В. Богомолов, З.
Варналія, В. Воронкова, В. Гончаров, І. Заблодська,
Б. Заблоцький, В. Захарченко, Г. Козаченко, О. Кузн&
єцова, С. Ликшин, Є. Олєйніков, В. Орєшин, В. По&
хилюк, А. Свінаренко, В. Сєнчагова, В. Ткаченко,
Г. Фєтісов та ін.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування характеристики показ&

ників економічної безпеки регіону та визначення ефек&
тивної системи показників у сучасних умовах господа&
рювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Світовий досвід територіального управління
свідчить про необхідність використання не єдиного
показника, а сукупності комплексних індикаторів
для моніторингу й аналізу ситуації в регіоні. При
цьому одній з головних завдань оцінки ситуації в
регіоні стає складання переліку соціально&економі&
чних показників.

У єдиному показнику досить складно кількісно
або якісно відбити соціально&економічне положен&
ня того або іншого регіону, проте багато економіч&
них й соціальних характеристик території в значній
мірі визначаються таким важливим фактором, як
рівень її економічного розвитку, або величина вироб&
леного внутрішнього валового продукту (ВВП) на
душу населення. Від цього макроекономічного по&
казника багато в чому залежать інші індикатори еко&
номічної безпеки. Отже, для оцінки останньої акту&
альним є системний підхід [7].

Як відомо, надійність системи визначається на&
дійністю її елементів. Очевидно, що економічна без&
пека України може бути досягнута тільки при стаб&
ільному і сталому розвитку всіх її суб'єктів.

У рамках даної роботи будемо вважати синоні&
мами поняття "регіон", " адміністративна область Ук&
раїни" і "район". Усі регіони України перебувають у
єдиному економічному і правовому просторі. На те&
риторії країни діє загальне державне законодавство,
єдина фінансово&кредитна система, забезпечується
єдність митної території і функціонування найваж&
ливіших інфраструктурних систем. До сьогодні
сформувалися загальноукраїнські ринки праці, кап&
італів, товарів і послуг, що необхідно враховувати
при математичному моделюванні економічних про&
цесів і явищ.

В умовах ринкових трансформацій економіки ко&
жен регіон слід розглядати як економічну підсисте&
му, основні елементи якої є значно взаємозалежни&
ми. При розробці економіко&математичної моделі
регіону України необхідно враховувати регіональну
специфіку. Значно зріс вплив доходів і платоспро&
можного попиту на регіональне виробництво, спо&
живання та інвестиції, розвиток соціальної сфери, а
виробництво — на зайнятість і доходи. Тепер міжре&
гіональний обмін здійснюється на ринковій основі, і
тому регіональний ринок відчуває вплив зовнішніх
конкуруючих ринків, що й доповнюють, товарів,
праці й капіталу [4].

Таким чином, під економічною безпекою регіо&
ну слід розуміти сукупність поточного стану, умов і
факторів, що характеризують стабільність,
стабільність і поступовість розвитку економіки те&
риторії, органічно інтегрованої в економіку Украї&
ни.

Інтереси регіону полягають у стабільному відтво&
ренні і збільшенні економічного, соціального, демог&
рафічного потенціалів. Коли дані процеси порушу&
ються, регіон переживає соціально&економічні по&
трясіння і рано чи пізно переходить у розряд депре&
сивних. Йому не завжди вдається вийти із цього ста&
ну самостійно, і в таких випадках виникає потреба в
державній або міжнародній підтримці.

Пропонований у роботі підхід заснований на
представлені регіону України у вигляді комплекс&
ної економіко&математичної моделі, що є міні&ла&
бораторією для дослідження і аналізу соціально&
економічних процесів, що мають місце в ньому.

Саме такий підхід сприяє переходу від складання
неформальних експертних оцінок до формально&
го опису відповідних процесів і явищ, а отже, до
підвищення об'єктивності і адекватності резуль&
татів дослідження й аналізу економічної безпеки
регіону.

Особливу актуальність набуває завдання ство&
рення системи моніторингу, аналізу і оцінки еконо&
мічної безпеки регіону, в основу якої покладено мо&
дель системної динаміки регіону. Для цього викори&
стовуються показники економічної безпеки і їх гра&
ничні значення. У даній статті описується перший
етап розв'язку поставленого завдання.

Для оцінки економічної безпеки будь&якого гос&
подарюючого суб'єкта великого значення набувають
як самі показники (індикатори), так і їхні граничні
значення.

У роботі [1] відзначено, що " при створенні ме&
тодів індикативного планування і управління важли&
ву роль відіграють методи вибору, обгрунтування і
використання індикаторів стану економічної безпе&
ки господарюючих суб'єктів і їх граничних значень"
і "методи розробки і реалізації систем моніторингу
індикаторів загроз економічній безпеці".

Граничні значення є граничні величини, переви&
щення значень яких перешкоджає нормальному
розвитку різних елементів відтворення, призводить
до формування негативних, руйнівних тенденцій у
сфері економічної безпеки. У якості прикладів інди&
катору внутрішніх загроз можна назвати знос ос&
новних фондів, рівень безробіття, диференціацію
доходів населення, темпи інфляції. Їх наближення
до гранично допустимої  (граничної)  величини
свідчить про наростання загроз соціально&еко&
номічній стабільності суспільства, а перевищення
граничних значень — про перехід суспільства в зону
нестабільності і соціальних конфліктів, коли мож&
ливий підрив економічної безпеки. Як індикатори
зовнішніх загроз можна розглядати гранично допу&
стимий рівень державного боргу, збереження або
втрату позицій на світовому ринку, залежність еко&
номіки і її найважливіших секторів від імпорту за&
кордонної продукції і сировини.

Одержання граничних значень показників еконо&
мічної безпеки пов'язане із принциповим визначен&
ням національних пріоритетів країни.

Основні національні інтереси досягаються через
вирішення таких важливих завдань:

— здатність економіки функціонувати в режимі
розширеного відтворення;

— збереження державного контролю над стра&
тегічними ресурсами, недопущення їх вивозу в об&
сягах, які могли б завдати шкоди національним інте&
ресам держави;

— усунення залежності економіки від імпорту най&
важливіших видів продукції, виробництво яких на необ&
хідному рівні може бути організоване в країні;

— підтримка прийнятного рівня життя населен&
ня, недопущення виходу показників рівня бідності,
майнової диференціації населення і безробіття за
межі, максимально припустимі з урахуванням соці&
ально&політичної стабільності в суспільстві;

— стабільність фінансової системи, банківської
системи й національної валюти;

— належний рівень розвитку українського фінан&
сового ринку та ринку цінних паперів;

— зниження та ефективне управління зовнішнім
і внутрішнім боргом;

— забезпечення фінансових умов для активізації
інвестиційної діяльності;

— збереження єдиного економічного простору і
розвинених міжрегіональних економічних відносин,
що забезпечують дотримання загальнодержавних
інтересів і функціонування єдиного загальноукраї&
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Таблиця 1. Граничні значення основних показників, які визначають межі економічної безпеки розвитку регіону

 /    
  

   -    
1   , % 3   (  ) 
2     , % 20   (  ) 
3       , % 20  (   )
4    , % 5  (  ) 
5       , % 30  (    )
6        ,  0,8   (  ) 
7       , 

% 25   (  ) 

8        
, % 5   ( .  ) 

9          
 , % 40   (  . ) 

10     , % 10   ( .  ) 
11      -   , 
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13       , % 20   (   ) 
14        , % 8   (   ) 

 . .  
15    . , %   15   (   ) 
16         , % 10   (   ) 
17       , % 30   (   ) 
18           

 , % 6   (   ) 

19         
, % 30   (   ) 

20      , %   30   (   ) 
 . .  

21     , %   5   (   ) 
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-
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26   ,  75   (  '  ) 
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нського ринку або інтегрованої системи регіональ&
них ринків з урахуванням їхньої виробничої спеціа&
лізації;

— визначення і забезпечення необхідного держав&
ного регулювання економічних процесів, здатного га&
рантувати належне функціонування ринкової еконо&
міки як у звичайних, так і в екстремальних умовах [9].

За основними елементами системи показників,
яка відображає стан економічної безпеки регіону та
використовуючи розробки [1—14] визначено їхні по&
рогові значення, які згруповані за напрямами впли&
ву на розвиток економічної системи (табл. 1).

 Особливе значення мають показники: валовий
національний продукт — ринкова вартість кінцевих
товарів і послуг, які вироблені в економіці країни за
визначений проміжок часу (рік); темпи структурної
деформації виробництва та суспільства. Такі макро&
економічні показники характеризують умови існу&
вання економічної системи регіону.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для проектування системи

мінімізації ризиків як елемента забезпечення еконо&
мічної безпеки регіонів необхідно послідовно розв'&
язати кілька завдань. На першому етапі важливим є
завдання відбору найбільш значимих з економічної
точки зору показників економічної безпеки, визна&
чення й обгрунтування граничних значень відібраних
показників. У статті запропоновано підхід до розв'&
язку цього завдання. Отримана сукупність індика&
торів економічної безпеки є частиною моделі систем&
ної динаміки регіону для проектування системи
мінімізації ризиків.

При формуванні моделі системної динаміки рег&
іону можливе збільшення числа показників економ&
ічної безпеки. Припустиме також формування єди&
ного, узагальненого параметра оптимізації як
функції цінності, у якій будуть відбиті всі показни&
ки економічної безпеки регіону.
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