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ВСТУП
Сьогодні, на етапі трансформації української еко�

номіки, стає очевидною згубність продовження курсу
на ліквідацію системного державного регулювання еко�
номіки, тому відчувається необхідність корегування
стратегії й тактики реформ у напрямі посилення дер�
жавного регулювання економічної безпеки країни й
регіонів.

Держава в умовах сучасного ринкового господар�
ства виконує важливі функції стимулювання розвитку
виробництва та зростання добробуту населення, підви�
щення якості життя. Для цього вона зобов'язана не
тільки забезпечувати все необхідне для нормального
функціонування ринкової конкуренції, захищати за�
конні права громадян і підприємств, а й допомагати гос�
подарюючим суб'єктам адаптуватися до змін ринкової
кон'юнктури, створювати сприятливі умови для активі�
зації їх виробничої діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є визначення необхідності дер�

жавного регулювання для забезпечення економічної
безпеки регіонів.

Досягнення поставленої мети обумовило необ�
хідність вирішення наступних завдань дослідження: виз�
начення загроз економічної безпеки регіону; розгляд
основних причин, що зумовлюють виникнення загроз
економічній безпеці; встановлення негативних тенденцій
трансформаційних змін у структурі економіки регіонів
України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам державного регулювання економічної

безпеки регіонів присвятили свої праці відомі вчені, зок�
рема: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, Е.А. Олейников,
В.А. Предбородський, В.К. Сенчагов, Б.І. Суховірський,
Н.М. Яценко та інші.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Україна не так давно стала на шлях формування де�

мократичного громадянського суспільства та ринково�
го господарювання. Проблеми економіки, подолання
кризових явищ вимагають підвищення ролі держави та
активізації її діяльності в напрямі формування прин�
ципів, визначення стратегічних цілей, економічних ре�
форм, засобів та інструментів саме довгострокової полі�
тики.

Трансформаційні процеси в Україні, здійснення ра�
дикальних реформ, на базі яких буде забезпечено уник�
нення загроз національній безпеці, передбачають все�
бічний комплексний розвиток регіонів, раціоналізацію
регіональних господарських систем.

Регіон як частина території країни, відмінна від
суміжних територій, з певним поєднанням природ�
но�географічних, соціально�економічних, демогра�
фічних, національно�культурних, екологічних та
інших ознак, характеризується єдністю і цілісністю,
комплексністю та певною виробничою спеціаліза�
цією. У регіонах концентруються інтереси держави,
вітчизняних і зарубіжних підприємств, організацій
[6].
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Розвиток регіонів, регіональних господарських си�
стем значною мірою залежить від ефективності ме�
ханізмів державного регулювання регіональної політи�
ки, під якою слід розуміти сукупність заходів, що
здійснюються державою у сфері комплексного розвит�
ку регіонів країни відповідно до їх поточних і стратегі�
чних цілей. Ці заходи спрямовуються на стимулювання
ефективного розвитку продуктивних сил регіонів, рац�
іональне використання їх ресурсного потенціалу, забез�
печення екологічної безпеки, удосконалення територі�
альної організації суспільства і на цій основі — ство�
рення умов для забезпечення економічної безпеки ре�
гіонів та держави.

Державне регулювання забезпечення безпеки регі�
ону є органічною складовою механізмів її забезпечен�
ня та спрямоване як на забезпечення всебічного розвит�
ку регіонів, так і на збереження територіальної ціліс�
ності держави. Здійснення першого напряму відбуваєть�
ся завдяки чіткому розмежуванню повноважень між
центральними і місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування. За умови вда�
лого, науково обгрунтованого розподілу повноважень
підвищується правова відповідальність усіх сторін за
вирішення завдань забезпечення економічної безпеки
регіонів і комплексного розвитку територій. При
здійсненні другого напряму державного регулювання
регіональної політики визначальним є принцип дотри�
мання пріоритетів загальнодержавного значення,
органічної єдності комплексного розвитку регіонів і
країни в цілому [1].

Всебічно обгрунтовані методи та механізми держав�
ного регулювання економічної безпеки регіону мають
базуватися на врахуванні та оптимальному поєднанні
загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів.
Причинами й аргументами на користь проведення пол�
ітики регіональної безпеки є різні рівні розвитку регі�
онів і наявність специфічних регіональних проблем. Вра�
ховуючи масштаби території України, неоднаковий при�
родно�ресурсний потенціал різних регіонів, відмінності
у розміщенні їх продуктивних сил, особливості політич�
них поглядів населення, різницю у рівні зайнятості, по�
треба у проведенні всебічно обгрунтованої політики ре�
гіональної безпеки є очевидною.

Протилежним поняттю "регіональний інтерес" є
поняття "загроза економічній безпеці регіону", під якою
розуміється сукупність умов і факторів, дія яких впли�
ває на функціонування та розвиток економіки регіону.

До загроз економічної безпеки регіону можна відне�
сти:

— зміну рівня і структури доходів та витрат насе�
лення;

— зміну демографічної ситуації;
— зростання соціальної напруженості в суспільстві;
— зміну рівня економічної активності населення;
— зростання бідності;
— зміну рівня добробуту населення;
— спад виробництва;
— структурну реформованість економіки;
— зниження курентоспроможності продукції регі�

ону;
— низький рівень оновлення основних фондів;
— зміну стану науково�технічного потенціалу;
— зміну рівня інвестиційної активності;
— зміну рівня відкритості економіки;
— нераціональну структуру регіонального бюдже�

ту;
— зниження ефективності регіональної системи

оподаткування;
— залежність від імпорту стратегічних ресурсів;
— криміналізацію економіки;
— загрозу зміни екологічної ситуації.
До основних причин, що зумовлюють виникнення

загроз економічній безпеці через регіональні чинники,
можна зарахувати:

— наявність у регіонах негативних соціальних
наслідків структурної перебудови економіки, якої по�
требують національні інтереси;

— незабезпечення регіонами виконання заходів у
національних програмах, які мають ресурсну підтрим�
ку з боку держави;

— відсутність умов та механізмів забезпечення
рівних стартових можливостей життєдіяльності насе�
лення з урахуванням мінімальних гарантій держави та
бюджетної забезпеченості одного мешканця;

— незбалансованість формування та здійснення ре�
гіональних програм і цільових державних програм
підтримки конкретних регіонів;

— відсутність балансу інтересів у системі "центр�
регіон";

— зростання кількості депресивних регіонів;
— критичний стан малих міст та сіл, шахтарських по�

селень у районах закриття вугільних шахт та відсутність
ефективних заходів щодо їх відродження та підтримки;

— відсутність державної підтримки регіонів, які ма�
ють стратегічне значення;

— нечітка визначеність обов'язків, прав, повнова�
жень та відповідальності між центром і регіонами;

— неефективний міжрегіональний розподіл праці,
недосконалість механізму використання трудових ре�
сурсів, несформованість регіональних ринків праці [4].

Державне регулювання та реалізація політики ре�
гіональної безпеки в Україні є основою трансфор�
мації економіки, яка зумовлена становленням держав�
ності України та розпадом єдиного народногоспо�
дарського комплексу СРСР, лібералізацією економі�
чної діяльності, що призвело до необхідності встанов�
лення нових господарських зв'язків як усередині дер�
жави, так і за її межами, необхідністю створення на�
ціонального господарського комплексу на базі ефек�
тивного використання наявних ресурсів, переваг те�
риторіального розподілу праці та ринкових засад гос�
подарювання.

У перші роки незалежності здебільшого були зак�
ладені наукові та правові основи такої політики, які сут�
тєво не змінили реальну ситуацію в державі. Тим часом
на фоні прогресуючої економічної кризи між регіона�
ми України продовжували зростати диспропорції не
тільки економічного, а й демографічного, соціального,
екологічного характеру.

Зокрема, за офіційними даними, з 1996 до 2006 років
різниця між максимальним і мінімальним значенням
показника випуску промислової продукції на душу на�
селення у регіонах зросла з 2,68 до 6,23 рази, а частка
п'яти найменш промислово розвинутих регіонів у за�
гальному обсязі виробництва становила відповідно, 6,08
% — у 1996 р., 6,75 % — у 2006 р. У 2001 р. різниця між
найвищим та найнижчим рівнем доходів на душу насе�
лення становила 6,86 рази, а в 2006 р. скоротилася до
2,26 рази [3].

У 90�ті роки минулого століття окреслилися як за�
гальні, так і специфічні тенденції трансформаційних
змін у структурі економіки регіонів України. До загаль�
них належать:

— зменшення обсягів виробництва у реальному сек�
торі економіки, який становить фундамент економічно�
го виробництва, виступає основою створення продукту
і доходу. Особливо це стосується галузей матеріально�
го виробництва, зокрема промисловості, сільського гос�
подарства, будівельної індустрії;

— недостатній розвиток галузей і виробництв, що є
споживачами високих технологій, наукоємного вироб�
ництва;

— деформації у процесі відтворення основного ка�
піталу, низька частка його чистого нагромадження, що
пов'язане з віковою структурою основних фондів;

— скорочення зайнятості у переважній більшості
сфер економічної діяльності, зростання рівня прихова�
ного безробіття;
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— зростання частки галузей, які надають послуги:
транспорту, зв'язку, житлово�комунального господар�
ства, загальної комерційної діяльності;

— збільшення питомої ваги зайнятих у сільському
господарстві, особливо в особистому підсобному, що є
захисним засобом створення особистого доходу. Про�
те така форма зайнятості призводить до регресу, оск�
ільки в умовах кризи цього сектора здебільшого не на�
буває товарної форми, а споживається самими ж вироб�
никами та членами їх сімей [5].

Негативні тенденції в розвитку регіонів потребу�
ють комплексного підходу до їх подолання, активізації
трансформаційних процесів, спрямування їх на вирі�
шення економічних, соціальних та екологічних про�
блем. Важливим та необхідним стає оптимальне по�
єднання всієї множини об'єктів природи, суспільства і
забезпечення такої територіальної організації їх фун�
кціонування, при якій регіональні природно�суспільні
системи мали б стабільну здатність до стійкого розвит�
ку та відтворення. Оскільки всі регіони в країні безпо�
середньо або опосередковано взаємопов'язані, то еко�
номічні трансформації зміни економічної ситуації в
одному з них позначаться на економічній ситуації в
інших.

Необхідною умовою забезпечення економічного
зростання та регіональної безпеки є перебудова управ�
ління регіональним розвитком у напрямі розширення
прав і самостійності регіонів щодо вирішення багатьох
питань економічного й соціального характеру. Основу
має становити загальнодержавний рівень управління
регіональним розвитком, якому належить забезпечува�
ти входження України у світовий економічний процес,
впровадження нововведення з урахуванням територі�
альних відмінностей, розробку генеральних напрямів
соціально�економічного розвитку з визначенням його
основних регіональних відмінностей [7].

Забезпечення економічної безпеки, стабільного еко�
номічного прогресу вимагає посилення ролі держави в
регулюванні соціально�економічних процесів у регіонах.
Це стосується, насамперед, управління товарними по�
токами, впровадження інноваційних технологій і про�
цесів, створення умов для задоволення інтересів влас�
ного товаровиробника, відновлення традиційних та
створення нових ринків збуту — товарів і послуг. Осно�
ву регіональних економічних інтересів та забезпечення
регіональної безпеки мають становити економічна
ефективність і соціальна доцільність функціонування
господарських структур у регіонах незалежно від форм
власності. Пріоритетною в кризовий період повинна
стати діяльність зі створення суб'єктами господарюван�
ня конкурентоспроможного продукту.

Регіональна ланка управління має забезпечувати
створення належних умов для проживання населення,
ефективного використання територіальних ресурсів,
наявного промислового потенціалу, розвитку взаємо�
вигідних міжрегіональних виробничих відносин. Саме в
регіонах реалізується принцип економічної само�
стійності, оскільки в них задовольняється основна час�
тина матеріальних і духовних потреб людини. Регіони
формуються як відповідні комплекси, збалансовані за
природно�ресурсною, демографічною, виробничою,
соціальною та екологічною підсистемами, що визнача�
ють відповідну регіональну спеціалізацію [2].

Отже державне регулювання забезпечує регіональ�
ну економічну безпеку господарських систем та регіо�
нальний розвиток господарств країни в цілому. Але в
свою чергу це потребує проведення глибоких наукових
досліджень теоретичного і практичного характеру в
розробці механізмів державного регулювання.

ВИСНОВКИ
Сьогодні, на етапі трансформації української еко�

номіки, стає очевидною згубність продовження курсу
на ліквідацію системного державного регулювання еко�

номіки, тому відчувається необхідність корегування
стратегії й тактики реформ у напрямі посилення дер�
жавного регулювання економічної безпеки країни й
регіонів.

До загроз економічної безпеки регіону можна відне�
сти:

— зміну рівня і структури доходів та витрат насе�
лення;

— зміну демографічної ситуації;
— зростання соціальної напруженості в суспільстві;
— зміну рівня економічної активності населення;
— зростання бідності;
— структурну реформованість економіки;
— зниження курентоспроможності продукції регі�

ону;
— низький рівень оновлення основних фондів та

інші.
До основних причин, що зумовлюють виникнення

загроз економічній безпеці через регіональні чинники,
можна зарахувати:

— наявність у регіонах негативних соціальних нас�
лідків структурної перебудови економіки, якої потре�
бують національні інтереси;

— незабезпечення регіонами виконання заходів у
національних програмах, які мають ресурсну підтрим�
ку з боку держави;

— відсутність умов та механізмів забезпечення
рівних стартових можливостей життєдіяльності на�
селення з урахуванням мінімальних гарантій держа�
ви та бюджетної забезпеченості одного мешканця та
інші.

Основні негативні тенденції трансформаційних змін
у структурі економіки регіонів України:

— зменшення обсягів виробництва у реальному сек�
торі економіки, який становить фундамент економічно�
го виробництва, виступає основою створення продукту
і доходу. Особливо це стосується галузей матеріально�
го виробництва, зокрема, промисловості, сільського
господарства, будівельної індустрії;

— недостатній розвиток галузей і виробництв, що є
споживачами високих технологій, наукоємного вироб�
ництва та інші.

Отже, державне регулювання забезпечує регіональ�
ну економічну безпеку господарських систем та регіо�
нальний розвиток господарств країни в цілому.
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