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ВСТУП
Україна як незалежна держава

існує у взаємопов'язаному та взає�
мозалежному світі. У ньому все яск�
равіше має прояв фактор глобалі�
зації, інтеграції господарської діяль�
ності, економічної та соціальної по�
літики. Спостерігається жорстоке
суперництво національних економік,
наднаціональних структур і трансна�
ціональних організацій у відстою�
ванні власних інтересів. Можливість
зменшення впливу подібних явищ
повинна забезпечувати політика га�
рантування економічної безпеки
держави, яка формується під впли�
вом регіональних складових. Аналіз
соціально�економічної ситуації в
країні показує, що причини загроз
економічній безпеці мають яскраво
виражений регіональний характер,
тому дослідження саме територіаль�
ного аспекту економічної безпеки
дозволяє визначити ключові факто�
ри дотримання економічної безпеки
держави в цілому.

 Дослідженням територіального
виміру економічної безпеки зай�
мається значна кількість як вчених
України, так і зарубіжних. Основни�
ми фундаментальними працями, які
закладають розуміння просторово�
го формату безпеки, є праці  Бори�
севича В.І., Губського Б.В., Корміш�
кіна Е.Д., Олейникова Е.А., Сенчаго�
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ва В.В. та ін. Серед наведених праць
найбільш фундаментальними є пра�
ця Кормішкіна Е.Д. [3], в якій закла�
дено теоретичні та прикладні осно�
ви розуміння і оцінки рівня економі�
чної безпеки в територіальному
вимірі (на прикладі територій Росі�
йської Федерації), Олейникова Е.А.
[4], де визначено існуючі ієрархічні
ланки безпеки і визначено основні
теоретичні і методологічні підходи
до оцінки економічної безпеки на
рівні регіону, Губського Б.В. [2], пра�
ця якого здебільшого контекстуаль�
но акцентує увагу на регіональному
форматі безпеки. Праці інших ав�
торів [1] і [5] не мають на меті деталь�
ний розгляд питань безпеки на рівні
конкретної території, а тільки виз�
начають її окремі аспекти.

Незважаючи на існування наве�
дених праць, питання дослідження
рівня економічної безпеки регіону в
науковій літературі досліджені не
повно і тому потребують формуван�
ня своїх теоретичних, методичних і
прикладних засад.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
 Відповідно, метою статті є про�

ведення оцінки особливостей гаран�
тування економічної безпеки на при�
кладі конкретного регіону. За при�
клад взято Житомирську область.

Методичні основи оцінки еконо�

мічної безпеки на рівні регіону були
розроблені у відділі регіональних
проблем національної безпеки Ради
по вивченню продуктивних сил Ук�
раїни НАН України під керівни�
цтвом зав. відділу, д.г.н., проф.
А.В. Степаненка і пров. н.с., к.е.н.
О.М. Ральчука.

РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття економічної безпеки

розуміються як стан забезпеченості
необхідними ресурсами на рівні,
який дозволяє гарантувати розвиток
і зростання економіки та соціальної
сфери при достатньому захисті еко�
номічних інтересів від системи за�
гроз зовнішнього і внутрішнього по�
ходження. Основним шляхом під�
тримки належного стану безпеки є
формування цілісної системної ди�
наміки, реалізація якої дозволить
досягти позитивного стану функці�
онування соціально�економічних
систем різних територіальних рівнів.
Основу системної динаміки форму�
ють процеси максимізації макроеко�
номічних показників більшості скла�
дових економічної безпеки.

Визначимо основні риси еконо�
мічного і соціального розвитку об�
ласті в контексті гарантування еко�
номічної безпеки.

Область в єдиному економічно�
му просторі України. Житомирська
область займає значне місце в за�
гальнодержавному поділі праці.
Вона відома, передусім, високороз�
винутим аграрним і промисловим
виробництвом. Питома вага промис�
ловості області в Україні у 2005 р.
становила 1,09%, сільського госпо�
дарства — 3,3%, інвестицій в основ�
ний капітал —  1,2%, прямих інозем�
них інвестицій — 0,5%.

Сучасний період соціально�еко�
номічного розвитку регіону характе�
ризується відносним сталим зрос�
танням більшості  основних еконо�
мічних показників, окрім демографіч�
них. Ключові показники утворюють
описову модель динаміки економіч�
ного стану регіону в порівнянні зі
станом країни в цілому (рис. 1 — а,
б, в).

 Дані таблиці 1 показують, що в
2000—2005 роках зросла частка Жи�
томирської області в Україні за інве�
стиціями в основний капітал, а змен�
шилася за валовим регіональним
продуктом, обсягом реалізованої
промислової продукції (робіт, по�
слуг), продукцією сільського госпо�
дарства, прямими іноземними інвес�
тиціями, обсягами експорту та
імпорту товарів, роздрібним товаро�
обігом.

Стан відтворювальної бази з по�
зицій економічної безпеки. У рамках
концепції економічної безпеки інве�
стиції розглядаються як джерело
розвитку відтворювальної бази краї�
ни і регіонів. З цієї точки зору обсяг
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і структура інвестицій Житомирсь�
кої області не відповідають страте�
гічним інтересам як України, так і об�
ласті у сфері економіки.

Стан відтворювальної бази об�

ласті характеризується наступними
рисами:

— зменшенням обсягів держав�
них капітальних вкладень;

— відсутністю стимулюючих ме�

ханізмів залучення інвестицій у ра�
йони області, не віднесених до тери�
торій пріоритетного розвитку;

— недостатнім рівнем оновлення
основних фондів і значним їх ступе�
нем зношеності і морального старі�
ння (зношеність основних фондів об�
ласті складає 46,5%);

— значною диференціацією інве�
стицій в основний капітал на одну
особу (від 1322,2 грн. у Малині і
2729,6 грн. у Радомишильському рай�
оні до 473,9 грн. в м. Коростень і 199,4
грн. у Народицькому районі);

— недостатнім обсягом інвес�
тицій в основний капітал в Жито�
мирській області порівняно з Украї�
ною (848,4 грн. на одну особу в Жи�
томирській області і 1983,9 грн. в
цілому по Україні);

— недостатнім рівнем прямих
іноземних інвестицій в економіку об�
ласті (67,5 дол. США в Жито�
мирській області (19 місце серед ре�
гіонів) до 349,8 дол. США в цілому
по Україні);

— недостатньою спрямованістю
інвестицій на побудову інноваційної
моделі розвитку області;

— у технологічній структурі
інвестицій досить значна частка об�
ладнання, інструменту та інвентаря
(63,1% у Житомирській області про�
ти 52% в цілому по Україні), що
сприяє оновленню виробничого по�
тенціалу;

— нерозвинутістю та зношені�
стю промислової і транспортної
інфраструктур;

— недостатнім обсягом інвесту�
вання традиційних для області галу�
зей господарства (залучення інвес�
тицій переважно у операції з неру�
хомістю, видобувну та харчову про�
мисловості);

— нерозвиненістю фондового
ринку;

— наданням переваги потенцій�
ними інвесторами вкладанню капіта�
лу в об'єкти інвестування інших ре�
гіонів України.

Кількісні розрахунки показника
і оцінка рівня економічної безпеки
області. Економічна безпека (ЕБ)
Житомирської області — як і будь�
якого регіону — складається із двох
компонентів: динамічного і статич�
ного. Показник динамічної  еконо�
мічної безпеки (ДЕБ) розраховуєть�
ся на основі метод порівняльного ба�
гатомірного аналізу (ПБА). Згідно з
цим методом будь�який економічний
об'єкт, що вивчається за певний пе�
ріод часу t і характеризується п�по�
казниками, розглядається як точка
п�мірного простору (реального чи
нормованого) цих показників.

Показник ДЕБ області розрахо�
вувався шляхом нормування і по�
рівняння показників області розра�
хункового 2005 року з порівняльним
— 2000 роком. Розрахунки показни�
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Рис. 1. Динаміка загальноекономічних показників Житомирської
області  в економічній системі України
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Таблиця 1. Місце Житомирської області в економічній системі України
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ка динамічної економічної
безпеки були виконані для
Житомирської області і
для України в цілому за
2000 — 2005 рр. Розрахун�
ки для України були зроб�
лені для того, щоб показа�
ти, як виглядає область  на
загальному фоні країни.

Для оцінки рівня ДЕБ
був врахований вплив 15
позитивних факторів (по�
казників�стимуляторів) і 6
негативних факторів (по�
казників�дестимуляторів).
Інтегральні оцінки для
перших виявилися рівними
2,0568 для України і 1,9908
для області, інтегральні
оцінки для других —
0,8876 для України і 0,8362
для Житомирської об�
ласті. Дані свідчать, що
вплив позитивних фак�
торів за 2000—2005 рр.
збільшився і для України,
і для області, а вплив не�
гативних факторів був ви�
щим для України порівня�
но з Житомирською обла�
стю. Це обумовлено тим,
що зростання темпів зно�
шеності основних фондів,
заборгованості населення
по оплаті житлово�кому�
нальних послуг, дебі�
торської і кредиторської
заборгованості були ви�
щими в державі, ніж в області. В
цілому вплив показників�стимуля�
торів і дестимуляторів на економіч�
ну безпеку області дещо нижчий по�
рівняно із Україною. Внаслідок цьо�
го коефіцієнт ДЕБ у Житомирської
області виявився вище і становив
0,0229 проти ДЕБ України 0,9181,
при максимальному теоретичному
значенні цих показників рівному
одиниці.

Показник статичної економічної
безпеки (СЕБ) розраховувався на
основі співвідношення фактичних
значень показників безпеки до поро�
гових, що дало можливість визначи�
ти рівень відповідності статистики
показників до їх оптимальних вели�
чин. Перевищення або недосягнення
фактичних значень своєї порогової
величини свідчить про високу віро�
гідність виникнення загроз безпеці.
Найбільш прийнятним варіантом є
локалізація фактичного значення в
зоні впливу порогового. Показник
визначає умови економічного роз�
витку регіону і також має теоретич�
ний максимум на рівні одиниці, роз�
раховувався для України і для Жи�
томирської області на основі інфор�
мації за 2005 р. (табл. 2).

Аналіз економічної безпеки з
цих позицій показав, що більшість
параметрів по області не відповіда�

ють пороговим значенням. Розрахо�
вуваний показник СЕБ становить:
0,7728 для України і 0,7134 для Жи�
томирської області. На цій підставі
область відноситься до регіонів із
рівнем економічної безпеки нижче
середнього.

Поєднання компонентів динамі�
чної і статичної ЕБ в її єдину інтег�
ровану характеристику індикатора
економічної безпеки (ІЕБ) на основі
залежності ІЕБ = ДЕБ o СЕБ дає зна�
чення індикатора для 2005 року для
України на рівні 0,7095 і для області
на рівні 0,6577, що свідчить про
відносно низький рівень економічної
безпеки Житомирської області, яка
займає 17 рейтингове місце за цим
показником серед регіонів України.

Матриця SWOT�аналізу як
змістовна оціночна основа економі�
чної безпеки. Оцінка стану економі�
чної безпеки, конкурентних переваг
та обмежень перспективного роз�
витку регіонів здійснюється на ос�
нові діагностики умов регіонально�
го розвитку з використанням SWOT�
методики. На основі проведеного
аналізу здійснюється ідентифікація
проблем та переваг процесу гаранту�
вання економічної безпеки та вибір
стратегічних напрямів розвитку ре�
гіону. Вихідним пунктом у виборі
сценарію розвитку є співвідношення
сильних і слабких сторін (потенціа�

лу, загроз та можливостей) розвит�
ку регіону.

Виходячи з проблемних вимог
аналізу ЕБ регіону, матриця SWOT
має відповідну специфічну структу�
ру. Вона відображає характер еконо�
мічної ситуації Житомирської об�
ласті у 2005 р. з її особливостями
актуального впливу на динамічний та
статичний компоненти безпеки та
можливості її оцінки (табл. 3). Це
дало можливість, виходячи з аналі�
зу стану  економіки, визначити
сильні і слабкі сторони, сприятливі
можливості і ризики загроз еко�
номічній безпеці області.

ВИСНОВКИ
Проведені розрахунки показали,

що Житомирська область за окреми�
ми показниками займає вагомі по�
зиції в Україні. Так, вона має знач�
ний потенціал за окремими видами
природних ресурсів (мінерально�си�
ровинні, лісові, водні), значний тури�
стично�рекреаційний потенціал, уні�
кальні промислові виробництва.

Однак показник динамічної еко�
номічної безпеки області є вищим від
загальнодержавного, що зумов�
люється більш сприятливим співвід�
ношенням впливу показників�стиму�
ляторів і дестимуляторів. Показник
статичної економічної безпеки об�

Таблиця 2. Розрахунки показника статичної економічної безпеки
Житомирської області за 2005 р.
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Таблиця 3. SWOT8аналіз соціально8економічного розвитку Житомирської області
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ласті є меншим від рівня
держави, так як більшість
її фактичних показників
не відповідають порого�
вим. Спостерігаються
значні варіації окремих
показників в межах об�
ласті.

Подальшими розроб�
ками в даному напрямі мо�
жуть бути наступні: удос�
коналення системи показ�
ників оцінки безпеки, ме�
тодики проведення розра�
хунків коефіцієнтів безпе�
ки, використання інфор�
маційних програм оцінки
рівня безпеки.

Література:
1. Борисевич В.И., Гей�

злер П.С.,  Фатеев В.С. и
др. Экономика региона. —
М.: БГЭУ, 2002. — 432 с.

2. Губський Б.В.
Економічна безпека Ук�
раїни : методологія вимі�
ру, стан і стратегія забез�
печення : Монографія.—
К.: Укрархбудінформ,
2001. — 121 с.

3. Кормишкин Е.Д.
Экономическая безопас�
ность региона: Учебное
пособие. — Саранск: Из�
дательство Мордовского
университета, 2001. — 136
с.

4. Основы экономичес�
кой безопасности / Под
ред. Е.А. Олейникова. —
М.:  Бизнес�синтез, 1997.
— 288 с.

5. Сенчагов В.К. Эко�
номическая безопасность :
геополитика, глобализа�
ция, самосохранение и
развитие / Институт эко�
номики РАН. — М.: ЗАО
"Финстатинформ", 2002.
— 128 с.

6. Сундук А.М. Систе�
ма індикаторів оцінки еко�
номічної безпеки України
та її регіонів // Продук�
тивні сили і регіональна
економіка : Зб. наук. пр. У
2 ч. — Ч. 2 — К.: РВПС Ук�
раїни НАН України. —
2003. — Ч.  I. — С. 213 —
221.

7. Сундук А.М., Юрін
Я.В. Банківське кредиту�
вання як чинник гаранту�
вання інвестиційної безпе�
ки регіонів // Вісник НБУ.
— 2004. — № 1. — С. 24 —
26.

8. Чужиков В.І. Регіо�
нальні інтеграційні стра�
тегії постсоціалістичних
країн Європи : Моногра�
фія.— К.: ТОВ "Кадри",
2003. — 297 с.


