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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Економіка регіонів України з багатьох об’єктивних  

і суб’єктивних причин виявилася вкрай уразливою до зовнішніх впливів. Така 

вразливість використовується геоекономічними гравцями для спроби розхитати 

економічні основи стійкості і безпеки держави. Потреба в захисті від небажаних 

зовнішніх впливів і радикальних внутрішніх змін, інакше кажучи, потреба в 

безпеці – це базова, засаднича потреба як для життя окремої людини, сім'ї, так і 

різних об'єднань людей, включаючи суспільство і державу. На сучасному етапі 

розвитку української держави особливе значення набувають регіональні проблеми 

її безпеки, особливо проблеми, пов’язані з економічною безпекою, яка є 

ключовою в питанні збереження національного суверенітету України.  

Об’єктивна диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного 

розвитку, суттєво впливає на економічну безпеку держави, що підтверджується 

дослідженнями вчених-регіоналістів, які доводять, що наявність, характер і 

прояв загроз, власне і є причинами виникнення поняття «економічна безпека 

регіону». Тому концепція регіональної економічної безпеки повинна  розглядатися, 

перш за все, як превентивна система, що створює постійний індикативний 

моніторинг негативних тенденцій розвитку регіону. Економічна безпека регіону 

має специфічні відмінності, головним чином обумовлені суттєвим впливом на 

економічні відносини соціального та екологічного середовища, які можуть бути 

джерелом формування ризиків та загроз економічній безпеці. Крім того – стан 

економічної безпеки регіонів є критерієм рівня забезпечення економічної 

безпеки держави. 

Проблемам соціально-економічного розвитку регіонів, трансформації 

регіональної економіки, раціонального використання ресурсів і забезпечення 

економічної безпеки регіонів присвячені наукові роботи вітчизняних і закордонних 

вчених, серед яких: О. І. Амоша, Б. В. Буркинський, М. П. Войнаренко, 

О. С. Власюк, В. І. Геєць, З. В. Герасимчук, О. М. Головченко, В. О. Дергачов, 

М. І. Долишній, В. І. Дубницький, В. І. Захарченко, Г. П. Козаченко, О. І. Лайко,  

Л. Г. Лисенко, О. М. Ляшенко, П. А. Ляшенко, В. І. Мунтіян, В. О. Онищенко, 

А. І. Сухоруков, В. М. Степанов, Ю. М. Харазішвілі, М. А. Хвесик, також 

А. І. Татаркин, А. А. Куклін, В. К. Сенчагов, В. О. Богомолов, Н. В. Дюженкова, 

Г. В. Гутман, Т. Ю. Феофілова, К. Ю. Мелешин, О. Г. Гранберг , Р. Гудленд, 

Х. І. Делі, Г. Келленберг, В. Кейбл, А. Мур, Д. Рейхарт, К. Хнариден, Ф. Шнайєр, 

У. Айзард. 

Віддаючи належне науковому здобутку попередніх досліджень, необхідно 

визнати, що існує необхідність їх продовження у таких напрямках: розкриття 

сутності поняття «економічна безпека регіонів»; розробка комплексного 

механізму забезпечення економічної безпеки регіонів; системне обґрунтування 

системи показників економічної безпеки; розробка методичного підходу до оцінки 

загроз економічній безпеці регіону. Все це обумовило актуальність обраної теми 

дисертації, її наукове та практичне значення. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планами науково-дослідних робіт 
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ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», в рамках 

держбюджетних тем: «Організаційно-економічних механізм збалансованого 

розвитку регіонів» (державний реєстраційний номер 0116U001713; виконавець), 

в якій автором запропоновано теоретико-методичне обґрунтування процесу 

підвищення конкурентоспроможності регіону в контексті забезпечення його 

економічної безпеки; «Моделювання конкурентоспроможності промислових 

підприємств хімічної галузі України» (державний реєстраційний номер 

0114U002804; відповідальний виконавець), де автором визначено вплив рівня 

конкурентоспроможності підприємств на формування умов забезпечення 

економічної безпеки регіону; «Науково-практичні засади формування фінансово-

економічної безпеки різних економічних систем» (державний реєстраційний 

номер 0115U001151; виконавець) згідно плану НДР ДВНЗ «ЧНТУ», в якій 

автором обґрунтовано необхідність розробки методичних підходів до оцінки 

фінансової безпеки фінансових установ; «Методологія соціально-економічного, 

інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, 

підприємств та їх об’єднань» (державний реєстраційний номер 0116U006782, 

виконавець) згідно плану НДР ДВНЗ НМетАУ, в якій автором виявлені 

особливості впливу конкурентоспроможності економіки регіону на його 

економічну безпеку. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних та прикладних засад комплексної оцінки загроз та 

механізму забезпечення економічної безпеки регіону. Для досягнення мети 

дослідження  були поставлені та вирішені наступні завдання: 

- розвинути понятійно-категоріальний апарат дослідження явища 

«економічна безпека регіону»; 

- визначити сутність та структуру комплексного інституціонального 

забезпечення економічної безпеки регіону; 

- розробити комплексний підхід до оцінки економічної безпеки регіону на 

основі різних методів і в контексті різних аспектів цього явища; 

- розвинути багатоаспектну класифікацію загроз економічної безпеки 

регіону; 

- удосконалити методичний підхід до комплексної оцінки рівня загроз 

економічної безпеки регіонів; 

- розвинути уявлення про систему моніторингу економічної безпеки 

регіону; 

- розробити структуру комплексного механізму забезпечення економічної 

безпеки регіону. 

Об’єктом дослідження є комплексна оцінка загроз та механізм 

забезпечення економічної безпеки регіону.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

комплексної оцінки загроз та механізм забезпечення економічної безпеки регіону.  

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження є 

фундаментальні положення економічної теорії, регіоналістики, регіонального 

менеджменту, теорії економічної безпеки регіонів. 
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При виконанні дисертаційної роботи були використані такі методи: 

системного аналізу – для дослідження сутності економічної безпеки регіонів; 

статистичного аналізу – для визначення сучасних тенденцій соціально-

економічного розвитку регіонів України в контексті забезпечення їх економічної 

безпеки; групування, зіставлення – при обробці інформації про стан соціально-

економічного розвитку та безпеки регіонів України; економіко-математичного 

моделювання – при побудові моделей прогнозування економічного розвитку 

регіонів; кластерного аналізу, нечітких множин та експертних оцінок – при оцінці 

економічної безпеки регіонів; графічної візуалізації – для наочного подання 

результатів дослідження. 

Інформаційною базою дослідження є монографії, спеціальна література, 

інформаційно-аналітичні бюлетені, періодичні наукові вітчизняні та зарубіжні 

видання, законодавчо-нормативні акти, дані Держкомстату України та ресурси 

Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

узагальненні і системному розв'язанні наукового завдання – розробці теоретико-

методичних та прикладних засад комплексної оцінки загроз та механізму 

забезпечення економічної безпеки регіону. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи, які характеризують її наукову новизну, такі: 

удосконалено: 

 визначення поняття «економічна безпека регіону» шляхом 

структурування існуючих його дефініцій (виділення родового поняття та істотних 

ознак), подальшого формування узагальнених родового поняття та істотних 

ознак з наступним синтезом узагальненого визначення. Це стан та тенденції 

економіки регіону, що забезпечують рівновагу, незважаючи на вплив кризових 

явищ і процесів, внутрішніх та зовнішніх загроз, умови для підвищення якості 

життя і безпеки людини та навколишнього середовища, а також інтегрованість 

в економіку країни та економічну незалежність, раціональне використання 

ресурсів і використання конкурентних переваг. Таке визначення надає комплексне 

бачення цього явища й охоплює більшість з існуючих його визначень; 

 понятійно-категоріальний апарат дослідження економічної безпеки 

регіону – визначено низку взаємопов'язаних понять: «економічна безпека регіону» 

(ЕБР); «фактори економічної безпеки регіону», «показники економічної безпеки 

регіону»; «переваги економічної безпеки регіону», «слабкості (недоліки) 

економічної безпеки регіону», «позиція регіону в сфері економічної безпеки» та 

«потенціал економічної безпеки регіону»; 

 комплексне інституціональне забезпечення економічної безпеки регіону 

як два взаємопов’язаних блоки: 1-й блок передбачає моніторинг та оцінку стану 

регіональної економічної політики з точки зору: зовнішніх і внутрішніх 

факторів; загроз і можливостей їх запобігання; критеріїв, цільових показників і 

порогових значень безпеки; 2-й блок передбачає розробку стратегії розвитку 

регіону та заходів, спрямованих на її реалізацію, формування інститутів і 

механізмів реалізації стратегії, розробку системи оцінки ефективності реалізації 

стратегії; 
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 запропоновано комплексний підхід до оцінки економічної безпеки 

регіонів, який передбачає послідовність таких оцінок: на основі кластерного 

підходу; на основі нечітко-логічного підходу, який дозволяє порівнювати стан 

економічної безпеки регіону як з іншими регіонами України, так із регіонами 

інших країн світу; комплексна оцінка рівня загроз економічної безпеки регіонів 

за 7-ма групами загроз (виробничого і технологічного характеру; фінансові; 

організаційно-правові; соціальні та демографічні; техногенні екологічні; 

забруднення навколишнього середовища; інформаційні); SWOT-аналіз економічної 

безпеки регіонів; на основі результативного підходу; 

дістало подальший розвиток: 
 класифікація загроз економічної безпеки регіону, що розглядається у 

трьох аспектах: сфера виникнення, атрибутивні ознаки загрози, характер 

результату здійснення загрози. Таке уявлення, на відміну від існуючих, дозволяє 

більш комплексно показати характер загроз економічної безпеки регіону і створює 

основу для прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень; 

 уявлення про моніторинг економічної безпеки регіону шляхом 

визначення його нових аспектів: паралельно з періодичним комплексним 

моніторингом здійснення експрес-моніторингу з використанням невеликої 

кількості ключових індикаторів економічної безпеки регіону; здійснення 

зовнішньої незалежної оцінки стану економічної безпеки регіону; оцінювання 

зв'язку цілей регіональних програм (інструментів економічної безпеки регіону) 

з цілями економічної безпеки регіону, з використанням при цьому експертних 

оцінок; 

 структуру комплексного механізму забезпечення економічної безпеки 

регіону, в основу якої покладено узагальнену структуру механізму державного 

управління. Її визначальною складовою є «цілі», а основними складовими – 

суб’єкти, функції та інструменти. Структура враховує необхідність зворотного 

зв'язку між системою управління та об’єктом управління, проведення постійного 

моніторингу стану та тенденцій економіки регіону, врахування впливу 

зовнішнього інституціонального середовища та необхідність дотримання низки 

принципів, нормативного забезпечення та ключових стратегічних документів. 

Практичне значення одержаних результатів. Реалізація висновків та 

пропозицій дисертанта сприятиме формуванню теоретико-методичних засад 

економічної безпеки регіону. Практичне значення роботи полягає в удосконаленні 

процесу управління економічною безпекою регіону. Результати дослідження 

використано суб’єктами регіонального та місцевого управління економічним 

розвитком, зокрема: департаментом економічного розвитку Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації при формуванні стратегії забезпечення 

економічної безпеки регіону (№ 492/0/31-19 від 13.05.2019 р.); виконавчим 

комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області при обґрунтуванні 

підходів до забезпечення економічної безпеки регіону (№ 01-55/922 від 

14.05.2019 р.); фахівцями громадської організації Центру міського розвитку та 

інформаційних технологій м. Одеси при розробці довгострокових планів 

соціально-економічного розвитку територіальних громад Одеської області  

(№ 124 н від 16.05.2019 р.). 
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Результати дисертаційної роботи в частині моделювання оцінки економічної 
безпеки регіону використовуються у навчальному процесі в ДВНЗ УДХТУ МОН 
України під час викладання дисциплін: «Моделювання економіки», «Моделі 
економічної динаміки», «Інформаційний менеджмент», «Математичні методи і 
моделі ринкової економіки» (акт впровадження від 08.05.2019 р.) 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. 
Всі наукові результати, що викладені в дисертації, належать особисто автору.  
З наукових публікацій, виданих в співавторстві, у роботі використано лише ті 
положення, які становлять індивідуальний внесок автора, про що зазначено  
в переліку публікацій, за темою дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні, методологічні та 
практичні результати дисертації доповідались на 6 міжнародних і всеукраїнських 
наукових та науково-практичних конференціях: International scientific-practical 
conference «AVEZOV READINGS-14: Innovation potential of science and education  
of Kazakhstan in the new global reality» (Shymkent: M.Auezov SKSU, 2016); 
І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки  
та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції» 
(м. Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016); Міжнародна науково-практична 
конференція «Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи» 
(м. Дніпро, ДДУВС, 2018); ІІІ Міжнародний євразійський конгрес економіки  
і соціальних наук (м. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018); ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Трансформація національної економіки в контексті 
реалізації євроінтеграційної стратегії» (м. Миколаїв, МНУ імені 
В. О. Сухомлинського, 2019); Міжнародна науково-практична конференція з 
економіки «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної 
системи: теорії та пропозиції» (м. Запоріжжя, 2019). 

Публікації. Основні результати і висновки дисертаційної роботи 
опубліковано у 20 наукових працях (13,4 друк. арк., особисто автору належить 
9,1 друк. арк.). З них: 5 монографій (у співавторстві), 9 статей: у тому числі – 
6 у наукових фахових виданнях України (6 з них – у виданнях, які включено до 
міжнародних наукометричних баз даних), 1 стаття – у періодичному виданні 
іншої держави (включено до міжнародних наукометричних баз даних), 6 тез 
доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел із 238 найменувань і додатків 
на 59 стор. Основний текст складає 238 сторінок комп’ютерного тексту. Робота 
містить 30 таблиць та 34 рисунки, з яких 2 , що займають всю площу сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено її 
зв'язок з науковими програмами, планами та темами, визначено мету, завдання, 
об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичне 
значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи економічної безпеки 

регіону» досліджено сутність економічної безпеки та її місце в системі 
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національної безпеки, проведено аналіз існуючих визначень поняття «економічна 

безпека регіонів» та побудовано узагальнене визначення, запропоновано низку 

понять дослідження цього явища, показано, що економічна безпека це 

рекурсивне явище, надано характеристику комплексного інституціонального 

забезпечення економічної безпеки регіону, визначено структуру механізму 

управління економічною безпекою регіону. 

В роботі проведено аналіз понять «національна безпека» та «економічна 

безпека», нормативно-законодавчих документів з цих питань, який показав, що 

економічна безпека є базовою складовою національної безпеки, її фундаментом 

і матеріальною основою. Одночасно це вертикально-інтегрована трирівнева система 

(національний, регіональний та місцевий рівні) з розвинутими горизонтальними 

зв’язками (на кожному із зазначених рівнів), яка характеризується самодостатністю, 

забезпечує стійкість економіки від негативних зовнішніх і внутрішніх впливів  

і сприяє її поступальному розвитку. Економічна безпека є багатогранним 

явищем і її можна розглядати як: 1) рівень задоволення соціально-економічних 

потреб суб’єктів; 2) системно-функціональну властивість економічної системи, 

що пронизує всі виробничі відносини; 3) як стан національної економіки, який 

характеризується оптимальним співвідношенням продуктивності, ефективності, 

гнучкості, адаптивності, що дає їй змогу бути самодостатньою, динамічно 

стійкою, адекватно реагувати на внутрішні та зовнішні виклики, розвиватися  

і вдосконалюватися; 4)  ціль і функція держави, регіону, підприємства. 

Аналіз існуючих визначень поняття «економічна безпека регіону» показав, 

що існує широкий спектр поглядів на це явище і відсутня єдина точку зору.  

Це обумовлено складністю цього явища, а також тим, що його дослідження 

здійснюється в рамках різних наукових напрямів та з різних позицій.Через це  

в роботі здійснена спроба побудувати узагальнене визначення поняття 

«економічна безпека регіону», яке врахує точки зори більшості дослідників та 

забезпечить його комплексне уявлення. Для цього було здійснено семантичний 

аналіз 24 існуючих визначень поняття «економічна безпека регіону» шляхом 

виділення в кожному з них родового поняття та істотних ознак. Аналіз показав, 

що у більшості визначень в якості родового поняття використовуються поняття 

«стан економіки регіону». В якості істотних ознак, які дозволяють визначити 

поняття «економічна безпека регіону» як окремий вид поняття «стан економіки 

регіону» найбільш часто використовуються такі: стійкість розвитку, стабільність 

розвитку, раціональне використання ресурсів, збереження (підвищення) якості 

життя, інтегрованість в економіку країни, захист інтересів населення, економічна 

незалежність, використання конкурентних переваг. 

Виходячи з результатів проведеного аналізу, запропоновано узагальнене 

визначення поняття «економічна безпека регіону». Це стан та тенденції економіки 

регіону, який забезпечує рівновагу, незважаючи на вплив кризових явищ та 

внутрішніх і зовнішніх загроз, умови для підвищення якості життя і безпеки 

людини та навколишнього середовища, а також інтегрованість в економіку країни 

та економічну незалежність, раціональне використання ресурсів і використання 

конкурентних переваг. 
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Спираючись на узагальнене визначення поняття «економічна безпека 

регіону» в роботі запропоновано низку понять дослідження цього явища: 

поняття «фактори економічної безпеки регіону» та «показники економічної 

безпеки регіону». Перші є чинниками, від яких залежить економічна безпека 

регіону, а другі визначають саму економічну безпеку регіону. З математичної 

точки зору показники та фактори економічної безпеки регіону співвідносяться 

як функція та її аргументи; поняття «переваги економічної безпеки регіону»  

та поняття «слабкості (недоліки) економічної безпеки регіону». Це перевага 

(слабкість (недолік)) регіону у порівнянні з іншими регіонами за окремим 

показником (фактором) або групою показників (факторів) економічної безпеки 

регіону; поняття «потенціал економічної безпеки регіону» – джерела, можливості, 

засоби, запаси, які можуть бути використанні для забезпечення економічної 

безпеки регіону; поняття «позиція регіону в сфері економічної безпеки регіону». 

Це місце регіону по відношенню до інших регіонів за окремими показниками 

(факторами) або групою показників (факторів) економічної безпеки регіону. 

В роботі показано, що економічна безпека це рекурсивне явище у тому 

розумінні, що економічна безпека суб'єктів нижнього рівня визначається 

економічною безпекою суб'єктів більш високого рівня і навпаки (рис. 1). 

Відповідно економічна безпека регіону з одного боку, залежить від економічної 

безпеки підприємств, органів місцевої влади та населення, які знаходяться на 

території регіону, а з іншого боку, визначається економічною безпекою держави 

та станом економічної безпеки у світі. 
 

 
 

Рис. 1. Рекурсивність явища економічної безпеки 

 

В роботі розвинуто класифікацію загроз економічної безпеки регіону, яка 

представлена як триаспектна: сфера виникнення, атрибутивні ознаки загрози, 

характер результату здійснення загрози. Таке уявлення, на відміну від існуючих, 

дозволяє більш комплексно продемонструвати характер загроз економічної безпеки 

регіону і створює основу для прийняття більш обґрунтованих управлінських 

рішень. 

В дисертації комплексне інституціональне забезпечення економічної 

безпеки регіону розглядається як два взаємопов’язаних блоки: 

Економічна безпека регіону 

Економічна безпека підприємств, 

місцевих органів влади та населення 

Економічна безпека держави 
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1-й блок передбачає моніторинг та оцінку стану регіональної економічної 

політики з точки зору: зовнішніх і внутрішніх факторів (територіальне 

розташування, наявність природних ресурсів, логістично-транспортний розвиток, 

рівень участі в міжнародних ринкових відносинах, виробнича діяльність, 

розвиток підприємництва, розвиненість регіональної інфраструктури); загроз і 

можливостей їх запобігання; критеріїв, цільових показників і порогових 

значень безпеки; 

2-й блок передбачає розробку стратегії розвитку регіону та заходів, 

спрямованих на її реалізацію, формування інститутів і механізмів реалізації 

стратегії, розробку системи оцінки ефективності реалізації стратегії. 

У другому розділі «Методичні засади оцінки економічної безпеки 

регіонів» проведено аналіз методичних підходів до оцінки економічної безпеки 

регіонів, запропоновано комплексний підхід до оцінки їх економічної безпеки, 

здійснено оцінку економічної безпеки регіонів на основі кластерного підходу та 

нечітко-логічного підходу, а також комплексну оцінку рівня загроз економічної 

безпеки регіонів, SWOT-аналіз економічної безпеки регіонів та її оцінку на 

основі результативного підходу. 

Проведений в роботі аналіз методичних підходів до оцінки економічної 

безпеки регіонів можна поділити на 2 групи: факторні та результативні. В рамках 

першої групи методичних підходів оцінка економічної безпеки регіонів 

здійснюється на основі факторних показників, тобто таких, від яких вона 

залежить (обсяг основного капіталу, наявність природних ресурсів, обсяг іноземних 

інвестицій, рівень освіти і кваліфікації населення, стан інституціонального 

середовища, географічне положення і т. ін.). Оцінка економічної безпеки 

регіонів в рамках другої групи методичних підходів визначається на основі 

результативних показників, тобто таких, що її визначають (стабільність розвитку 

економіки, якість життя, стійкість до впливу кризових явищ, внутрішніх та 

зовнішніх загроз і т. ін.). 

Результати аналізу свідчать, що факторні підходи одержали широке 

застосування при оцінці економічної безпеки регіонів та країн. Вони ґрунтуються 

на тезі, що один або кілька показників не можуть повністю відобразити стан 

економічної безпеки регіону і тому використовується досить багато показників 

(десятки) і на їх основі розраховується інтегральний показник. Ця група 

методичних підходів має низку суттєвих недоліків: часто використовуються 

експертні оцінки, які є суб'єктивними і не завжди дають достовірні відповіді  

і точно відображають ситуацію, тому що експерти уникають крайніх оцінок; 

визначення інтегрованого показника на основі численних факторів проблематичне, 

оскільки, як правило, вони неоднорідні і непорівнянні; за своєю конструкцією 

інтегральні показники, в основному, характеризують потенціал регіону щодо 

забезпечення економічної безпеки регіону, а не її саму; велика кількість показників 

ускладнює прийняття рішень і висновків про економічну безпеку регіонів. 

Результативні підходи не набули широкого застосування, що, на нашу 

думку, не виправдано, оскільки оцінка економічної безпеки регіону визначається 

результатами діяльності регіону (валовий регіональний продукт на душу населення, 

рівень зайнятості, рівень життя, стан навколишнього середовища), а не факторами, 

8



9 

які впливають на неї. На наш погляд, найбільш обґрунтована концепція 

економічної безпеки – це результативність. В цьому контексті доцільно 

оцінювати економічну безпеку регіонів на основі невеликої кількості ключових 

показників. В контексті досвіду Європейського Союзу пропонується в якості 

головного показника використовувати ВРП на душу населення, а в якості 

додаткових показників – рівень зайнятості, економічну активність населення, 

рівень освіти та стан навколишнього природного середовища.  

 В роботі запропоновано комплексний підхід до оцінки економічної 

безпеки регіонів, який передбачає послідовність таких оцінок: 

 оцінка економічної безпеки регіонів на основі кластерного підходу; 

 оцінка економічної безпеки регіонів на основі нечітко-логічного підходу; 

 комплексна оцінка рівня загроз економічної безпеки регіонів; 

 SWOT-аналіз економічної безпеки регіонів; 

 оцінка економічної безпеки регіонів на основі результативного підходу. 

В дисертації здійснено оцінку економічної безпеки регіонів України на 

основі кластерного підходу за такими 5 показниками: ВРП, наявний доход, 

капітальні інвестиції та обсяг реалізованої промислової продукції на душу 

населення, а також рівень зайнятості. Даний  підхід дозволив визначити групи 

регіонів як за кожним окремим показником, так і комплексно, на основі 

узагальнення всіх п’яти показників. Результати розрахунків свідчать про суттєву 

диференціацію регіонів за рівнем економічної безпеки у 2017 році: 3 регіони 

відносяться до групи аутсайдерів (Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька), 

7 – до групи з показниками нижче середнього рівня, 8 – до групи з показниками 

вище середнього рівня, 4 – до групи лідерів (Дніпропетровська область, Запорізька, 

Київська та Полтавська). Спостерігається велика розбіжність за деякими 

показниками між регіонами-лідерами і регіонами-аутсайдерами, що вказує на 

велику диференціацію у розвитку регіонів, і, в свою чергу, впливає на стан 

економічної безпеки країни. 

В роботі запропоновано методичний підхід до оцінки економічної 

безпеки регіону, який відрізняється від існуючих використанням нечітко-

логічного підходу, базується на загальнодоступних даних; дозволяє аналізувати 

об’єкт дослідження як в статиці, так і в динаміці; надає можливість оцінювати 

як загальний стан економічної безпеки регіонів, так і за окремими складовими; 

дозволяє порівнювати стан економічної безпеки регіону як з іншими регіонами 

України, так із регіонами інших країн світу. Результати розрахунку оцінки 

економічної безпеки Дніпропетровської, Одеської та Чернігівської областей за 

окремими напрямами (показниками) і загальна оцінка свідчать, що: регіони, 

знаходяться в критичній зоні за показниками демографічної безпеки та 

доходами населення; Дніпропетровська область є лідером за станом фінансової 

забезпеченості і рівнем росту ВРП серед інших регіонів; регіони мають низьку 

інвестиційну привабливість та високу імпортозалежність (табл. 1).  

В роботі запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки рівня 

загроз економічної безпеки регіонів за 7-ма групами загроз: виробничого і 

технологічного характеру; фінансові; організаційно-правові; соціальні та 

демографічні; техногенні екологічні; забруднення навколишнього середовища; 
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інформаційні. В рамках кожної групи для кожної загрози на основі експертних 

оцінок визначено її ваговий  коефіцієнт. На підставі оцінок кожної групи загроз 

здійснюється інтегральна оцінка рівня загроз економічної безпеки регіонів. 

Результати розрахунку свідчать, що найнижчий рівень загроз має Харківська 

область, 11 областей мають середній рівень загроз, найвищій рівень загроз має 

Луганська і Херсонська області. 

Таблиця 1 

Оцінка рівня економічної безпеки Дніпропетровської, Одеської  

та Чернігівської областей у 2017 р. на основі нечітко-логічного підходу 

  Області 

 Дніпропетровська Одеська Чернігівська 

Загальна оцінка Низький Низький Низький 

Оцінка за окремими напрямами 

Інвестиції Низький Низький Низький 

Інновації Кризовий Кризовий Кризовий 

Фінанси Високий Середній Кризовий 

Зовнішньоекономічна діяльність Низький Низький Низький 

Демографія Кризовий Кризовий Кризовий 

Соціальна сфера Низький Низький Низький 

Макроекономічна сфера Середній Середній Низький 

 

Для оцінки економічної безпеки регіонів в роботі проведено SWOT-аналіз, 

який показав, що має місце: збільшення майнової диференціації населення і 

підвищення рівня бідності; низька інвестиційна й інноваційна активність 

підприємств, яка викликана деформованістю структури української економіки; 

посилення диференціації регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку; 

криміналізація суспільства і господарсько-фінансової діяльності, зростання 

економічної корупції. 

В роботі здійснено оцінку економічної безпеки регіонів на основі 

результативного підходу. В якості головного результативного показника 

використано валовий регіональний продукт на душу населення, а в якості 

додаткових показників запропоновані: рівень зайнятості, демографія, стан 

навколишнього середовища. Виходячи з досвіду Європейського союзу виділено 

3 групи регіонів: депресивні (аутсайдери) – ВРП на душу населення менше 75 % 

від середнього рівня в Україні, ті, що мають середній рівень економічної 

безпеки – 75-90 %, лідери – більше 90 %. Результати розрахунків свідчать  

про зменшення диференціації між регіонами. Кількість депресивних регіонів 

2009-2017 рр. зменшилася з 15 до 12, лідерів – зменшилася з 7 до 5, а таких, що 

мають середній рівень економічної безпеки – збільшилася з 2 до 7. 

У третьому розділі «Шляхи та пріоритети забезпечення економічної 

безпеки регіонів України» побудовано прогнозні моделі оцінки економічної 

безпеки регіонів, визначено напрямки удосконалення її моніторингу, 

запропоновано структуру комплексного механізму забезпечення економічної 

безпеки регіону. 
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Одним з визначальних факторів, що впливає на економічну безпеку 

регіону, є його економічне зростання. Прогнозування цього процесу є досить 

важливим при дослідженні й оцінці економічної безпеки регіонів. З метою 

виключення впливу інфляції в роботі було здійснено прогнозування індексу 

валового регіонального продукту (І_ВРП). Для цього було використано 

степеневу модель (І_ВРП = А0*(1+к)
t
, де: к – щорічний темп росту, t – рік). 

Прогноз зростання (падіння) індексу валового регіонального продукту на період 

2019-2022 рр. надано у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Прогноз індексу валового регіонального продукту  

у регіонах України у 2022 році (2018 рік за 100 %) 

Область 

Темп 

росту, % І_ВРП Область 

Темп 

росту, % І_ВРП 

Вінницька 102,9 112,2 Миколаївська 100,4 101,8 

Волинська 102,8 111,5 Одеська 100,9 103,7 

Дніпропетровська 97,4 90,0 Полтавська 97,6 90,7 

Донецька* 89,3 63,5 Рівненська 99,8 99,0 

Житомирська 103,4 114,25 Сумська 99,0 96,0 

Закарпатська 99,5 98,1 Тернопільська 100,8 103,1 

Запорізька 99,7 98,8 Харківська 98,6 94,6 

Івано-Франківська 99,9 99,4 Херсонська 100,6 102,6 

Київська 101,9 107,7 Хмельницька 101,3 105,1 

Кіровоградська 99,8 99,4 Черкаська 99,5 98,1 

Луганська* 86,1 55,0 Чернівецька 99,8 99,1 

Львівська 100,4 101,7 Чернігівська 99,8 99,0 
 - без врахування тимчасово-окупованих територій 

 

З таблиці 2 видно, що більшість розвинутих областей має від’ємний 

щорічний темп зростання індексу ВРП (Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, 

Харківська, Сумська та ін.). У більшості депресивних регіонів, цей показник 

навпаки позитивний (Волинська, Житомирська, Херсонська, Хмельницька та ін.), 

майже половина областей має темп зростання (зменшення) в межах 1 відсотка. 

Було здійснено прогнозування індексів: капітальних інвестицій, зайнятого 

населення, валової доданої вартості  переробної промисловості та обсягів 

експорту товарів регіонів з метою відстеження тенденції їх зміни. Отримані 

результати свідчать про наступне: має місце позитивна динаміка індексу 

капітальних інвестицій (21 область має позитивний темп росту і тільки три – 

Луганська, Донецька і Чернівецька – від’ємний). Зростання індексу ВДВ 

переробної промисловості спостерігається у 8 областях, 3 – мають нейтральну 

динаміку в межах 1 відсотка, 13 областей – від’ємну (серед них промислово 

розвинені області: Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, 

Сумська та ін.). Також спостерігається падіння індексу зайнятого населення  

у всіх областях і зменшення індексу експорту товарів (17 областей мають 

негативну динаміку і лише 7 – позитивну). 
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У роботі систему моніторингу визначено в якості однієї з головних 

складових системи забезпечення економічної безпеки регіонів. Під моніторингом 

пропонується розуміти процес безперервного контролю індикаторів економічної 

безпеки регіону, що включає збір інформації, аналіз динаміки показників, 

виявлення тенденцій подальшого розвитку і прогнозування загроз. З метою 

розвитку моніторингу економічної безпеки регіону запропоновано низку його 

нових напрямів:  

  окрім періодичного комплексного моніторингу стану економічної безпеки 

регіону доцільно паралельно проводити експрес-моніторинг з використанням 

невеликої кількості ключових індикаторів економічної безпеки регіону (валовий 

регіональній продукт на душу населення, темп його росту, рівень зайнятості, 

стан забруднення навколишнього середовища, ступень диференціації доходів 

населення та ін.); 

  здійснення зовнішньої незалежної оцінки стану економічної безпеки 

регіону. На рівні регіону її може здійснювати відповідна структура при 

обласній раді. Внутрішня оцінка здійснюється структурними підрозділами 

обласної державної адміністрації; 

 оцінювання зв'язку цілей регіональних програм (інструментів економічної 

безпеки регіону) з цілями економічної безпеки регіону, з використанням при 

цьому експертних оцінок. 

В роботі запропоновано структуру комплексного механізму забезпечення 

економічної безпеки регіону. В якості методологічної основи було використано 

узагальнену структуру механізму державного управління, яка, в якості основних 

елементів включає в себе: мету (цілі); функції; методи реалізації функцій; 

інструменти методів; суб’єкти, які забезпечують здійснення функцій; норми 

(правила, закони), які встановлюють рамки здійснення функцій та діяльності 

суб’єктів; ресурси (фінансові та матеріальні) для здійснення функцій механізму. 

Визначальною складовою механізму забезпечення економічної безпеки 

регіону є «цілі» – забезпечення рівноваги економіки регіону, незважаючи на вплив 

кризових явищ та внутрішніх і зовнішніх загроз, умов для підвищення якості 

життя і безпеки людини та навколишнього середовища, а також інтегрованості 

в економіку країни та економічної незалежності, раціональне використання 

ресурсів і використання конкурентних переваг. Основними складовими є суб’єкти 

(облрада, обладміністрація, інші регіональні органи виконавчої влади, суб’єкти 

господарської діяльності та інші), функції (захисна, регулятивна, превентивна, 

соціальна, інноваційна) та інструменти (угоди щодо регіонального розвитку; 

державні цільові програмами для регіонів; регіональні цільові програми; 

програми подолання стану депресивності території; програми транскордонного 

співробітництва; державний фонд регіонального розвитку, угоди для реалізації 

міжрегіональних проектів та ін.). Структура комплексного механізму забезпечення 

економічної безпеки регіону враховує необхідність зворотного зв'язку між системою 

управління та об’єктом управління, проведення постійного моніторингу стану та 

тенденцій економіки регіону, вплив зовнішнього інституціонального середовища, 

необхідність дотримання ключових стратегічних нормативних документів (державна 

стратегія регіонального розвитку, регіональна стратегія розвитку) (рис. 2). 
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Побудова комплексного механізму забезпечення економічної безпеки 
регіону передбачає низку етапів: по-перше, це визначення цілей і на їх основі 
визначення функції. Потім для функції визначаються методи її реалізації, а для 
них відповідні інструменти. У подальшому визначаються суб’єкти, які 
забезпечують здійснення функцій. Для функцій та суб’єктів розробляється 
нормативна база, що встановлює рамки здійснення перших та діяльності інших. 
І останній етап – визначення ресурсів для здійснення функцій механізму. 

 

ВИСНОВКИ 
 

В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення 
актуального наукового завдання – розробка теоретико-методичних та прикладних 
засад комплексної оцінки загроз та механізму забезпечення економічної безпеки 
регіону. Виконане дослідження дозволяє сформулювати такі висновки: 

1.  Автором проаналізовано генезис понять «економічна безпека», 
«економічна безпека регіону», виявлена складність і багатоаспектність їх розуміння, 
обґрунтовано необхідність використання системного підходу для їх дослідження. 
Побудовано узагальнене визначення поняття «економічна безпека регіону» – це 
стан та тенденції економіки регіону, який забезпечує рівновагу, незважаючи на 
вплив кризових явищ і процесів, внутрішніх та зовнішніх загроз, умови для 
підвищення якості життя і безпеки людини та навколишнього середовища, а також 
інтегрованість в економіку країни та економічну незалежність, раціональне 
використання ресурсів і використання конкурентних переваг. Таке визначення 
відображає комплексне бачення цього явища і охоплює більшість з існуючих 
його визначень. 

З позиції системного аналізу автором визначено низку взаємопов'язаних 
понять дослідження явища економічної безпеки регіону, яка поєднує такі поняття: 
«економічна безпека регіону»; «фактори економічної безпеки регіону», «показники 
економічної безпеки регіону»; «переваги економічної безпеки регіону», «слабкості 
(недоліки) економічної безпеки регіону», «позиція регіону в сфері економічної 
безпеки» та «потенціал економічної безпеки регіону». 

2.  Автором запропоновано модель комплексного інституціонального 
забезпечення економічної безпеки регіону, в основу якої покладено системно-
концептуальний підхід. Він реалізовується через: циклічну системність, яка діє 
за допомогою «проходження циклу забезпечення економічної безпеки регіону 
від прийняття управлінського рішення у формі нормативних правових актів, 
погоджених з концепцією економічної безпеки регіону до результату 
цілеспрямованої діяльності. Ця модель дозволяє оптимізувати управлінські 
рішення, що вирішують одночасно дві задачі: захисту об’єктів управління в 
сфері економічної безпеки регіону від впливу негативних впливів і задоволення 
еталонних потреб населення регіону. 

3.  В роботі запропоновано комплексний підхід до оцінки економічної 
безпеки регіонів, який передбачає послідовність таких оцінок: на основі 
кластерного підходу; на основі нечітко-логічного підходу, який дозволяє 
порівнювати стан економічної безпеки регіону як з іншими регіонами України, 
так із регіонами інших країн світу; комплексна оцінка рівня загроз економічної 
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безпеки регіонів за 7-ма групами загроз (виробничого і технологічного характеру; 
фінансові; організаційно-правові; соціальні та демографічні; техногенні екологічні; 
забруднення навколишнього середовища; інформаційні); SWOT-аналіз економічної 
безпеки регіонів; на основі результативного підходу. 

4.  В роботі побудовано класифікацію загроз економічної безпеки регіону, 

яка показана триаспектною: сфера виникнення, атрибутивні ознаки загрози, 

характер результату здійснення загрози. Таке уявлення, на відміну від існуючих, 

дозволяє більш комплексно уявити характер загроз економічній безпеці регіону 

і створює основу для прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень. 

5.  В рамках результативного підходу побудовано математичні моделі 

прогнозування стану економічної безпеки регіонів. Розрахунки темпу зростання 

індексу ВРП регіонів свідчать, про те, що більшість розвинутих областей має 

від’ємний щорічний темп зростання індексу ВРП (Дніпропетровська, Запорізька, 

Полтавська, Харківська, Сумська та ін.). У більшості депресивних  регіонів 

цей показник навпаки позитивний (Волинська, Житомирська, Херсонська,  

Хмельницька та ін.), майже половина областей має темп зростання (зменшення) 

в межах 1 відсотка.  

6.  В роботі в якості однієї з головних складових комплексного механізму 

забезпечення економічної безпеки регіону визначено систему моніторингу. З метою 

її удосконалення запропоновано: проведення експрес-моніторингу з використанням 

невеликої кількості ключових індикаторів економічної безпеки регіону (валовий 

регіональній продукт на душу населення, темп його росту, рівень зайнятості, 

стан забруднення навколишнього середовища, ступень диференціації доходів 

населення та ін.); здійснення зовнішньої незалежної оцінки стану економічної 

безпеки регіону, здійснення оцінки зв'язку цілей економічної безпеки регіону  

з цілями регіональних програм (інструментів економічної безпеки регіону)  

з використанням експертних оцінок. 

7.  В роботі запропоновано структуру комплексного механізму забезпечення 

економічної безпеки регіону. Її основними складовими є «цілі», суб’єкти, функції 

та інструменти. Структура враховує необхідність зворотного зв'язку між системою 

управління та об’єктом управління, проведення постійного моніторингу стану 

та тенденцій економіки регіону, врахування впливу зовнішнього інституціонального 

середовища, необхідність дотримання низки принципів, нормативного забезпечення 

та ключових стратегічних документів. 
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ABSTRACT 

Ovcharenko O. V. Comprehensive assessment of the level of threats and 

the mechanism for ensuring the economic security of the region. – Qualifying 

scientific manuscript. 
The thesis is for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic 

Sciences in the specialty 08.00.05 – development of productive forces and regional 
Economy. – Institute of Market Problems and Economic and Environmental Studies 
of National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2020. 

The thesis is dedicated to solving the actual scientific and methodological 
problem – the development of theoretical, methodological and applied principles for 
a comprehensive threat assessment and the mechanism for ensuring the economic 
security of the region. In the paper the essence of economic security and its place in 
the national security system has been explored; the analysis of the existing definitions 
of the concept of “economic security of the regions” has been made and a generalized 
definition has been constructed. “Economic security of the region” is the state and 
trends of the region’s economy, which ensures equilibrium, regardless of the impact 
of crisis phenomena and processes, internal and external threats, conditions for 
improving the quality of life and human security and the environment, as well as 
integration into the country's economy and economic independence, rational use of 
resources and the use of competitive advantages. From the position of system 
analysis, the author has formed a four-level hierarchical system of interrelated 
concepts of research on the phenomenon of economic security of the region, which 
combines such concepts: "economic security of the region"; "factors of economic 
security of the region"; "indicators of economic security of the region"; "advantages 
of the region’s economic security", "weaknesses (shortcomings) of the region’s 
economic security", "region’s position in the field of economic security" and "region’s 
economic security potential". The characteristic of comprehensive institutional 
support of the region’s economic security is provided, which is based on a system-
conceptual approach. The structure of the mechanism for managing the economic 
security of the region is determined, which is based on the generalized structure of 
the mechanism of public administration. Its defining component is goals, and the 
main components are subjects, functions and tools. 

In the work, a classification of threats to the economic security of the region 
has been constructed, which is presented as three-aspect: the sphere of occurrence, 
attribute attributes of the threat, the nature of the result of the threat. Such an idea, 
unlike the existing ones, allows for a more comprehensive presentation of the nature 
of threats to the region’s economic security and creates the basis for making more 
informed management decisions. 

The analysis of methodological approaches to assessing the economic security 
of the regions has been made in the thesis; an integrated approach to assessing their 
economic security has been proposed, which provides for the sequence of such 
assessments: based on a cluster approach; based on a fuzzy-logical approach; 
comprehensive assessment of the level of threats to the economic security of regions 
has been made; SWOT-analysis of regional economic security has been made; based 
on a productive approach. 
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A methodological approach to assessing the economic security of the region 

has been developed, which differs from the existing ones: using a fuzzy-logical 

approach and expert estimates based on publicly available data; allows you to analyze 

the object of study both in statics and in dynamics; allows you to evaluate both the 

general state of the economic security of the regions and by individual components; 

allows you to compare the state of economic security of the region with other regions 

of Ukraine, and with regions of other countries of the world. 

A methodological approach to a comprehensive assessment of the level of 

threats to the economic security of regions according to 7 groups of threats has been 

suggested: industrial and technological in nature; financial; organizational and legal; 

social and demographic; man-made environmental; environmental pollution; informational. 

Within each group, for each threat, its weight coefficient is determined by an expert 

method. Based on the assessments for each threat group, an integrated assessment of 

the level of threats to the economic security of the regions has been carried out. 

The economic security of the regions was assessed based on the cluster 

approach and the fuzzy-logical approach, as well as a comprehensive assessment of 

the level of threats to the economic security of the regions; a SWOT analysis of the 

economic security of regions and its assessment based on an effective approach was 

assessed. Predictive models for assessing the economic security of regions in the 

framework of an effective approach have been built. In the work, a monitoring 

system is defined as one of the main components of the system for ensuring the 

economic security of the regions. 

In order to develop a system for monitoring the economic security of the 

region, a number of its new directions were proposed: conducting express monitoring 

using a small number of key indicators of the region's economic security (gross 

regional product per capita, growth rate, employment rate, state of environmental 

pollution, degree of income differentiation population, etc.), the implementation of an 

external independent assessment of the state of economic security of the region, the 

assessment of the relationship of the goals economic security of the region with the 

objectives of regional programs (instruments of economic security of the region) with 

the use of expert estimates. The structure of a comprehensive mechanism for ensuring 

the economic security of the region has been proposed. 

Keywords: regional economic security; control system of economic security; 

evaluation of economic security; assessment of level of threats; the enforcement 

mechanism; integrated monitoring; cluster analysis; fuzzy logic approach.  
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