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Мета — дослідити стратегічні напрями підвищення рівня економічної безпеки 
регіонів.

Методи. Для досягнення визначеної мети застосовувалися методи теоретич-
ного узагальнення, аналізу та синтезу, логічного узагальнення, аналогій, порівняльно-
го зіставлення.

Результати. Статтю присвячено теоретичному дослідженню управлін-
ня процесами формування, забезпечення та зміцнення економічної безпеки наці-
ональної економіки через регіональну компоненту. Досліджено існуючі концепції 
зміцнення економічної безпеки національної економіки. Результати аналізу діючих 
Стратегій економічного розвитку регіонів до 2020 р. свідчать, що жодна стра-
тегія не визначає стан економічної безпеки регіону ні як базу економічного роз-
витку, ні як наслідок економічного розвитку регіону, що ще раз підтверджує від-
сутність узгодженості відносно питання забезпеченості економічної безпеки на 
регіональному та державному рівнях. Безпека розглядається з таких позицій, як 
громадська безпека, безпека довкілля, навколишнього середовища, радіаційна, еко-
логічна, енергетична безпека, безпека руху, продовольча безпека (Кіровоградська, 
Волинська, Полтавська області), особиста та інформаційна безпека (Луганська 
область). Результати аналізу стратегічних цілей, які визначені регіонами Украї-
ни у відповідних Стратегіях економічного розвитку до 2020 р., свідчать, що май-
же всі регіони (22 регіони або 92 %) мету забезпечення високого рівня та якості 
життя населення регіону (зокрема розвиток людського капіталу) визначили од-
нією з пріоритетних.

Забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки на рівні регіону немож-
ливе без здійснення структурної перебудови регіонального управління та контролю 
ефективності реалізації відповідних регіональних програм. Формування ефективно-
го і прозорого механізму фінансового забезпечення регіонального розвитку потребує 
врахування специфіки розвитку кожного регіону та прогнозування забезпечення еко-
номічної безпеки.

Ключові слова: регіон, економічна безпека, економічна безпека регіону, страте-
гія, стратегічні орієнтири, забезпечення економічної безпеки регіонів.
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Постановка проблеми. Вагомим чинником економічного розвитку регіонів стає 
ефективність управління економічною безпекою, що можливо досягти шляхом засто-
сування стратегічного підходу під час визначення та реалізації заходів забезпечення 
економічної безпеки на регіональному рівні. Виникає необхідність розроблення мето-
дики вибору та обґрунтування стратегічних напрямів підвищення рівня економічної 
безпеки регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми погоджуємося із твердженням 
Р. Тульчинського [1], що для ефективного управління економічною безпекою регіонів 
необхідно використовувати стратегічний підхід. Стратегія в економічній теорії роз-
глядається як багатовимірне і багатоаспектне поняття. М. Портер визначає стратегію 
як «спосіб реакції на зовнішні можливості й загрози, внутрішні сильні та слабкі сто-
рони» [2]. М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі визначають стратегію як план або 
програму дій з досягнення поставлених цілей [3].

Окрім того, аналіз наукової літератури [4–10] доводить, що існують різні під-
ходи щодо тлумачення сутності поняття «стратегія»: план або його окремі компо-
ненти; визначення цілей, методів та інструментів їх досягнення (за цільовим під-
ходом); набір принципів для прийняття стратегічних управлінських рішень; лінія 
поведінки суб’єкта господарювання (за поведінковим підходом). Незважаючи на 
розбіжність між підходами до розуміння поняття «стратегія», представлені тлу-
мачення не суперечать один одному, а швидше наголошують на багатоаспектності 
цього поняття.

Як стверджують В. Воротіна та Я. Жаліло, поняття «економічна стратегія» має 
базуватися на визначенні науково обґрунтованого цільового критерію, який слід роз-
глядати як обов’язкову характеристику стратегії, і виокремлення якого дозволяє здій-
снити синтез закономірностей стратегічної поведінки та розвитку суспільно економіч-
ної системи [11]. З цієї точки зору С. Стеценко формулює цільові критерії для стратегії, 
економічної стратегії та державної економічної стратегії. За його визначенням цільо-
вим критерієм стратегії є забезпечення безперервності та цілісності функціонування 
системи; для економічної стратегії — безперервне функціонування організації в сис-
темі виробничих відносин, які забезпечують її постійне відтворення. Державна еко-
номічна стратегія — стійке відтворення та всебічний розвиток соціально-економічної 
системи [12].

Б. Райзберг, Л. Лозовський та Є. Стародубцева розглядають стратегію як «довго-
строкові, найбільш принципові, важливі установки, плани, наміри уряду, адміністрації 
регіонів, керівництва підприємств відносно виробництва, доходів і видатків, бюджету, 
податків, капіталовкладень, цін, соціального захисту» [13].

Державне управління процесами формування і забезпечення та зміцнення еконо-
мічної безпеки наразі здійснюється недостатньо ефективно. Тому очевидною є необ-
хідність у розробленні державної стратегії зміцнення економічної безпеки національ-
ної економіки в умовах впливу глобалізації, оскільки, по-перше, її рівень забезпечення 
не є достатнім, по-друге — відсутні підходи до її зміцнення в умовах волатильності 
факторів глобалізаційного впливу.

Мета статті — обґрунтувати стратегічні напрями підвищення рівня економічної 
безпеки регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з концепцій зміцнення еко-
номічної безпеки національної економіки є концепція з урахуванням процесів глоба-
лізації. У своїй роботі В. Мартиненко [6] виокремила етапи формування державної 
стратегії зміцнення безпеки національної економіки з урахуванням впливу глобаліза-
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ції. З точки зору В. Мартиненко, процес формування державної стратегії зміцнення 
безпеки національної економіки з урахуванням впливу глобалізації передбачає реалі-
зацію восьми послідовних етапів, які включають пошук і порівняльний аналіз діючих 
державних стратегій, пов’язаних зі зміцненням економічної безпеки, стратегічний 
аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ функціонування економічної безпеки 
національної економіки, а також аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і за-
гроз, визначення стратегічних альтернатив та пріоритетів зміцнення економічної без-
пеки з урахуванням впливу глобалізації.

Окрім того, реалізація розробленої таким чином державної стратегії передбачає 
визначення відповідальних органів державної влади й безпосередніх виконавців стра-
тегічних заходів у сфері підсилення захищеності вітчизняного виробника та бізнесу 
від загроз та загалом зміцнення економічної безпеки національної економіки. У цьому 
контексті дуже важливими є такі моменти: дієвість у цьому напрямі владних структур 
і спрямування спільних зусиль влади й бізнесу; фінансове забезпечення необхідних 
структурно-логічних трансформацій для підвищення конкурентоспроможності еконо-
міки [6].

Слушною є точка зору Ю. Головня, що стратегією забезпечення економічної без-
пеки регіону є довгостроковий план дій, спрямованих на забезпечення його безпеки, 
пошук та створення відповідних резервів для запобігання, уникнення та ліквідації 
(нейтралізації, локалізації) можливих ризиків, загроз та небезпек, тобто це сукупність 
заходів управлінського, регулятивного, організаційно-правового та економічного ха-
рактеру, які сприяють створенню належного конкурентного середовища на регіональ-
ному ринку та забезпеченню захисту законних інтересів населення та суб’єктів госпо-
дарювання [14].

Але аналіз теоретичних джерел та практики розвинутих країн світу дозволяє 
стверджувати, що в основу стратегії економічної безпеки регіону можна покласти мету 
управління економічною безпекою на регіональному рівні, а саме: доповнити тракту-
вання поняття «стратегія забезпечення економічної безпеки регіону» таким «… для 
забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах дестабілізуючого 
впливу загроз різного виду та децентралізації управління».

Г. Козаченко, В. Пономарьов, О. Ляшенко для забезпечення економічної безпеки 
регіону виокремлюють такі принципи: історизм, єдність, комплексність, пріоритет-
ність, варіантність, природно-господарська збалансованість й оптимальність, узго-
дженість інтересів місцевих органів управління та напрямів із забезпечення економіч-
ної безпеки, пропорційність забезпечення фінансовими ресурсами всіх рівнів регіону 
[15]. На підставі зазначених принципів автори виділяють основні напрями забезпечен-
ня соціально-економічної безпеки регіону: удосконалення правової бази; збереження 
ресурсного потенціалу, відновлення і розвиток виробничого потенціалу регіону; роз-
виток самостійної бюджетно-фінансової політики регіонів; підготовка кваліфікованих 
кадрів адміністративного менеджменту.

На сьогодні всі виокремлені [15] завдання виконуються. Продовжується удо-
сконалення правової бази, враховуючи реформу державного управління — проце-
си децентралізації управління. Розроблено та реалізуються програми регіонів від-
носно збереження ресурсного потенціалу та відновлення виробничого потенціалу. 
Умови децентралізації управління передбачають нові підходи до формування та 
реалізації бюджетної і фінансової політики регіонів. Навчальні заклади України за 
сприянням Національної академії державного управління при Президентові Укра-
їни реалізують освітні програми підготовки державних службовців нового поко-
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ління — «Публічне управління та адміністрування». Реалізація всіх зазначених за-
вдань формує базу для забезпечення економічної безпеки національної економіки 
в регіональному аспекті.

У Стратегію економічного розвитку регіонів необхідно включити й елементи 
управління їх економічною безпекою. При цьому кожний регіон відповідно до сфор-
мованих цілей, поставлених завдань та запропонованих конкретних дій щодо забез-
печення економічної безпеки зазначає основні напрями забезпечення економічної 
безпеки стосовно суб’єктів та об’єктів регіонів та пропонує комплекс оперативних 
і довгострокових стратегічних заходів з урахуванням наявних ресурсів та потенцій-
них можливостей їх змін. У процесі розроблення Стратегії необхідно враховувати 
відхилення фактичних результатів від запланованих прогнозних показників розвитку 
економіки регіону, які за результатами наших попередніх досліджень є індикаторами 
економічної безпеки регіону. Після цього слід здійснювати постійний моніторинг де-
термінантів процесу управління економічною безпекою та їх можливих змін для своє-
часного коригування відповідних заходів у регіонах.

Головними перешкодами ефективному стратегічному управлінню економічною 
безпекою регіонів є: недовіра суб’єктів господарювання до методів державного управ-
ління та реформування економічних відносин, адміністративні бар’єри та корупцій-
на складова економічної діяльності тощо. Але при цьому впровадження та реалізація 
стратегічного управління економічною безпекою регіонів в умовах децентралізації 
управління формують конкурентне підприємницьке середовище, забезпечують еконо-
мічний розвиток, стабільність та стійкість економічної системи регіону через зацікав-
леність усіх суб’єктів системи економічної безпеки тощо.

Одним із пріоритетних завдань центральної та регіональної економічної політи-
ки має стати спільна програма реструктуризації економіки з переважним розвитком 
найбільш прибуткових і перспективних на даний момент галузей, а також галузей, які 
мають довгострокові економічні переваги у загальній системі територіального розпо-
ділу праці.

Досвід забезпечення економічної безпеки США і Канади свідчить про доціль-
ність та необхідність реалізації засад стратегічного планування, яке є одним із дієвих 
засобів впливу на розвиток регіональних соціально-економічних систем. Стратегічні 
плани сталого розвитку за методиками ООН обов’язково розробляються із залучен-
ням громади. Такий стратегічний план передбачає «усуспільнення» діяльності з пла-
нування, тобто залучення до розроблення не тільки представників місцевої влади, 
але й представників комерційних установ, громадських організацій; містить бачення 
майбутнього та місії, ретельний SWOT-аналіз; визначає стратегічні цілі, що конкре-
тизуються з урахуванням термінів, очікуваних результатів, джерел фінансування та 
відповідальних виконавців; описує систему моніторингу та актуалізації — внесення 
змін до стратегічного документа на основі проведення зовнішнього аудиту. Передба-
чається, що громадськість має бути поінформована через засоби масової інформації 
не лише про досягнення в роботі над реалізацією стратегії, але також і про всі інші 
актуальні зміни [16].

На думку В. В. Третяк та Т. М. Гордієнко «…програмно-цільовий підхід у 
забезпеченні економічної безпеки орієнтований не тільки на виробничо-кількісні 
показники, але й на соціально-якісні в поєднанні з реалізацією окремих проектів, 
що є ефективним у економіці регіону. Метод партнерського планування за умов 
реалізації конкретно поставлених завдань надає можливість наближення до світо-
вих стандартів» [17].
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Головним завданням програми економічної безпеки регіону є забезпечення еко-
номічного розвитку, який розглядається О. Власюком як «…незворотний процес зрос-
тання складності, розмаїття та продуктивності виробництва за рахунок зміни техно-
логій, видів продукції, організацій та інститутів, правил поведінки» [18]. При цьому 
науковець використовує еволюційну теорію, яка є синтезом актуальної інтерпретації 
класики, неокласики та інституціоналізму.

Результати попередніх досліджень дозволяють стверджувати про те, що соціаль-
но-економічні системи регіонів України є структурно деформованими і незбалансова-
ними [19]. Регіональна економічна політика не відіграє ролі інтегруючого ядра систе-
ми державного регулювання.

Комплексне завдання забезпечення економічної безпеки регіону не висвітлене у 
програмах соціально-економічного розвитку регіону, а лише представлені окремі по-
казники регіонального розвитку. Як показує досвід використання програмно-цільово-
го методу останніх десяти років, у регулюванні економіки регіонів окреслені горизон-
ти соціально-економічного розвитку, але вони не досягнуті в жодному регіоні України, 
в тому числі й за рахунок прийняття наступних програм (без достатнього аналізу ре-
зультатів попередньої та дуже низьким ресурсним забезпеченням). Головною причи-
ною ситуації, яка склалася, є недосконалість використання принципів системного під-
ходу та невключення в головні стратегічні цілі формування механізму забезпечення 
економічної безпеки регіону [25].

Діюча Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р. [20] визначає цілі 
державної регіональної політики та основні завдання центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення 
зазначених цілей, а також передбачає узгодженість державної регіональної політики з 
іншими державними політиками, які спрямовані на територіальний розвиток.

Розроблення Стратегії здійснено з урахуванням змін, які відбулися в розвитку 
регіонів держави за останні роки, що характеризуються:

 — поступовим підвищенням рівня концентрації економічної активності як на 
загальнодержавному (зосередження основних ресурсів розвитку в м. Києві, де вироб-
ляється майже 20 % валового внутрішнього продукту країни, акумулюється 50 % усіх 
прямих іноземних інвестицій, збільшується чисельність населення за рахунок міграції 
з інших регіонів, майже 75 % працівників, зайнятих переважно у сфері послуг, мають 
вищу освіту), так і на регіональному рівні (концентрація економічної діяльності в об-
ласних центрах та прилеглих районах, у більшості яких зосереджується понад 60 % 
обсягів виконаних будівельних робіт, інвестицій та виробництва) [20];

 — нерівномірністю розвитку територій, зростанням міжрегіональних соціаль-
но-економічних диспропорцій, значною диференціацією розвитку районів та міст, у 
частині яких (понад 30 %) тривалий час спостерігається одночасне зниження рівня 
економічної активності та зменшення чисельності населення [20].

На підставі результатів проведеного дослідження динаміки та прогнозу рівня 
економічної безпеки регіонів можна стверджувати, що впровадження стратегічного 
управління економічною безпекою регіонів зумовлено такими чинниками:

 — існує та поглиблюється диференціація в економічному регіональному роз-
витку;

 — спостерігається низька ефективність реалізації розроблених стратегій регіо-
нального економічного розвитку;

 — існує неповне та неефективне використання наявних ресурсів для протисто-
яння зовнішнім загрозам та ризикам.
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Своєю чергою, стратегічне управління економічною безпекою регіонів дозво-
лить зменшити ступінь диференціації економічного розвитку регіонів; стимулювати 
розвиток тих регіонів та територій, які з певних об’єктивних причин не можуть пра-
цювати в режимі саморозвитку.

Планування місцевого економічного розвитку потребує наполегливої праці, 
глибокого аналізу, довготривалих інвестицій та залучення до розроблення Програми 
максимальної чисельності населення території. Суб’єкти, які визначаються в єдиній 
економічній платформі, повинні бути готові розпочати (навіть із деяким ризиком для 
себе) конкретні проекти, які б виявили тривалий позитивний вплив на підвищення 
економічної безпеки території.

Безпосередніми виконавцями основних завдань, пов’язаних із реалізацією на 
практиці положень стратегії, є місцеві владні структури, органи місцевого самовря-
дування, державні установи та організації. Їх діяльність у напрямах, передбачених 
стратегією, створюватиме умови для заохочення та спрямування дій комерційних під-
приємств, приватних осіб, громадських та самоврядних організацій згідно з перед-
баченими стратегією цілями, пріоритетами та завданнями. Таким чином, реалізація 
стратегії має стати результатом злагоджених загальних зусиль, консолідуючим чинни-
ком для всіх конструктивних сил.

З огляду на посилення ролі обласних центрів у загальноекономічному розвитку 
вони і надалі продовжуватимуть значною мірою визначати характер подальшої тери-
торіальної диференціації соціально-економічного становища в країні. Отже більшість 
регіонів у своїй стратегії економічного розвитку як стратегічну мету прописує розви-
ток сільських територій, що вирішить проблему міграційного руху із сільських насе-
лених пунктів та малих міст з обмеженим потенціалом розвитку [20].

У Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. зазначається, 
що в Донецькій та Луганській областях «…на фоні відносно високого рівня середньої 
заробітної плати порівняно з іншими областями зросли внутрішньорегіональні дис-
пропорції щодо розвитку інфраструктури, надання послуг населенню у сфері освіти, 
культури, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища та інші. Розви-
ваються в основному обласні центри, а шахтарські та сільські території занепадають. 
Наслідком зазначених тенденцій є значне розшарування населення за рівнем доходів, 
безробіття, соціальне невдоволення мешканців регіонів, створення підґрунтя для про-
явів сепаратизму» [20].

З урахуванням зазначеного реалізація Стратегії дає можливість визначити інте-
грований підхід до формування і реалізації державної регіональної політики, який пе-
редбачатиме поєднання таких складових частин [20]:

 — секторальної (галузевої) — підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів шляхом оптимізації і диверсифікації структури економіки, забезпечення ефективної 
спеціалізації регіонів із пріоритетним використанням власного ресурсного потенціалу;

 — територіальної (просторової) — досягнення рівномірного та збалансованого 
розвитку територій, розвиток міжрегіонального співробітництва, запобігання поглиб-
ленню соціально-економічних диспропорцій шляхом формування «точок зростання», 
активізації місцевої економічної ініціативи та зміцнення потенціалу сільської місце-
вості, забезпечення соціально-економічної єдності і рівномірності розвитку регіонів з 
метою створення рівних умов для розвитку людини;

 — управлінської — застосування єдиних підходів до формування і реалізації по-
літики регіонального розвитку, створення єдиної системи стратегічного планування та 
прогнозування розвитку держави і регіонів, оптимізація системи територіальної орга-
нізації влади.
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Стратегічною метою реалізації державної регіональної політики є створення 
умов для динамічного, збалансованого розвитку регіонів України задля забезпечення 
соціальної та економічної єдності держави, підвищення рівня конкурентоспромож-
ності регіонів, активізації економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, 
дотримання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного гро-
мадянина незалежно від місця проживання.

Стратегічне бачення регіонального розвитку та країни загалом полягає в 
розв’язанні існуючих проблем шляхом використання внутрішніх та зовнішніх мож-
ливостей регіонів та територій і є результатом стратегічного спрямування державної 
регіональної політики.

Стратегія економічної безпеки є відносно сталою складовою політики економіч-
ної безпеки i передбачає визначення мети i завдань системи забезпечення національ-
ної економічної безпеки, напрямів їх вирішення, а також форм i способів застосування 
відповідних сил i засобів, можливість їх перегрупування, створення необхідних резер-
вів для нейтралізації та локалізації можливих загроз.

Стратегія є підставою для визначення спільного плану дій та укладання угоди 
між Кабінетом Міністрів України та обласною радою, що має забезпечити стабіль-
ність відносин між центральною та регіональною владами.

Керованість та ефективність реалізації стратегії забезпечується завдяки форму-
ванню дієвого інформаційного супроводу, що включає: налагоджену систему збиран-
ня, узгодження та використання статистичної, аналітичної, нормативної, програмно-
планової та прогнозної інформації для прийняття державно-управлінських рішень на 
регіональному (місцевому) рівні; системний моніторинг широкого кола індикаторів 
соціально-економічного розвитку та стану навколишнього середовища; відкритість і 
прозорість діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування, зокрема регулярне інформування громадськості про основні проблеми 
соціально-економічного та культурного розвитку регіону, шляхи їх вирішення і пер-
спективи прийняття оптимальних державно-управлінських рішень; активізацію участі 
населення та громадських об’єднань регіону в підготовці, обговоренні та вирішенні 
питань соціально-економічного й культурного розвитку регіону [21].

Для цього на державному та регіональному рівнях необхідно сформувати програ-
ми забезпечення економічної безпеки регіону з урахуванням поточного та прогнозо-
ваного стану економічної безпеки регіону та його специфічних характеристик. Окрім 
того, стратегія забезпечення економічної безпеки регіону має бути прописана в рамках 
стратегій розвитку регіонів. Кожна область України згідно з Державною стратегією 
регіонального розвитку до 2020 р. [20] повинна мати довгостроковий Стратегічний 
план на п’ять років із визначеними цілями та завданнями. Згідно з постановою КМУ 
№ 1186 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 
планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результатив-
ності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» [22], регіональна 
стратегія повинна містити поетапні плани дій з детальним описом заходів, строків 
виконання, відповідальних виконавців, обсягів та джерел фінансування, очікуваних 
результатів.

Аналіз діючих Стратегій економічного розвитку регіонів України до 2020 р., 
розроблених на підставі постанови КМУ № 1186, свідчить, що жодна стратегія не 
визначає стан економічної безпеки регіону ні як базу економічного розвитку, ні як 
наслідок економічного розвитку регіону, що ще раз підтверджує відсутність узго-
дженості відносно питання забезпеченості економічної безпеки на регіональному та 
державному рівнях.
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Результати аналізу Стратегій економічного розвитку регіонів дозволяють ствер-
джувати, що безпека розглядається з таких позицій, як громадська безпека, безпека 
довкілля, навколишнього середовища, радіаційна, екологічна, енергетична безпека, 
безпека руху. В таких регіонах, як Кіровоградська, Волинська, Полтавська згадується 
продовольча безпека. У Луганській області — особиста та інформаційна безпека.

Єдиний регіон, який у тексті своєї Стратегії згадує економічну безпеку — Львів-
ська область (у підрозділі операційна ціль 2.1: Безпека) у такому контексті: «Потре-
ба в безпеці притаманна будь-якій системі, зокрема соціально-економічній. Безпека є 
однією з найважливіших умов функціонування держави, регіону, підприємства, осо-
би. У сучасних умовах відбувається трансформація економічної безпеки в соціально-
економічну. Така трансформація зумовлена посиленням впливу людського чинника в 
зовнішньому та внутрішньому середовищах функціонування будь-якої системи. Со-
ціально-економічна безпека особи виступає головним об’єктом системи соціально-
економічної безпеки та являє собою стан захищеності її життєво важливих інтересів. 
Соціально-економічна безпека особи виражається в збереженні найважливіших інтер-
есів індивіда, включеного до соціально-економічних відносин, та становить основу 
його поступального розвитку. При цьому особа є не тільки об’єктом, але і реальним 
суб’єктом соціально-економічних відносин, а це означає, що її безпека відображає як 
стан, так і спроможність особи у певних умовах реалізовувати природне право на якіс-
ний рівень життя» [23].

В аспекті підвищення економічної безпеки країни економічна безпека згадується 
і в тексті Стратегії економічного розвитку Черкаської області: «Скорочення витрат на 
енергію призводить до економії коштів, сприяє зміцненню конкурентоспроможності 
регіону та підвищує економічну безпеку країни» [24].

Узагальнено основні стратегічні цілі регіонів України до 2020 р. для подальшого 
формування стратегій підвищення економічної безпеки регіонів:

1. Забезпечення конкурентоспроможності регіону.
2. Забезпечення високого рівня та якості життя населення (у т. ч. розвиток люд-

ського капіталу).
3. Розвиток місцевого самоврядування.
4. Економічний розвиток (у т. ч. розвиток економічного / виробничого потенціалу).
5. Екологічна та енергетична безпека.
6. Розвиток соціальної та туристичної сфер.
7. Розвиток сільських територій (рис. 1).
Результати аналізу стратегічних цілей, які визначені регіонами України у відпо-

відних Стратегіях економічного розвитку до 2020 р., свідчать, що майже всі регіони 
(22 регіони або 92 %) мету забезпечення високого рівня та якості життя населення 
регіону (зокрема розвиток людського капіталу) визначили однією із пріоритетних.

Більше половини регіонів України (14 регіонів або 58 %) пріоритетними визна-
чили такі цілі, як розвиток сільських територій та економічний розвиток (у т. ч. розви-
ток економічного / виробничого потенціалу). Забезпечення конкурентоспроможності, 
як стратегічну ціль прописали лише 33 % регіонів (вісім регіонів), але при цьому всі 
регіони її визначають як стратегічне бачення майбутнього регіону, зокрема пропису-
ють її як оперативну мету.

Розвиток соціальної та туристичної сфер області визначають 25 % регіонів, а 
саме: Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Хмельницька та Чер-
нівецька області. Розвиток місцевого врядування, як стратегічний напрям економіч-
ного розвитку регіону, визначили в 2015–2017 рр. лише чотири регіони: Донецька, 
Луганська, Одеська та Харківська області.
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Висновки. Отже, аналіз Стратегій економічного розвитку регіонів до 2020 р., що 
були затверджені у період 2015–2017 рр., свідчить про недосконалість розроблених стра-
тегій, які потребують удосконалення з метою забезпечення економічної безпеки регіону 
та національної безпеки загалом. Доцільним та раціональним є реалізація процесів про-
гнозування та попередження загроз економічній безпеці регіону. Забезпечення прийнят-
ного рівня економічної безпеки на рівні регіону неможливе без здійснення структурної 
перебудови регіонального управління та контролю ефективності реалізації відповідних 
регіональних програм. Формування ефективного і прозорого механізму фінансового за-
безпечення регіонального розвитку потребує врахування специфіки розвитку кожного 
регіону та прогнозування забезпечення економічної безпеки.
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Цель — исследовать стратегические направления повышения уровня экономи-
ческой безопасности регионов.

Методы. Для достижения поставленной цели применялись методы теоретиче-
ского обобщения, анализа и синтеза, логического обобщения, аналогий, сравнительно-
го сопоставления.

Результаты. Статья посвящена теоретическому исследованию управления про-
цессами формирования, обеспечения и укрепления экономической безопасности наци-
ональной экономики через её региональную компоненту. Исследованы существующие 
концепции укрепления экономической безопасности национальной экономики. Резуль-
таты анализа действующих стратегий экономического развития регионов до 2020 г. 
свидетельствуют, что ни одна стратегия не определяет состояние экономической 
безопасности региона ни как базу экономического развития, ни как следствие эконо-
мического развития региона, что еще раз подтверждает отсутствие согласованно-
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сти в отношении вопроса обеспеченности экономической безопасности на региональ-
ном и государственном уровнях. Безопасность рассматривается с таких позиций, как 
общественная безопасность, безопасность окружающей среды, радиационная, эколо-
гическая, энергетическая безопасность, безопасность движения, продовольственная 
безопасность (Кировоградская, Волынская, Полтавская области), личная и информаци-
онная безопасность (Луганская область). Результаты анализа стратегических целей, 
определенных регионами Украины в соответствующих стратегиях экономического 
развития до 2020 г., свидетельствуют, что почти все регионы (22 региона, 92 %) цель 
обеспечения высокого уровня и качества жизни населения региона (в т. ч. развитие че-
ловеческого капитала) определили одной из приоритетных.

Обеспечение приемлемого уровня экономической безопасности на уровне региона 
невозможно без осуществления структурной перестройки регионального управления 
и контроля эффективности реализации соответствующих региональных программ. 
Формирование эффективного и прозрачного механизма финансового обеспечения ре-
гионального развития требует учета специфики развития каждого региона и про-
гнозирования обеспечения экономической безопасности.

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, экономическая безопас-
ность региона, стратегия, стратегические ориентиры, обеспечение экономической 
безопасности регионов.

Objective. The objective of this article is to explore the strategic directions of increas-
ing the level of economic security of the regions.

Methods. The methods of theoretical generalization, analysis and synthesis, logical 
generalization, analogies, comparative comparison rea used to achieve a target goal.

Results. The article is devoted to theoretical research of the management processes 
of formation and strengthening of economic security of the national economy through a 
regional component. The existing concepts of strengthening the economic security of the 
national economy are investigated. The analysis’ results of the existing Strategies for Re-
gional Economic Development by 2020 indicate that any strategy does not determine the 
state of economic security of the region either as a basis for economic development or as 
a consequence of the economic development of the region, that once again confirms the 
lack of consistency regarding the issue of ensuring economic security at the regional and 
state levels. Security is considered from the following positions: public safety, environmen-
tal safety, radiation, ecological, energetic security, traffic safety, food safety (Kirovohrad, 
Volyn, Poltava regions), personal and informational security (Luhansk region). The results 
of the strategic goals’ analysis which are identified by the regions of Ukraine in the relevant 
Strategies for Economic Development until 2020 indicate that almost all regions (22 regions 
or 92 %) defined the aim to provide a high level and quality of life of the population of the 
region (including development of human capital) as the priority one.

Ensuring an adequate level of economic security at the regional level is impossible 
without restructuring of the regional administration and monitoring the effectiveness of 
the relevant regional programs’ implementation. Formation of an effective and transparent 
mechanism of financial support for regional development requires to reflect the specifics of 
the development of each region and forecasting the provision of economic security.

Key words: region, economic security, economic security of the region, strategy, stra-
tegic guidelines, ensuring economic security of the regions.
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