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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ ЗАГРОЗ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ 
СИСТЕМУ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ УГРОЗ

ENSURING OF THE ECONOMIC SAFETY OF THE REGION THROUGH  
THE EARLY WARNING AND RESPONSE THREATS

Анотація. У статті розглянуто можливість забезпечення регіональної економічної безпеки через розробку та впрова-
дження системи раннього попередження та реагування на загрози. Теоретичною базою дослідження виступають досяг-
нення зарубіжних та вітчизняних науковців з проблематики регіональної економічної безпеки та її загроз, розробки та 
реалізації системи раннього попередження та реагування загроз (ризиків).

Для вивчення і систематизації елементів системи раннього попередження та реагування загроз регіональної еконо-
мічної безпеки застосовувалися методи теоретичного узагальнення. В процесі теоретичного дослідження можливості 
забезпечення регіональної економічної безпеки через формування системи раннього попередження та реагування за-
гроз було використано наступні методи: системний підхід, структурно-логічний аналіз, метод аналізу та синтезу, прийо-
ми логічного узагальнення.

В результаті проведеного наукового дослідження визначено завдання системи раннього попередження та реагуван-
ня і етапи її реалізації. Отримані результати представлені у вигляді структурно-логічної схеми. Зазначено групи загроз 
економічної безпеки регіону та акцентовано на важливість вибору індикаторів для кожної із них. Доведено об’єктивну 
необхідність запровадження системи раннього попередження та реагування на рівні регіонів для забезпечення їхньої 
економічної безпеки.

Ключові слова: регіональна економічна безпека, система раннього попередження та реагування, загрози, антикри-
зове управління.

Аннотация. В статье рассмотрена возможность обеспечения региональной экономической безопасности путем раз-
работки и внедрения системы раннего предупреждения и реагирования на угрозы. Теоретической базой исследования 
выступают достижения зарубежных и отечественных ученых по проблематике региональной экономической безопасно-
сти и ее угроз, разработки и реализации системы раннего предупреждения и реагирования угроз (рисков).

Для изучения и систематизации элементов системы раннего предупреждения и реагирования угроз региональной 
экономической безопасности применялись методы теоретического обобщения. В процессе теоретического исследова-
ния возможности обеспечения региональной экономической безопасности через формирование системы раннего пред-
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упреждения и реагирования угроз были использованы следующие методы: системный подход, структурно-логический 
анализ, метод анализа и синтеза, приемы логического обобщения.

В результате проведенного научного исследования определены задачи системы раннего предупреждения и реаги-
рования, этапы ее реализации. Полученные результаты представлены в виде структурно-логической схемы. Указано 
группы угроз экономической безопасности региона и  акцентировано важность выбора индикаторов для каждой из 
них. Доказано объективную необходимость внедрения системы раннего предупреждения и реагирования на уровне 
регионов для обеспечения их экономической безопасности.

Ключевые слова: региональная экономическая безопасность, система раннего предупреждения и реагирования, 
угрозы, антикризисное управление.

Summary. The possibility of providing of regional economic safety through the development and implementation of a system 
of early warning and response to threats is considered in the article. The theoretical basis of the research is the achievement of 
foreign and domestic scientists on the issues of regional economic safety and its threats, the development and implementation 
of the system of early warning and response to threats (risks).

Methods of theoretical generalization were used for studying and systematization of elements of the system of early warning 
and response to threats to regional economic safety. In the process of theoretical study of the possibility of providing regional 
economic safety through the formation of a system of early warning and response of threats the following methods were used: 
systematic approach, structural and logical analysis, method of analysis and synthesis, techniques of logical generalization.

As a result of the scientific research the tasks of the system the early warning and response and the stages of its implemen-
tation were identified. The obtained results are presented in the form of a structural-logical scheme. The groups of threats to the 
region’s economic safety are identified and it is focused on the importance of selecting indicators for each of them. The objective 
necessity of introducing a system of prevention and response at the regional level for ensuring of their economic safety is proved.

Key words: regional economic safety, the system of early warning and response, threats, anti-crisis management.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Економічний розвиток регіонів є основою за‑

безпечення економічної безпеки держави, особливо 
це набуває актуальності в умовах децентралізації 
управління. Ефективне управління регіональною 
економічною безпекою можливе через систему 
раннього виявлення та попередження загроз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блемами регіональної економічної безпеки займа‑
лися такі науковці як В. М. Геєць [1], Б. А. Карпін‑
ський [2], О. М. Головченко [3], С. П. Стеценко [4], 
Г. О. Сукрушева [5] та інші. Дослідженням загроз 
економічної безпеки регіону присвячені праці таких 
вчених як Т. Є. Воронкова [6], І. В. Заблодська [7], 
О. М. Дюжілова [8] та інші. Незважаючи на значний 
внесок науковців з проблематики регіональної еконо‑
мічної безпеки залишається невирішеною проблема 
розробки та впровадження системи превентивних 
заходів уникнення загроз.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є теоретичне дослідження 
можливості забезпечення регіональної економічної 
безпеки через формування системи раннього попе‑
редження та реагування загроз.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кризо‑
ві явища соціально‑економічних систем різних рівнів 
набувають все більших темпів, характеризуються 
системністю та важкопередбачуваністю. Причиною 

можна назвати відсутність ефективної системи анти‑
кризового управління як на рівні підприємств, так 
і на рівні регіонів і країни взагалі, що несе загрозу 
для національної економічної безпеки. На даний 
час вищі ланки управління регіонами країни не 
мають чітко структурованої системи індикаторів 
попередження кризи соціально‑економічного роз‑
витку регіонів, а тому збільшується ризик настання 
кризових явищ. Важливість та необхідність забезпе‑
чення позитивної динаміки соціально‑економічного 
розвитку регіонів як запоруки економічної безпеки 
держави вимагає дослідження існуючих індикаторів 
соціально‑економічного розвитку, визначення серед 
них ключових та створення ієрархічної системи 
індикаторів попередження кризових явищ соціаль‑
но‑економічного розвитку регіонів

Низька дослідників характеризують економічну 
безпеку з позицій необхідності забезпечення стійко‑
сті економічної системи до впливу загроз.

Група авторів [9] акцентують увагу на тому, що 
забезпечення економічної безпеки економіки Укра‑
їни в сучасних умовах ґрунтується на ситуативному 
реагуванні на загрози, що вже виникли.

Необхідність формування ефективної системи 
управління економічною безпекою регіону вимагає 
впровадження превентивних напрямів через ство‑
рення системи індикаторів попередження кризи 
соціально‑економічного розвитку регіонів України.
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Система раннього попередження та реагуван‑
ня на загрози регіональної економічної безпеки 
відноситься до проактивного менеджменту, адже 
впровадження системи передбачає застосування 
превентивних методів для упередження загроз.

Система раннього попередження та реагування — 
це особлива інформаційна система, яка сигналізує 
керівництву про потенційні ризики та шанси, які 
можуть насуватися на підприємство як з боку зо‑
внішнього, так і внутрішнього середовища [10].

Система раннього попередження та реагування 
являє собою сукупність відповідних показників, 
інформаційних фільтрів, за допомогою яких вибира‑
ється необхідна і достатня інформація для прийняття 
управлінських рішень та здійснення бізнес‑процесів.

Завданням системи раннього попередження та 
реагування загроз економічної безпеки регіону є:

 – Ідентифікація загроз регіональної економічної 
безпеки;

 – Контроль за відповідними критеріями індикато‑
рів рівня регіональної економічної безпеки;

 – Ідентифікація загрози настання кризи еконо‑
мічної безпеки регіону;

 – Розробка та впровадження превентивних захо‑
дів на упередження кризового стану економіч‑
ної безпеки регіону.

Виходячи із представлених завдань систему 
раннього попередження та реагування на загрози 
економічної безпеки можна представити наступним 
чином (рис. 1).

Для ефективного регіонального управління систе‑
му раннього попередження та реагування на загрози 
економічної безпеки регіону необхідно впроваджу‑
вати на вже етапі планування та контролю.

Складним і важливим при формуванні ефектив‑
ної системи раннього попередження та реагування 
є вибір індикаторів раннього попередження. В ре‑
зультаті попередніх теоретичних досліджень нами 
було визначено наступні групи загроз регіональної 
економічної безпеки: руйнування промислового 
потенціалу, втрата ринків збуту, втрата конку‑
рентоспроможності та конкурентних переваг, зни‑
ження фінансової ліквідності, погіршення фінан‑
сового стану, міграція, погіршення рівня життя, 
зростання економічних злочинів, низький рівень 
правової безпеки, зміни гарантій економічної ді‑
яльності, політична нестабільність, погіршення 
стану природного середовища. Для кожної із груп 
необхідно визначити індикатори, за якими суб’єкт 
управління регіональною економічною безпекою 
мав би можливість передбачити та попередити 
можливі загрози.

Рис. 1. Система раннього попередження та реагування на загрози регіональної економічної безпеки  
(розробка автора)
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Нами пропонується розглядати динаміку кожного 
індикатору не окремо один від одного, а в сукупності. 
Для цього необхідно розробити моделі оцінки інте‑
грального показника (індикатора) для кожної групи 
загроз окремо за допомогою дискримінантного аналізу.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. В результаті 
проведеного теоретичного дослідження щодо можли‑
вості забезпечення регіональної економічної безпеки 
через формування системи раннього попередження 
та реагування загроз побудовано структурно‑логічну 
схему системи раннього попередження та реагування 
на загрози регіональної економічної безпеки. Запро‑

понована схема містить завдання та етапи раннього 
попередження та реагування на загрози.

Окрім цього виділено групи загроз регіональної 
економічної безпеки, для кожної з яких необхідно 
визначити індикатори, їх одиниці виміру та моделі 
оцінки, що є і напрямком подальших досліджень за 
даною проблематикою.

Отже, розробка та реалізація системи ранньо‑
го попередження та реагування загроз дозволить 
забезпечити економічну безпеку регіонів в умовах 
мінливості соціально‑економічних явищ, своєчасно 
(на ранньому етапі) виявляти загрози, ліквідувати 
або зменшувати їх наслідки.
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