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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процеси інтеграції, що зумовлені набуттям

Україною членства у СОТ, створенням вільних
ринків, адаптацією національної економіки та
вітчизняних підприємств до європейських стан%
дартів, вимагають істотного перегляду існую%
чих підходів до формування економіки в ціло%
му, які повинні мати за основу в першу чергу
засади саморозвитку і саморегуляції. За таких
умов пряме державне регулювання втрачає
свою актуальність і, як наслідок, більше уваги
слід приділяти методам непрямого впливу на
економіку.

За відсутності виваженої державної політи%
ки забезпечення економічної безпеки перетво%
рюється на домінування приватних економіч%
них інтересів над загальнодержавними. У зв'яз%
ку з цим існує нагальна необхідність в уточненні
функцій і повноважень державних структур,
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інституціоналізація діяльності яких повинна
відбуватися відповідно до принципів форму%
вання ринкової соціально орієнтованої еконо%
міки та принципів управління складними сис%
темами, якими є економічні системи регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку інституційного середо%
вища знайшли своє місце у працях таких зару%
біжних та вітчизняних вчених: Д. Норта, К. Коу%
за, В. Геєця, Ю. Лопатинського, О. Рогача,
В. Савчука, Д. Лук'яненка, А Чухно та інших.

У свою чергу проблеми економічної безпе%
ки висвітлені у наукових працях О. Бандурки,
О. Груніна, А. Козаченко, Г. Мінаєва, В. Мунт%
іяна, В. Ортинського, Н. Реверчук, С. Шкарле%
та та інших. Зважаючи на недостатність вивче%
ності принципів інституалізації механізму дер%
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жавного регулювання економічної безпеки ре%
гіону, дане питання набуває особливої уваги.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у проведенні аналізу

системи принципів інституціоналізації механі%
зму державного регулювання економічної без%
пеки регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічну безпеку України формує систе%
ма економічної безпеки її регіонів. Сьогодні в
економічній літературі досить широко пред%
ставлені концептуальні аспекти економічної
безпеки держави в цілому. Разом з тим пробле%
ма забезпечення економічної безпеки регіонів
досліджена недостатньо. Така ситуація скла%
лася в під впливом низки причин. По%перше,
економічному розвитку регіонів України при%
таманна власна специфіка, яка проектується на
вирішення завдань забезпечення регіональної
економічної безпеки і потребує певної моди%
фікації використовуваних показників, що ха%
рактеризують економічну безпеку конкретних
регіонів у сучасних умовах. По%друге, пробле%
ми забезпечення економічної безпеки регіонів
України розглядаються з різних методологіч%
них позицій, які найчастіше суперечать один

одному. По%третє, недостат%
ньо пророблена проблема уні%
фікації регіональних статис%
тичних даних, які використо%
вуються для оцінки рівня регі%
ональної економічної безпеки.

Сучасна наука здійснює по%
стійний пошук методів оцінки
і аналізу економічної безпеки
регіонів. Ця мета досягається
шляхом зіставлення багатьох
параметрів економічної діяль%
ності. Отримані дані дозволя%
ють скласти уявлення про стан
господарюючого суб'єкта і
його економічний стан, рівень
його ринкової активності, за%
хищеності і економічної безпе%
ки.

Щоб забезпечити економі%
чну безпеку регіонів, необхід%
но активізувати інституціо%
нальний механізм спрямова%
ний на підвищення рівня еко%
номічного зростання і конку%
рентоздатності економіки як
факторів економічної безпеки

країни. Конкуренція є ключовим інституціо%
нальним фактором для нової парадигми сусп%
ільного розвитку й формування нового сусп%
ільного устрою.

Економіка суб'єкта господарювання є за%
лежною від прийнятих рішень політичного і
соціального характеру. Вивчення цих обставин
дозволяє зрозуміти склад інституціональних
змін, які містять сукупність правових і еконо%
мічних методів управління і сприяють виявлен%
ню небезпек у сфері економіки.

Ефективна інституціональна система, ре%
алізуючи суспільні інтереси, організує і гар%
монізує їх у напрямку забезпечення націо%
нальних інтересів вищого порядку, у тому
числі національної безпеки. Цим досягається
ефективність усього суспільного розвитку
країни.

Інститути — це сформовані людською
свідомістю і досвідом правила взаємодії ("пра%
вила гри") у суспільстві, обмеження і переду%
мови розвитку у політиці, соціальній сфері та
економіці. Інститутами, що підтримують дов%
гочасне економічне зростання, є закони і пра%
вила, що формують спонукальні мотиви й ме%
ханізми. Інститути визначають систему пози%
тивних і негативних стимулів, знижують невиз%
наченість і роблять соціальне середовище більш
передбачуваним [4].
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Таблиця 1. Загрози економічній безпеці регіонів
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До програми сучасних економічних
трансформацій інституціональні пере%
творення повинні бути включені, зва%
жаючи на принципи економічної без%
пеки. Особливе значення тут мають за%
хист прав власності, економічна
стабільність, подолання загроз безпеці
бізнесу, раціональне використання
факторів виробництва, ефективне уп%
равління, оптимізація витрат шодо за%
безпечення економічної безпеки гос%
подарюючого суб'єкта будь%якого
рівня.

Інституціональний підхід до еконо%
мічної безпеки актуальний сьогодні
тому, що люди прагнуть до впевненості
у своїй долі і прагнуть нівелювати заг%
рози їх економічним інтересам.

Забезпечення економічної безпеки
повинне бути обумовлене функціону%
ванням системи суспільних відносин,
сукупністю матеріальних і духовних
цінностей і включене до принципів
здійснення економічної політики. Не%
обхідна також оцінка ймовірності того, що заг%
розлива економічним інтересам подія не відбу%
деться, або її наслідки не будуть катастрофічні.

Інституційне середовище впливає на всі, без
винятку, складові економічної безпеки, тому
його недосконалість може супроводжуватися
наступними ризиками для регіональних соці%
ально%економічних систем таблиця 1.

З метою мінімізації вище наведених ризиків,
формування інституційного середовища повин%
но здійснюватися за принципами багатоуклад%
ності, структурності, відкритості, прозорості,
повноти та своєчасності, забезпечення і конт%
роль за дотриманням яких має здійснюватися
всіма учасниками міжрегіональних суспільно%
виробничих відносин.

Загальновідомо, що система забезпечення
національної економічної безпеки залежить від
принципів, які є її фундаментом і головною
підставою для впровадження та розвитку. Од%
нак аналіз визначених у Концепції економічної
безпеки принципів забезпечення національної
безпеки свідчить, що вони не містять найваж%
ливішого принципу, який має орієнтувати всю
діяльність на профілактичний характер щодо
виникнення загроз національній безпеці [3].

Ефективно діюча система економічної без%
пеки не повинна перешкоджати ні еволюційним
(кількісним), ні революційним (якісним) змінам,
якщо вони об'єктивно назріли, а сприяти тому,
щоб вони не перетворювалися в руйнівну небез%
пеку (загрозу) для економічної системи і

суб'єктів господарювання [5, с. 21]. Вона повин%
на забезпечувати сталий розвиток підприєм%
ства, базуватись на принципі динамізму, бути
гнучкою та мати властивість адаптовуватися до
умов економічного середовища і в цей же час
бути джерелом постійних змін, необхідність
яких обгрунтовується вимогами часу.

Зважаючи на веще викладене необхідно заз%
начити основні інститути, що дозволяють за%
безпечити високі й стабільні темпи економіч%
ного зростання. Насамперед, потрібна аналі%
тична розсудливість і політична толерантність
осіб, що ухвалюють рышення; їх здатність до
якісного аналізу небезпек, що загрожують еко%
номіці з метою мінімізації впливу загроз націо%
нальній безпеці.

Необхідне врахування національно%дер%
жавних інтересів конкретної країни в системі
показників і виявлення факторів, що загрожу%
ють цим інтересам.

На рівні політики управління людськими
ресурсами слід орієнтуватися на використан%
ня кваліфікованих фахівців, що здійснюють
інноваційну діяльність, враховувати можли%
вості посилення міжнародного обміну вироб%
ничим досвідом і кадрами. В цілому, потрібне
зростання частки працівників інтелектуально%
інформаційної праці і цінності інтелектуально%
го продукту.

Ці інститути сприяють досягненню як по%
точних цілей (стабільність економіки), так і
кінцевих цілей (конкурентоспроможність

Рис. 1. Принципи інституціоналізації економічної
безпеки регіону
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національного господарства, якість життя
населення). Щоб врахувати специфіку націо%
нальної економіки на основі наявних теоре%
тичних і методологічних розробках, пропо%
нується запровадити у практику розрахун%
ки індексу економічної безпеки [6, с. 79]. Ви%
користання даного інтегрального показни%
ка може дозволити діагностувати основні
інституціональні аспекти економічної безпе%
ки [7].

Основою даного показника є композитні
блоки фактори, що визначають, забезпечення
стабільності економічної системи в умовах
внутрішніх і зовнішніх впливів. Зрозуміло, віро%
гідно врахувати і кількісно оцінити все різно%
маніття інституційних основ економічної без%
пеки неможливо, але можна звузити їх коло до
найбільш важливих. Відбір таких факторів пе%
редбачає попереднє наукове дослідження, ран%
жування, експертну і статистичну оцінку за
певними методиками, зважування за важливі%
стю кожного компонента. Однак складність
подібних досліджень не виключає теоретичну і
прикладну доцільність розробки такого показ%
ника і його включення до макроекономічних
моделей.

Економічна безпека регіону повинна бути
включена до макроекономічної моделі як па%
раметр (індекс, коефіцієнт), що характеризує
відхилення у складі і структурі параметрів си%
стеми під впливом внутрішніх і зовнішніх
імпульсів, як у короткостроковій, так і в дов%
гостроковій перспектитві.

ВИСНОВКИ
Система економічної безпеки є основним

інструментом захисту регіону від дії внутрішніх
та зовнішніх загроз. На її формування безпо%
середньо впливає рівень розвитку інституцій%
ного середовища. Процес інституціоналізації
механізму державного регулювання економіч%
ною безпекою регіону в узагальненому вигляді
слід розглядати як мобілізацію внутрішніх ре%
гіональних ресурсів для прискорення темпів
економічного та соціального зростання. Недо%
сконалість інституційного середовища підви%
щує ризики регіональних соціально%економіч%
них систем в процесі їх функціонування, тому
при його формуванні необхідно дотримувати%
ся запропонованих принципів та враховувати
особливості розвитку вітчизняної економічної
системи.
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