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Постановка проблеми. Системні структурні пере-
творення, які охопили всі сторони суспільної життє-
діяльності в Україні, направлені на її модернізацію, 
сталий розвиток та економічне зростання. Проте на-
явність впливу дестабілізуючих факторів призводить 
до поглиблення відмінностей в рівнях соціально-еко-
номічного розвитку регіонів країни, здатних пере-
творитися в різного роду небезпеки для економіки. 
Це зумовлює необхідність розробки методологічного  
інструментарію для оцінки економічної безпеки регі-
онів, використання якого дозволить сформувати ме-
ханізми  економічної безпеки країни з урахуванням 
соціально-економічних, ресурсних та інших особли-
востей кожного регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми економічної безпеки на макро- і мезорівнях відо-
бражені в наукових роботах українських, російських 
та зарубіжних вчених-економістів: Герасимчук З., 
Гойчук О.,  Вавдіюка Н., Гейця В., Горбуліна В., Ка-
чали Т., Клебанової Т., Ткач С., Ткачевої Н., Чер-
няка О. та ін. Разом з тим досить актуальною є про-
блема дослідження та оцінки економічної безпеки 
регіонів країни з урахуванням соціально-економіч-
них чинників господарювання – демографічних, за-
йнятості, якості життя тощо.

Метою статті є виявлення особливостей форму-
вання економічної безпеки регіонів країни та її соці-
альні аспекти, визначення методологічних підходів 
щодо їх врахування та оцінки, обґрунтування інстру-
ментів та механізмів їх державного регулювання та 
підтримки економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення еконо-
мічної безпеки на регіональному рівні – це гарантія 
незалежності країни, умова соціальної стабільності 
і ефективної життєдіяльності суспільства, економіч-
ного зростання. Це пояснюється тим, що економі-
ка є однією з життєво важливих сторін діяльнос-
ті суспільства, держави й особи [1, с. 58]. Тут все 
взаємозв’язане, і один напрям доповнює інший. Еко-
номічна безпека традиційно розглядається як якісна 
найважливіша характеристика стійкості економічної 
системи, яка визначає її здатність підтримувати нор-
мальні умови життєдіяльності населення, стійке за-
безпечення ресурсами національного господарства, 
а також послідовну реалізацію національно-держав-
них інтересів.

Соціально-економічну безпеку країни та її регі-
онів в сучасних умовах господарювання можна ви-
значити як наслідок сукупного впливу зовнішніх і 
внутрішніх умов і ресурсів, що забезпечують ста-
лий розвиток суспільства і підвищення якості життя 
його членів. Її складові  сприяють ефективному ди-
намічному зростанню, здійсненню належної реструк-
туризації галузей, їх здатності задовольняти потре-
би суспільства, держави, індивіда, забезпечувати 
конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішніх 
ринках, що гарантує захист від різного роду ризиків, 
загроз і втрат. 

Руйнування ж єдиного соціально-культурного та 
світоглядного простору, що продовжується, еконо-
мічна дезінтеграція і соціальна диференціація на-
селення, деструкція екологічних процесів в Україні 
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провокує посилення напруженості у взаєминах регіо-
нів і центру. Це проявляється у соціальній нестабіль-
ності, тінізації економіки, корупції, нерівномірній 
бюджетній підтримці регіонів. Вирішення вказаних 
складних проблем криється у зміцненні державних 
інститутів підтримки економічної безпеки, збалансо-
ваного застосування її ринкових важелів, соціальних 
та інших ресурсів тощо.

Отже, особливості соціально-економічного меха-
нізму господарювання, що склався в країні, є бази-
сом не тільки економічної, але й національної без-
пеки країни. В процесі дослідження були виділені і 
проаналізовані групи показників, що відображають 
найбільш важливі ділянки в реальному секторі, зо-
крема, на рівні  соціальної сфери. Саме ці індикатори 
використовуються як порогові значення економічної 
безпеки та її соціальної складової. Вони характери-
зують граничні величини, ігнорування яких пере-
шкоджає нормальному ходу розвитку економіки і 
соціальної сфери і приводить до формування руйнів-
них тенденцій в області виробництва і рівня життя 
населення [2, с. 241].

Соціальні індикатори характеризують тенденції 
розвитку соціальних процесів, що склалися, з по-
гляду реалізації принципу справедливості розподілу 
благ, соціального захисту населення, рівня його до-
ходів та інших складників якості життя. Порушен-
ня цього принципу виявляється в зростанні доходів 
пануючих соціальних прошарків населення за раху-
нок зменшення доходів інших не у зв’язку з великим 
їх внеском в зростання суспільного добробуту, а у 
зв’язку з провідною роллю в розподілі  матеріальних 
та інших благ.

Аналіз показав, що соціальні індикатори дале-
кі від порогових показників безпеки і стабільності. 
Кількість людей, що живуть за межею бідності, в два 
рази перевищує порогове значення, якщо тут взагалі 
доречно говорити про які-небудь пороги для країни, 
що володіє значними природними багатствами і ва-
лютними  резервами, що збільшуються та вивозяться 
за кордон з року в рік. Натомість розмір середньої 
пенсії постійно відстає від прожиткового мінімуму 
пенсіонерів, тоді як наявність платоспроможного по-
питу  населення старших вікових груп відіграє роль 
чинника, що підтримує  роздрібний товарообіг.

У світовій практиці не допускається досягнення 
величиною прожиткового мінімуму 70% середнього 
розміру пенсій. Частина літніх людей, яка не мала 
ніяких надходжень у вигляді заробітної плати або 
інших доходів і хто жив тільки на пенсію, складають 
значну частину бідного та дуже бідного населення. 
Добре відомо, що ніяка економіка не може ефектив-
но функціонувати в умовах соціальної напруженості. 
Так само як і соціальна напруженість складається 
із ступеня незадоволеності населення рівнем жит-
тя, станом екології, ефективністю влади, впливом 
кримінальних структур та корупції. Не можна зня-
ти соціальну напруженість без вирішення економіч-
них питань, від яких залежить і рівень безробіття, і 
якість життя.

Найбільш значимою соціальною проблемою є бід-
ність. Бідні є скрізь, проте українська проблема по-
лягає в масштабах бідності. Сьогодні нижче за про-
житковий мінімум живе вже кожен третій [3, с. 
30-32]. Перевищення порогового показника рівня 
безробіття населення свідчить про наявність загроз 
соціально-економічній безпеці в наступних областях: 
Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Мико-
лаївській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, 
Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій. У безпеці 

знаходилися АРК, Дніпропетровська, Одеська, Хар-
ківська області, м. Київ, м. Севастополь. Решта всіх 
регіонів  знаходяться в зоні ризиків, а Донецька та 
Луганська області – в зоні гуманітарної катастрофи.

По показнику середніх призначених пенсій зі всі-
ма нарахуваннями і компенсаціями середній пенсіо-
нер не досягає за доходами і  половини прожитково-
го мінімуму. Отже, пенсіонер, що живе поза сім’єю, 
приречений на  голодну смерть. Чисельність еконо-
мічно активного населення складає близько 30% від 
загальної чисельності населення. Про низький рі-
вень заробітної плати населення регіонів  свідчить 
показник відношення середньої заробітної плати до 
мінімального прожиткового мінімуму – 3:1. Цей по-
казник має порогове значення небезпеки в Терно-
пільській області. У безпеці знаходяться індустрі-
альні Дніпропетровська, Запорізька області, м. Київ.

Решта всіх регіонів України знаходиться в стані 
ризику. Це проблема різкої диференціації доходів на-
селення, особливо  між найбіднішими і найбагатши-
ми. За роки реформ не просто змінилося матеріальне 
положення громадян країни – трансформувалася вся 
система формування доходів населення. У соціаліс-
тичній економіці основним джерелом надходження 
особистих доходів була оплата праці (приблизно 3/4 
всіх доходів), при чому її рівень був украй невисо-
кий і малорухливий. Диференціація основної маси 
населення за розміром заробітку практично була від-
сутня, а весь процес регулювання зводився до меха-
нізму нарахування і перерахунку заробітної плати по 
певній схемі. Паралельно з цим існувала додаткова 
закрита система розподілу благ, обслуговуюча неве-
лику соціальну групу номенклатурних та партійних 
працівників та їх сімей. При цьому всі процеси фор-
мування і регулювання доходів  та фондів споживан-
ня громадян регулювалися державою.

На теперішній час в Україні склалася прямо 
протилежна система матеріального забезпечення 
населення, в якій функції і можливості держави 
мінімізовані. Зазначимо, що  значущість офіцій-
ного заробітку в структурі доходів за роки рефор-
ми впала майже удвічі. З’явилися  тіньові доходи, 
але неоподатковані, що поглиблює проблему. Уряд  
бере зобов’язання підвищити доходи населення че-
рез збільшення зарплат і пенсій. Але, наприклад, в 
2014-2015 рр. номінальні доходи населення навіть 
зменшилися на 23-25% через обмеження зарплат та 
збільшення податків, а ціни виросли на 50-100%. 

Надзвичайно актуальною є проблема оплати ін-
телектуальної праці. Україна століттями вражала 
світ інтелектуальним потенціалом. Рівень зарплати 
у сфері освіти складає сьогодні у межах 50% від се-
реднього рівня у промисловості, а середня зарплата 
в науці в 30 разів менше, ніж у вчених  Західної 
Європи. Сьогодні в Україні вмирає в 3 рази більше 
людей, ніж народжується. Вплив демографічної си-
туації на стан економічної безпеки регіонів є дуже 
вагомим, адже однією із головних передумов для ста-
лого розвитку регіонів є розширене відтворення  тру-
дового потенціалу та людського капіталу у цілому 
[4, с. 143]. 

Стан демографічної загрози мають такі регіони 
України як Житомирська, Кіровоградська, Мико-
лаївська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів-
ська області. У контексті демографічних аспектів 
людського розвитку на регіональному рівні потріб-
но звернути увагу на загрозливу тенденцію скоро-
чення загальної чисельності населення, особливо на 
рівні сільських територій. Це вимагає повернення до 
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практики суттєвої бюджетної підтримки державної 
демографічної політики, вирішення комунально-по-
бутових та житлових проблем .

Ситуація, що утворилася, в сфері зайнятості 
об’єктивно вимагає посилення державної підтримки 
масштабних заходів, насамперед, по відродженню ре-
ального сектора економіки, регулюванню продуктив-
ної зайнятості, зокрема в галузевому і регіональному 
вимірах [5, с. 130]. Проблему зайнятості можна част-
ково вирішити за рахунок цілеспрямованої  підтрим-
ки середнього і дрібного підприємництва, середнього 
класу, якій у своїй масі так і не вдалося сформувати. 

Назрілу необхідність розробки і ухвалення дер-
жавної програми сприяння зайнятості населення на 
найближчі роки і віддалену перспективу підтвер-
джує також наявність регіонів країни з істотною де-
формацією професійно-фахової структури населен-
ня, специфікою соціально-економічного розвитку:  
моноспеціалізацією, високою або низькою концен-
трацією діяльності, переважанням виробництв з 
високою концентрацією інтелектуальної праці, га-
лузей з великою питомою вагою збиткових вироб-
ництв або підприємств-банкротів, самозайнятістю 
населення. Необхідно також прийняти комплекс 
соціальних законів, які чітко визначили б порядок 
допомоги бідним верствам населення і джерела її 
фінансування.

Виходячи з вищевикладеного, згідно інтегрально-
го індексу соціально-економічних регіональних по-
казників розвитку, у безпеці не знаходиться жоден 
регіон, стан ризику мають АРК, Волинська, Жито-
мирська, Закарпатська, Кіровоградська, Миколаїв-
ська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Хмельницька, Чернівецька області, м. Севастополь. 
Інша частина регіонів України (48%) мають стан 
загрози щодо рівня життя населення, структури 
доходів, демографічної ситуації, стану оточуючо-
го середовища, що викликає загострення соціаль-
но-економічної напруги [6, с. 97]. У таких умовах 
необхідно проводити в дію механізми забезпечення 
економічної безпеки регіонів, що направлені на від-
новлення порушеного соціального і еколого-еконо-
мічного балансу.

Ситуація, що створилася, вимагає негайного, ці-
леспрямованого втручання держави в проблеми со-
ціальної політики [7, с. 12]. Критично важливим для 
подальшого розвитку України є вибір з урахуванням 
попереднього досвіду найбільш ефективної економіч-
ної моделі функціонування і розвитку країни. Не-
припустимо продовження колишніх і здійснення но-
вих стратегічних прорахунків і помилок у державній 
стратегії, особливо у виборі економічної моделі роз-
витку.

Необхідним є істотне посилення соціальної скла-
дової економічної політики: підвищення життєвого 
рівня населення, перш за все, на основі підвищення 
оплати праці, своєчасних виплат заробітної плати і 
гарантованих законом соціальних виплат, посилен-
ня цільової спрямованості матеріальної підтримки, 
зниження рівня безробіття; створення умов для подо-

лання бідності і надмірного соціально-економічного 
розмежування в суспільстві; збереження та зміцнен-
ня демографічного і трудового потенціалу країни; по-
долання кризових демографічних процесів; створен-
ня ефективної системи соціального захисту людей, 
охорона і відтворення їх фізичного, духовного та мо-
рального здоров’я, світогляду населення [8, с. 127].

Висновки. Оцінка економічної безпеки регіону 
включає аналіз його соціального розвитку, що по-
кликаний виявити рівень і якість життя населення, 
її динаміку, найважливіші проблеми відтворення на-
селення і трудових ресурсів, рівень і тенденції зміни 
зайнятості. Визначаються рівень соціальної напру-
женості, причини кризових явищ і можливості та за-
соби їх подолання. Велике значення також має регі-
ональний аналіз тенденцій розвитку демографічних 
процесів, безпосередньо пов’язаних з соціальними.

Це визначає необхідність розробки і обґрунтуван-
ня методики комплексного аналізу кризових ситуа-
цій у економіці і соціальній сфері регіонів з урахуван-
ням адміністративно-територіального облаштування 
країни і зарубіжного досвіду таких досліджень; ви-
явлення конкретних регіонів, що знаходяться або 
потенційно схильних до досягнення кризової ситу-
ації, при якій виникає загроза економічній безпеці 
країни. Таким чином, від рівня вирішення соціаль-
них проблем залежить зниження соціальної напруги, 
створення довгострокових основ забезпечення соці-
альної стабільності і підвищення якості життя на-
селення регіонів України, що, у свою чергу, здатне 
істотно знизити  соціальні ризики і підвищити еко-
номічну безпеку регіонів.
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