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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ІЄРАРХІЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Воронкова Т.Є., професор кафедри економіки підприємства  

Київський національний університет технологій та дизайну (Україна) 

 

Вважаємо за доцільне виділення 6 ієрархічних рівнів економічної 

безпеки: особистості (базовий рівень), підприємства, організації, установи 

(мікрорівень), регіонів (в т.ч. транскордонні регіони) - (мезорівень), 

національна (макрорівень), глобальна і міжнародна як її складова 

(мегарівень).       

Особливість поняття економічної безпеки особистості полягає в тому, 

що вона виступає не тільки головним об’єктом системи економічної безпеки, 

але і реальним суб’єктом економічних відносин, а це означає, що відображає 

як стан, так і спроможність особистості у певних умовах реалізовувати 

природне право на якісний рівень життя.  Наступним компонентом 

системи економічної безпеки виступає «економічна безпека підприємства, 

організацій, установ, господарств». Вважаємо недоцільним називати цю 

компоненту тільки як «економічна безпека підприємства», адже об’єктом 

захисту економічних інтересів можуть бути й інші суб’єкти господарювання: 

організації, установи, господарські організації господарські товариства, 

державні правоохоронні органи.       
Що стосується регіональної економічної безпеки, то серед науковців 

відсутня єдина позиція щодо визначення її сутності, складових і місця в 

структурі економічної безпеки. В той же час недостатньо уваги приділено 

особливості транскордонного співробітництва як елемента регіональної 

економічної безпеки. У контексті транскордонного співробітництва кожен із 

складників економічної безпеки набуває специфічного значення, оскільки 

рівень безпеки впливає на інтенсивність ділових відносин між 

прикордонними територіями. Посилення економічної безпеки прикордонних 

регіонів можливе за умови здійснення цілісного комплексу необхідних 

заходів у різних сферах: у зовнішній торгівлі, в сфері виробництва, фінансів, 
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продовольчого і сировинно-ресурсного забезпечення, інвестиційних 

процесах, охороні навколишнього середовища.    

Економічна безпека регіону (мезоекономічна безпека) має свої 

особливості у формуванні та функціонуванні регіональних систем 

забезпечення економічної безпеки, тобто тих інститутів і механізмів, які 

покликано захистити економічні інтереси та власність особистості, населення 

господарських суб'єктів регіону. Особлива роль мезорівней полягає в тому, 

що вони виконують роль буферів при активізації загроз стабільності для 

основних рівнів господарської системи та слугують резервами при надлишку 

або нестачі факторів, ресурсів та умов сталого розвитку [1]. З погляду 

регіональної економічної безпеки як об'єкта захисту виступає економіка 

регіону, а для мезорівня – це сукупність регіональних економік регіонів. 

Мінливість міжнародної політичної та економічної ситуацій, а також 

підвищення інтенсивності транскордонних процесів зумовлює необхідність 

пошуку нових інструментів стабілізації та організації співробітництва на 

рівні сусідніх держав в рамках забезпечення регіональної економічної 

безпеки. Україна є державою, яка межує з 7 країнами, це означає те, що 

важливим є визначення ступеня залежності основних засобів забезпечення 

економічної безпеки України від специфіки здійснення 

зовнішньоекономічної політики та транскордонного співробітництва з цими 

країнами. На даному етапі відносини між країнами-сусідами є специфічними, 

так як їх можна розділити на три основні напрями реалізації: 1) 

співробітництво, яке відбувається на кордонні України з країнами членами 

ЄС; 2) співробітництво у пострадянському прикордонні з колишніми 

радянськими республіками; 3) прибережна співпраця між Україною та 

Туреччиною [2]. Крім того, Україна – держава з високою питомою вагою 

прикордонних територій, 19 із 25 областей України межують із сусідніми 

державами, протяжність кордонів з Росією складає 2295,4 км, а з країнами 

Центральної Європи, Білоруссю та Молдовою – 4698,6 км. Необхідність 

вирішення спільних проблем, що виникають у транскордонному регіоні – 

суміжних прикордонних територіях сусідніх держав, а саме: територіальне та 

просторове облаштування, розбудова транскордонної інфраструктури, 

спільне використання водних та інших ресурсів тощо, розширює сферу 

державної регіональної політики на міжнародний рівень і потребує 

врахування стратегій розвитку сусідніх територій. В цьому контексті 

важливим чинником забезпечення економічної безпеки регіонів є 

економічний розвиток цих регіонів і транскордонне співробітництво. 

Основою транскордонного співробітництва є процес створення зв’язків та 

договірних відносин на прикордонних територіях з метою пошуку рішень для 

спільних проблем [3]. Посилення економічної безпеки прикордонних регіонів 

можливе за умови здійснення цілісного комплексу необхідних заходів у 
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різних сферах: у зовнішній торгівлі, в сфері виробництва, фінансів, 

продовольчого і сировинно-ресурсного забезпечення, інвестиційних 

процесах, охороні навколишнього середовища, а враховуючи специфіку 

сучасного політичного стану – і охорону державних кордонів. 

Національна економічна безпека держави - це стан економіки та 

інститутів влади, за якого забезпечується гарантований захист національних 

інтересів, гармонійний, соціально орієнтований розвиток країни в цілому, 

достатній економічний та оборонний потенціал навіть за 

найнесприятливіших варіантів розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів. 

Найбільш розповсюдженим трактуваннями глобальної економічної безпеки є 

такі, що передбачають утворення та забезпечення функціонування системи 

світових господарських зв’язків, світової економічної системи, ефективну 

взаємодію економічних блоків і національних економік.  
1. Головченко О.М. Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної 

економіки: монографія / О. М. Головченко. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 399 с. 

2. Транскордонне співробітництво в контексті економічної безпеки України / І. М. Чучка, Р. І. 
Молдавчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №9(111). – С. 92-98. 
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НАКОПЛЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ В СИСТЕМЕ 

ПОНЯТИЙ И КАТЕГОРИЙ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Генгут И.Б., канд. экон. наук, докторант, Вагина К.М. 

Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова 

 

Интенсивное социально-экономическое развитие страны в 

предшествующий период, процессы интенсивной индустриализации и 

экстенсивной добычи природных ресурсов, плотность промышленного 

производства, а также значительное количество бесхозяйных активов, 

характеризующихся высокой степенью загрязнения, стали основными 

причинами возникновения накопленного экологического ущерба. С этой 

точки зрения понятия экологические издержки производства, ущерб 

народному хозяйств в связи с загрязнением окружающей среды могут быть 

развиты и уточнены во временном контексте в системе экономики 

природопользования, например, как текущий (фактический), потенциальный 

(возможный), предотвращенный, прошлый ущерб и т.д. [1, 3, 4]. Так, под 

прошлым (накопленным) экологическим ущербом можно понимать 

негативные изменения качества окружающей среды, вызванные загрязнением 

окружающей среды, утратой и истощением компонентов природной среды, 


