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Постановка проблеми. Системні структурні 
перетворення, які охопили всі сторони суспільної 
життєдіяльності в Україні, направлені на її модер-
нізацію, сталий розвиток та економічне зростання. 
Проте наявність впливу дестабілізуючих факторів 
призводить до поглиблення відмінностей в рівнях 
соціально-економічного розвитку регіонів країни, 
здатних перетворитися в різного роду небезпеки 
для економіки. Це зумовлює необхідність роз-
робки методологічного  інструментарію для оцінки 
економічної безпеки регіонів, використання якого 
дозволить сформувати механізми  економічної без-
пеки країни з урахуванням соціально-економічних, 
ресурсних та інших особливостей кожного регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми економічної безпеки на макро- і мезорів-
нях відображені в наукових роботах українських, 
російських та зарубіжних вчених-економістів: 
Герасимчук З., Гойчук О.,  Вавдіюка Н., Гейця В., 
Горбуліна В., Качали Т., Клебанової Т., Ткач С., 
Ткачевої Н., Черняка О. та ін. Разом з тим досить 
актуальною є проблема дослідження та оцінки 
економічної безпеки регіонів країни з урахуванням 
соціально-економічних чинників господарювання –  
демографічних, зайнятості, якості життя тощо.

Метою статті є виявлення особливостей фор-
мування економічної безпеки регіонів країни та її 
соціальні аспекти, визначення методологічних під-
ходів щодо їх врахування та оцінки, обґрунтування 

інструментів та механізмів їх державного регулю-
вання та підтримки економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 
економічної безпеки на регіональному рівні – це 
гарантія незалежності країни, умова соціальної 
стабільності і ефективної життєдіяльності суспіль-
ства, економічного зростання. Це пояснюється тим, 
що економіка є однією з життєво важливих сторін 
діяльності суспільства, держави й особи [1, с. 58]. 
Тут все взаємозв’язане, і один напрям доповнює 
інший. Економічна безпека традиційно розгляда-
ється як якісна найважливіша характеристика стій-
кості економічної системи, яка визначає її здатність 
підтримувати нормальні умови життєдіяльності 
населення, стійке забезпечення ресурсами націо-
нального господарства, а також послідовну реалі-
зацію національно-державних інтересів.

Соціально-економічну безпеку країни та її регі-
онів в сучасних умовах господарювання можна 
визначити як наслідок сукупного впливу зовніш-
ніх і внутрішніх умов і ресурсів, що забезпечують 
сталий розвиток суспільства і підвищення якості 
життя його членів. Її складові  сприяють ефек-
тивному динамічному зростанню, здійсненню 
належної реструктуризації галузей, їх здатності 
задовольняти потреби суспільства, держави, інди-
віда, забезпечувати конкурентоспроможність на 
зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує захист 
від різного роду ризиків, загроз і втрат. 
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У статті виявлено особливості форму-
вання економічної безпеки регіонів країни 
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В статье выявлены особенности форми-
рования экономической безопасности ре-
гионов страны и ее социальные аспекты. 
Определены методологические подходы 
относительно их учета и оценки. Обосно-

ваны инструменты и механизмы их госу-
дарственного регулирования и поддержки 
экономической безопасности.
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In the article the features of formation of econom-
ic security of the regions of the country and its so-
cial aspects. Identified methodological approach-
es with respect to their accounting and valuation. 
Grounded tools and mechanisms of state regula-
tion and support of economic security.
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  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Руйнування ж єдиного соціально-культурного 
та світоглядного простору, що продовжується, еко-
номічна дезінтеграція і соціальна диференціація 
населення, деструкція екологічних процесів в Укра-
їні провокує посилення напруженості у взаєминах 
регіонів і центру. Це проявляється у соціальній 
нестабільності, тінізації економіки, корупції, нерів-
номірній бюджетній підтримці регіонів. Вирішення 
вказаних складних проблем криється у зміцненні 
державних інститутів підтримки економічної без-
пеки, збалансованого застосування її ринкових 
важелів, соціальних та інших ресурсів тощо.

Отже, особливості соціально-економічного 
механізму господарювання, що склався в країні, є 
базисом не тільки економічної, але й національної 
безпеки країни. В процесі дослідження були виді-
лені і проаналізовані групи показників, що відо-
бражають найбільш важливі ділянки в реальному 
секторі, зокрема, на рівні  соціальної сфери. Саме 
ці індикатори використовуються як порогові зна-
чення економічної безпеки та її соціальної скла-
дової. Вони характеризують граничні величини, 
ігнорування яких перешкоджає нормальному ходу 
розвитку економіки і соціальної сфери і приводить 
до формування руйнівних тенденцій в області 
виробництва і рівня життя населення [2, с. 241].

Соціальні індикатори характеризують тенден-
ції розвитку соціальних процесів, що склалися, з 
погляду реалізації принципу справедливості роз-
поділу благ, соціального захисту населення, рівня 
його доходів та інших складників якості життя. 
Порушення цього принципу виявляється в зрос-
танні доходів пануючих соціальних прошарків 
населення за рахунок зменшення доходів інших 
не у зв’язку з великим їх внеском в зростання сус-
пільного добробуту, а у зв’язку з провідною роллю 
в розподілі  матеріальних та інших благ.

Аналіз показав, що соціальні індикатори далекі 
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 валютними  резервами, що збільшу-
ються та вивозяться за кордон з року в рік. Нато-
мість розмір середньої пенсії постійно відстає від 
прожиткового мінімуму пенсіонерів, тоді як наяв-
ність платоспроможного попиту  населення стар-
ших вікових груп відіграє роль чинника, що підтри-
мує  роздрібний товарообіг.

 У світовій практиці не допускається досягнення 
величиною прожиткового мінімуму 70% серед-
нього 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 ефективно функціонувати в умовах соціаль-

ної напруженості. Так само як і соціальна напру-
женість складається із ступеня незадоволеності 
населення рівнем життя, станом екології, ефек-
тивністю влади, впливом кримінальних структур 
та корупції. Не можна зняти соціальну напруже-
ність без вирішення економічних питань, від яких 
залежить і рівень безробіття, і якість життя.

Найбільш значимою соціальною проблемою є 
бідність. Бідні є скрізь, проте українська проблема 
полягає в масштабах бідності. Сьогодні нижче 
за прожитковий 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, Кіровоград-
ській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, 
Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Черні-
вецькій. У безпеці знаходилися АРК, Дніпропе-
тровська, Одеська, Харківська 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 всіма нарахуваннями і компенсаціями серед-
ній пенсіонер не досягає за доходами і  поло-
вини прожиткового мінімуму. Отже, пенсіонер, що 
живе поза сім’єю, приречений на  голодну смерть. 
Чисельність економічно активного населення 
складає близько 30% від загальної чисельності 
населення. Про низький рівень заробітної плати 
населення регіонів  свідчить показник відношення 
середньої заробітної плати до мінімального про-
житкового мінімуму – 3:1. Цей показник має поро-
гове значення небезпеки в Тернопільській області. 
У безпеці знаходяться індустріальні Дніпропетров-
ська, Запорізька області, м. Київ.

Решта всіх регіонів України знаходиться в стані 
ризику. Це проблема різкої диференціації доходів 
населення, особливо  між найбіднішими і найбагат-
шими. За роки реформ не просто змінилося матері-
альне положення громадян країни – трансформува-
лася вся система формування доходів населення. 
У соціалістичній економіці основним джерелом 
надходження особистих доходів була оплата праці 
(приблизно 3/4 всіх доходів), при чому її рівень був 
украй невисокий і малорухливий. Диференціація 
основної маси населення за розміром заробітку 
практично була відсутня, а весь процес регулю-
вання зводився до механізму нарахування і пере-
рахунку заробітної плати по певній схемі. Пара-
лельно з цим існувала додаткова закрита система 
розподілу благ, обслуговуюча невелику соціальну 
групу номенклатурних та партійних працівників та 
їх сімей. При цьому всі процеси формування і регу-
лювання доходів  та фондів споживання громадян 
регулювалися державою.

На теперішній час в Україні склалася прямо 
протилежна система матеріального забезпе-
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чення населення, в якій функції і можливості 
держави мінімізовані. Зазначимо, що  значущість 
офіційного заробітку в структурі доходів за роки 
реформи впала майже удвічі. З’явилися  тіньові 
доходи, але неоподатковані, що поглиблює про-
блему. Уряд  бере зобов’язання підвищити доходи 
населення через 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 
інтелектуальної праці. Україна століттями вра-
жала світ інтелектуальним потенціалом. Рівень 
зарплати у сфері освіти складає сьогодні у межах 
50% від середнього рівня у промисловості, а 
середня зарплата в науці в 30 разів менше, ніж у 
вчених  Західної Європи. Сьогодні в Україні вми-
рає в 3 рази більше людей, ніж народжується. 
Вплив демографічної ситуації на стан економічної 
безпеки регіонів є дуже вагомим, адже однією із 
головних передумов для сталого розвитку регіонів 
є розширене відтворення  трудового 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 потрібно 
звернути увагу на загрозливу тенденцію скорочення 
загальної чисельності населення, особливо на рівні 
сільських територій. Це вимагає повернення до 
практики суттєвої бюджетної підтримки державної 
демографічної політики, вирішення комунально-
побутових та житлових проблем .

Ситуація, що утворилася, в сфері зайнятості 
об’єктивно вимагає посилення державної під-
тримки масштабних заходів, насамперед, по від-
родженню реального сектора економіки, регу-
люванню продуктивної зайнятості, зокрема в 
галузевому і регіональному вимірах [5, с. 130]. 
Проблему зайнятості можна частково вирішити за 
рахунок цілеспрямованої  підтримки 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 під-
тверджує також наявність регіонів країни з істот-
ною деформацією професійно-фахової структури 
населення, специфікою соціально-економічного 
розвитку:  моноспеціалізацією, високою або низь-
кою концентрацією діяльності, переважанням 
виробництв з високою концентрацією інтелекту-
альної праці, галузей з великою питомою вагою 
збиткових виробництв або підприємств-банкро-
тів, 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 інтеграль-
ного індексу соціально-економічних регіональ-
них показників розвитку, у безпеці не знаходиться 
жоден регіон, стан ризику мають АРК, Волинська, 
Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, 
Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тер-
нопільська, Хмельницька, Чернівецька області,  
м. Севастополь. Інша частина регіонів України 
(48%) мають стан загрози щодо рівня життя насе-
лення, структури доходів, демографічної ситуації, 
стану оточуючого середовища, що викликає заго-
стрення соціально-економічної напруги [6, с. 97]. 
У таких умовах необхідно проводити в дію меха-
нізми забезпечення економічної безпеки регіонів, 
що направлені на відновлення порушеного соці-
ального і еколого-економічного балансу.

 Ситуація, що створилася, вимагає негайного, 
цілеспрямованого втручання держави в проблеми 
соціальної політики [7, с. 12]. Критично важливим 
для подальшого розвитку України є вибір з ураху-
ванням попереднього досвіду найбільш ефектив-
ної економічної моделі функціонування і розвитку 
країни. Неприпустимо продовження колишніх і 
здійснення нових стратегічних прорахунків і поми-
лок у державній стратегії, особливо у виборі еко-
номічної моделі розвитку.

Необхідним є істотне посилення соціальної 
складової економічної політики: підвищення жит-
тєвого рівня населення, перш за все, на основі під-
вищення оплати праці, своєчасних виплат заро-
бітної плати і гарантованих законом соціальних 
виплат, посилення цільової спрямованості мате-
ріальної підтримки, зниження рівня безробіття; 
створення умов для подолання бідності і надмір-
ного соціально-економічного розмежування в сус-
пільстві; збереження та зміцнення демографічного 
і трудового потенціалу країни; подолання кризових 
демографічних процесів; створення ефективної 
системи соціального захисту людей, охорона і від-
творення їх фізичного, духовного та морального 
здоров’я, світогляду населення [8, с. 127].

Висновки. Оцінка економічної безпеки регі-
ону включає аналіз його соціального розвитку, що 
покликаний виявити рівень і якість життя насе-
лення, її динаміку, найважливіші проблеми від-
творення населення і трудових ресурсів, рівень і 
тенденції зміни зайнятості. Визначаються рівень 
соціальної напруженості, причини кризових явищ 
і можливості та засоби їх подолання. Велике зна-
чення також має регіональний аналіз тенденцій 
розвитку демографічних процесів, безпосередньо 
пов’язаних з соціальними.

Це визначає необхідність розробки і обґрунту-
вання методики комплексного аналізу кризових 
ситуацій у економіці і соціальній сфері регіонів з 
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урахуванням адміністративно-територіального 
облаштування країни і зарубіжного досвіду таких 
досліджень; виявлення конкретних регіонів, що 
знаходяться або потенційно схильних до досяг-
нення кризової ситуації, при якій виникає загроза 
економічній безпеці країни. Таким чином, від рівня 
вирішення соціальних проблем залежить зниження 
соціальної напруги, створення довгострокових 
основ забезпечення соціальної стабільності і під-
вищення якості життя населення регіонів України, 
що, у свою чергу, здатне істотно знизити  соціальні 
ризики і підвищити економічну безпеку регіонів.
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У статті визначено основні типи транс-
формацій у галузях, надана їх повна ха-
рактеристика: форми проявів, причини 
виникнення, очікувальні наслідки, напрямки 
регулювання та характер вибору, зако-
номірності розвитку. Розглянуто адміні-
стративно-територіальний устрій у кра-
їні та закордоном, визначені пріоритетні 
напрями розвитку аграрного виробництва 
адміністративних областей України. 
Установлено, що одним із основних на-
прямів регіональних трансформацій сіль-
ськогосподарського виробництва країни 
і аграрної сфери в цілому повинна стати 
оптимізація їх функціональної, галузевої і 
територіальної структур.
Ключові слова: трансформаційні процеси, 
аграрний сектор, регіон, міжнародні стан-
дарти, екологізація, спеціалізація, пере-
робна промисловість.

В статье определены основные типы 
трансформаций, предоставлена харак-
теристика форм их проявлений, причины 
возникновения, ожидальные последствия, 
направления регулирования и характер 
выбора, закономерности развития. Рас-
смотрены административно-территори-
альное устройство страны и зарубежья, 

определены приоритетные направления 
развития аграрного производства админи-
стративных областей Украины. Опреде-
лено, что одним из основных направлений 
региональных трансформаций сельско-
хозяйственного производства страны и 
аграрной сферы в целом должна стать 
оптимизация их функциональной, отрас-
левой и территориальной структур.
Ключевые слова: трансформационные 
процессы, аграрный сектор, регион, меж-
дународные стандарты, экологизация, 
специализация, перерабатывающая про-
мышленность.

The article outlines the main types of transfor-
mations given their full details: Manifestations, 
causes, wait implications for controlling charac-
ter and choice of laws. Considered administra-
tive divisions of the country as well as abroad 
and priority directions of development of agricul-
ture administrative regions of Ukraine. One of 
the key areas of regional transformation of agri-
cultural production and agricultural areas of the 
country as a whole should be optimizing their 
functional, sectoral and territorial structures.
Key words: transformation processes, the 
agricultural sector, region, international stan-
dards, greening, specialization, manufacturing.

Постановка проблеми. Для ринкової еконо-
міки України сільське господарство має особливо 
велике значення, оскільки саме аграрне виробни-

цтво здатне забезпечити продовольчу безпеку дер-
жави та створити належні умови функціонування 
усіх сегментів сільського господарства. Складність 


