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Давидова І. О., Лебедченко В. В. Теоретичні основи формування системи економічної безпеки регіону та її роль  
у забезпеченні національної безпеки держави

Метою статті є формування поняття економічної безпеки регіону, конкретизація її основних елементів, принципів забезпечення, аналіз функці-
ональних особливостей і визначення місця економічної безпеки регіону як складової системи національної безпеки держави. Розглянуто аспекти 
формування системи економічної безпеки. Визначено її роль у здатності народного господарства країни та її регіонів забезпечити поетапне по-
ліпшення та належне збереження, передусім економічними методами, інтересів як окремого громадянина, так і суспільства як цілісної системи. 
Акцентовано увагу на ключовій ролі економіки в усіх сферах діяльності як на державному, так і на регіональному рівні. Підкреслено, що питання 
економічної безпеки регіонів України мають кардинальне значення не лише як складовий компонент у межах сфери розповсюдження національної 
безпеки, а й у контексті суцільного розвитку країни. Аналізування регіонального аспекту економічної безпеки дозволяє визначити основні фак-
тори дотримання економічної безпеки державою взагалі, бо ключові причини загроз економічній безпеці держави мають регіональний характер. 
Поняття економічної безпеки регіонів нерозривно з поняттям національної безпеки, яке, своєю чергою, розглядається в контексті міжнародної 
безпеки. А національна безпека включає декілька напрямів: економічний, політичний, правовий, соціальний, військовий комплекс, оборону, інфор-
маційне та технологічне забезпечення, розвиток інновацій, ресурсну, енергетичну та ядерну незалежність, культурний та інтелектуальний 
потенціал і підтримку екологічної безпеки.
Ключові слова: економічна безпека, регіон, національна безпека, формування системи економічної безпеки регіону.
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Давыдова И. О., Лебедченко В. В. Теоретические основы формирования системы экономической безопасности региона  
и её роль в обеспечении национальной безопасности государства

Целью статьи является формирование понятия экономической безопасности региона, конкретизация её основных элементов, принципов обеспе-
чения, анализ функциональных особенностей и определение экономической безопасности региона как составной системы национальной безопас-
ности государства. Рассмотрены аспекты формирования системы экономической безопасности. Определена её роль в способности народного 
хозяйства страны и её регионов обеспечить поэтапное улучшение и надлежащее сохранение, прежде всего экономическими методами, интересов 
как отдельного гражданина, так и общества как целостной системы. Акцентировано внимание на ключевой роли экономики во всех сферах дея-
тельности как на государственном, так и на региональном уровне. Подчеркнуто, что вопрос экономической безопасности регионов Украины име-
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ет кардинальное значение не только как составной компонент в границах сферы распространения национальной безопасности, но и в контексте 
всецелого развития страны. Анализ регионального аспекта экономической безопасности позволяет определить основные факторы соблюдения 
экономической безопасности государством в целом, потому что ключевые причины угроз экономической безопасности государства имеют регио-
нальный характер. Понятие экономической безопасности регионов неразрывно с понятием национальной безопасности, которое, в свою очередь, 
рассматривается в контексте международной безопасности. А национальная безопасность включает несколько направлений: экономический, 
правовой, политический, социальный, военный комплекс, оборону, информационное и технологическое обеспечение, развитие инноваций, ресурс-
ную, энергетическую и ядерную независимость, культурный и интеллектуальный потенциал и поддержку экологической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, национальная безопасность, формирование системы экономической безопасности региона.
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Питання економічної безпеки регіонів Украї-
ни мають кардинальне значення не лише як 
складовий компонент у межах сфери роз-

повсюдження національної безпеки, а й у контексті 
суцільного розвитку країни. Поточний стан розви-
тку наочно демонструє відсутність позитивних зру-
шень в економічній системі України в довгостроко-
вій перспективі. Усе це обумовлює пильну увагу до 
економічної безпеки, зокрема регіонів, та питань, які 
неодмінно виникають і стосуються таких понять, як 
зростання економіки України та першочергові націо-
нальні інтереси держави. 

«Стан захищеності економічних інтересів осо-
би, суспільства і держави, розвитку достатнього обо-
ронного потенціалу… сприятиме стійкому й ефек-
тивному функціонуванню економіки в режимі роз-
ширеного відтворення, тобто створення передумов 
для підтримки і покращення рівня життя громадян, 
задоволення корінних національних інтересів у ви-
робничо-економічній, фінансовій, зовнішньоеконо-

мічній, технологічній, енергетичній, продовольчій та 
інших субекономічних сферах» [1].

«Загальнодержавний рівень економічної без-
пеки визначається рівнем регіональних систем, а 
процес гарантування економічної безпеки держави 
повинен реалізовуватися на основі врахування і до-
тримання безпеки територіальних складників» [2]. 
Політика держави, спрямована на підтримку регіонів, 
повинна створювати всі умови для підвищення кон-
курентоспроможності, яка є основоположною для 
активного розвитку регіонів і усунення диспропорцій 
між ними. «Нерівномірність регіонального розвитку 
та рівня життя населення створює передумови для 
соціального напруження в суспільстві, загрожує те-
риторіальній цілісності країни, стримує динаміку со-
ціально-економічних показників, уповільнює ринкові 
перетворення та знижує їх ефективність» [3].

Економічну безпеку регіонів доречно досліджу-
вати як елемент системи національної безпеки Украї-
ни. Аналізування регіонального аспекту економічної 
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Davydova I. O., Lebedchenko V. V. The Theoretical Foundations for the Formation of the Region’s Economic Security System and Its Role in Ensuring  
the National Security of the State

The article is aimed at forming the concept of economic security of region, fleshing out its basic elements, principles of provision, analyzing the functional fea-
tures and defining the economic security of region as an integral system of the national security of the State. The aspects of formation of the economic security 
system are considered. Its role in the ability of the national economy of the country and its regions to ensure gradual improvement and proper preservation, 
first of all by economic methods, the interests of both the individual citizen and society as a whole system is defined. The focus is put on the key role of the 
economy in all areas of activity at both the State and regional levels. It is underlined that the issue of economic security of Ukraine’s regions is of fundamental 
importance not only as an integral component within the sphere of national security spread, but also in the context of the whole development of the country. 
Analysis of the regional aspect of economic security allows to identify the main factors of compliance with economic security by the State as a whole, because 
the key causes of threats to the economic security of the State are of regional nature. The notion of regional economic security is inextricably linked to the notion 
of national security, which in turn is viewed in the context of international security. The national security includes several directions: economic, legal, political, 
social, military complex, defense, information and technological support, development of innovation, resource, energy and nuclear independence, cultural and 
intellectual potential and support for ecological security.
Keywords: economic security, region, national security, formation of the region’s economic security system.
Tabl.: 1. Bibl.: 13.
Davydova Iryna O. – D. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Economics and Marketing, National Aerospace University «Kharkiv Aviation 
Institute» named after M. Ye. Zhukovskiy (17 Chkalova Str., Kharkіv, 61070, Ukraine)
E-mail: i.davydova@khai.edu
Lebedchenko Vira V. – Senior Lecturer of the Department of Economics and Marketing, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute» named after 
M. Ye. Zhukovskiy (17 Chkalova Str., Kharkіv, 61070, Ukraine)
E-mail: vera_lebedchenko@ukr.net



38

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2020
www.business-inform.net

безпеки дозволяє визначити основні фактори до-
тримання економічної безпеки державою взагалі, бо 
ключові причини загроз економічній безпеці держа-
ви мають регіональний характер.

«Починаючи з часів А. Сміта та Ф. Кене, еконо-
мічна та національна безпека, прирівнюючись до не-
похитної державної влади та ототожнюючись із утри-
манням порядку задля державного інтересу, завжди 
вважалась основою державності, базовим інструмен-
том колективного захисту громадянина як складової 
нації в складному оточенні та відвертому протисто-
янні «економічних» людей у багатоспектовому рин-
ковому середовищі. Так, ще у XVII–XVIII століттях 
прихильники правового позитивізму, такі як Гоббс, 
Гегель, Макіавеллі, наполягали на прерогативі держа-
ви в забезпеченні суспільних (із обмеженням індиві-
дуальних) прав і свобод громадян на тлі дотримання 
національної безпеки» [4, с. 7].

На сучасному етапі важливий внесок у дослі-
дження проблем, механізму формування, стратегії 
забезпечення та рівня підтримання економічної без-
пеки зробили такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як:  
В. М. Гейць, В. Ф. Бесєдін, В. І. Мунтінян, Б. В. Губ-
ський, О. І. Барановський, М. М. Єрмошенко, Я. А. Жа - 
ліло, Г. В. Задорожний, А. І. Татаркін, О. С. Власюк,  
В. К. Сєнчагов, А. І. Сухоруков, В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінь- 
ко, В. А. Ліпкан, О. Г. Данільян та інші.

Метою статті є формування поняття економіч-
ної безпеки регіону, конкретизація її основних еле-
ментів, принципів забезпечення, аналіз функціональ-
них особливостей і визначення місця економічної 
безпеки регіону як складової системи національної 
безпеки держави.

Забезпечення економічної безпеки є первинною 
серед численних функцій держави, оскільки 
відображає актуальну потребу суспільства в 

гарантуванні захисту прав і свобод у процесі його 
поступального розвитку. «Сам термін «безпека» 
з’явився наприкінці XII століття, але під цим термі-
ном мався на увазі стан духа людини, що почувається 
себе захищеною. З часом етимологія цього поняття 
розширювалась, і тільки із XVII століття воно почало 
використовуватися на державному рівні» [4, с. 7].

Проблему економічної безпеки розглядають 
в тандемі з поняттям економічного зростання, яке 
впливає як на загальний стан економіки в країні, так 
і на національну безпеку держави. Питання економіч-
ної безпеки зачіпає різноманітні сфери національної 
безпеки. Це означає, що при його розгляді необхідно 
ознайомитися та проаналізувати ряд спеціальних на-
уково-дослідних робіт і задіяти фахівців різних науко-
вих профілів, серед яких важлива роль повинна відво-
дитися економістам, працівникам банківської сфери, 
політологам і соціологам, екологам, юристам, пред-
ставникам сфери освіти й охорони здоров’я, а також 
ученим, що займаються науково-технічною безпекою.

Поняття економічної безпеки регіонів нероз-
ривно з поняттям національної безпеки, яке, 
своєю чергою, розглядається в контексті між-

народної безпеки. Національна безпека включає де-
кілька напрямів: економічний, політичний, соціаль-
ний, військовий комплекс, оборону, правовий, інфор-
маційне і технологічне забезпечення, розвиток інно-
вацій, ресурсну, енергетичну і ядерну незалежність, 
культурний та інтелектуальний потенціал і підтримку 
екологічної безпеки. Деякі дослідники окремим під-
видом виділяють також інвестиційну, науково-тех-
нічну, медичну, демографічну, кримінологічну та іншу 
безпеку. Дані складові національної безпеки форму-
ють спільну систему, властиву сучасній економіці.

Щоб визначити й проаналізувати категорію еко-
номічної безпеки, наведемо її поняттєвий базис. Розі-
братись у понятті економічної безпеки можна, чітко 
визначивши об’єкт діяльності по забезпеченню без-
пеки, а також суб’єкт, що забезпечує безпеку.

У сучасному суспільному устрої існує декілька 
об’єктів, на які має бути спрямоване забезпечення 
безпеки:

1. Особа (громадянин, резидент).
2. Підприємство (організація, суб’єкт господа-

рювання).
3. Суспільство (соціум або інша цілісна органі-

зація людей).
4. Регіон (території, органічно інтегровані в еко-

номіку країни).
5. Держава.
6. Міждержавне регулювання економічної без-

пеки (у контексті глобалізації світової еконо-
міки).

Дуже часто дослідники об’єднують вищезаз-
начені об’єкти в складну систему, що складається із 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених вертикаль-
них рівнів [5, с. 15].

1. Під забезпеченням економічної безпеки осо-
би розуміється організація умов захисту людини від 
несприятливих чинників, що впливають на її особисті 
інтереси та потреби. Виступаючи як член суспільства, 
особа потребує правової безпеки (що передбачає ство-
рення спеціальних норм – соціальних, господарських 
та інших, а також збереження майна, прав власності, 
регулювання соціально-трудових відносин в соціумі). 
Виступаючи як окремо взятий повноцінний об’єкт 
забезпечення безпеки, особа піклується про свою фі-
зичну, психічну, фізіологічну та духовну безпеку, яка 
насамперед підтримує її життя і працездатність.

2. Економічну безпеку організації можна роз-
цінювати як «певний стан виробничих відносин і 
організації інформаційно-правових зв’язків матері-
альних, фінансових і інтелектуальних ресурсів, при 
якому гарантується стабільність функціонування, 
фінансово-комерційний успіх, прогресивне викорис-
тання науково-технічних досягнень і соціальний роз-
виток об’єктів господарювання» [6, с. 132]. Потреба 
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безперервного забезпечення економічної безпеки 
формується виходячи із завдань, що будуть поставле-
ні перед кожним суб’єктом господарювання для під-
тримки стабільності функціонування підприємства  
і досягнення головних цілей своєї діяльності.

3. Розглядати економічну безпеку суспільства 
неможливо без чіткого розуміння економічної без-
пеки держави, оскільки будь-яке суспільство є ціліс-
ною системою соціальних інститутів, що виконують 
функції регулювання економічних, політичних та ін-
ших відносин, і на сьогоднішній день практично не-
можливо відокремити суспільний устрій від держав-
ного управління.

4. Під економічною безпекою регіону розумі-
ємо насамперед здатність регіональної влади забез-
печити конкурентоспроможність, стабільність, стій-
кість, поступальність розвитку економіки території, 
органічно інтегрованої в економіку країни, як віднос-
но самостійної структури [7; 8]. В основу економічної 
безпеки регіону як категорії його життєдіяльності 
покладено регіональні інтереси (забезпечення та під-
тримка гідного рівня життя населення, раціональне 
використання наявного економічного потенціалу, 
реалізація незалежної соціально-економічної полі-
тики регіону, збалансованість із загальнодержавни-
ми інтересами та інтегрованість у фінансову систему 
країни) і необхідність їх захисту від різноманітних 
внутрішніх (виникають у межах регіону) і зовнішніх 
(здійснювана економічна політика держави, адміні-
страцій інших регіонів, іноземних держав) загроз, що 
повинні узгоджуватися з вимогою дотримання ба-
лансу із загальнонаціональними інтересами [3].

В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Чер- 
няк розглядають економічну безпеку регіону з двох 
позицій: як частину національної економіки для цен-
тральних загальнодержавних органів управління та 
як відносно самостійну систему для регіональних ор-
ганів управління [7].

Економічною безпекою регіону як підсистеми 
національної економіки є сукупність його власти-
востей, що забезпечують досягнення максимального 
внеску регіону в розвиток національної економіки й 
у забезпечення економічної безпеки країни загалом.

В економічній моделі регіонального розвит ку, 
що сформувалася в Україні, регіони з найбільш 
високими показниками економічного зростан-

ня не досягають найбільшого прогресу у сфері люд-
ського розвитку. Дану закономірність було встанов-
лено за результатами дослідження взаємозалежності 
регіональної диференціації Індексу людського розви-
тку та валової доданої вартості [9].

Економічна безпека регіону як незалежна еко-
номічна система створює умови для вдосконалення 
регіону в умовах дестабілізуючого впливу різноманіт-
них загроз.

О. М. Бондаревська, проаналізувавши наукові 
підходи до визначення поняття «економічна безпека 
регіону», виділила основні, такі як:

1) сукупність умов та факторів, які забезпечу-
ють стійкість і стабільність розвитку еконо-
міки регіону;

2) здатність регіональної економіки функціону-
вати в режимі самовідтворення;

3) певна економічна незалежність та інтеграція з 
економікою держави;

4) захищеність від впливу дестабілізуючих чин-
ників [2]. 

Таким чином, це дослідження трактує еконо-
мічну безпеку регіону як положення захис-
ту економіки регіону від впливу зовнішніх і 

внутрішніх загроз з метою забезпечення стабільного 
економічного зростання, фінансової самостійності, 
суспільно-політичної стійкості та належного рівня 
життя населення. У сучасних умовах доречно не тіль-
ки вивчати поняття економічної безпеки регіону, а й 
досліджувати фактори, які мають найбільший вплив, 
розглядати взаємозв’язки окремих компонентів сис-
теми економічної безпеки регіону. 

«Система економічної безпеки регіону − це комп-
лекс взаємопов’язаних організаційно-правових захо-
дів з метою узгодження різноманітних інтересів, що 
забезпечує стійкість, адаптивність, самоорганізацію  
і розвиток регіональної економіки у взаємодії із зо-
внішнім середовищем її функціонування» [10, с. 227].

5. Економічна безпека держави і суспільства – 
це сукупність умов і чинників, що забезпечують не-
залежність національної економіки, її стабільність 
і стійкість, здатність до постійного оновлення таса-
мовдосконалення [6]. «Економічна безпека включе-
на в систему національної безпеки разом з такими 
її складниками, як забезпечення обороноздатності 
країни, підтримка соціального миру в суспільстві, за-
хист від екологічних лих» [11].

«Економічна безпека – це не лише захищеність 
національних інтересів, але й готовність і здатність 
інститутів влади створювати механізми реалізації і 
захисту національних інтересів розвитку вітчизня-
ної економіки, підтримки соціально-політичної ста-
більності суспільства» [8]. Економічна безпека також 
може характеризуватися певними умовами, які за-
безпечуються державою і не дозволяють доставляти 
шкоди народному господарству від внутрішніх і зо-
внішніх загроз, небезпек політичного, військового, 
економічного та глобального характеру.

6. Міжнародна економічна безпека – це комп-
лекс міжнародних умов існування домовленостей та 
інституційних структур, при якому кожній державі –  
члену світової спільноти забезпечується можливість 
вільно обирати та здійснювати свою стратегію соці-
ального й економічного розвитку, не піддаючись зо-
внішньому та політичному тиску і розраховуючи на 
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Таблиця 1 

Взаємозв’язок національних інтересів у різних сферах національної та економічної безпеки

№ з/п Пріоритети національних 
інтересів Інтерпретація інтересів Сфера впливу

1 Гарантування конституційних прав і свобод 
людини та громадянина

Вирішення недосконалості право-
вих засад

Правова сфера  
національної безпеки

2 Розвиток громадянського суспільства, його 
демократичних інститутів

Розгляд соціальних питань і по-
кращення умов, що стосуються 
вільного та демократичного існу-
вання суспільства

Соціальна сфера  
національної безпеки

3
Захист державного суверенітету, територі-
альної цілісності та недоторканності держав-
них кордонів

Жорсткий контроль за забезпе-
ченням свободи та суверенності 
України як держави у фізичному 
аспекті

Сфера воєнної та націо-
нальної безпеки

4 Недопущення втручання у внутрішні справи 
України

Ефективне функціонування еконо-
мічної системи в країні

Сфера державної  
безпеки

5 Зміцнення політичної та соціальної стабіль-
ності в суспільстві

Задачі уряду щодо реалізації робо-
ти всіх ланок економічної системи

Соціально-політична 
сфера національної 
безпеки

6

Створення конкурентоспроможної, соціаль-
но орієнтованої ринкової економіки та забез-
печення постійного зростання рівня життя  
та добробуту населення

Здатність економічної системи 
створювати адекватні умови для 
сталої роботи всього народного 
господарства

Сфера економічної  
безпеки

7
Збереження та зміцнення науково-техноло-
гічного потенціалу, утвердження інновацій-
ної моделі розвитку

Наголос на інновативних тенден-
ціях економічного розвитку

Науково-технічна сфера 
національної безпеки

8

Забезпечення екологічно та техногенно 
безпечних умов життєдіяльності громадян 
і суспільства, збереження навколишнього 
природного середовища та раціональне ви-
користання природних ресурсів

Екологічно обґрунтоване викорис-
тання ресурсів і безпека антропо-
генного впливу на природу

Екологічна сфера  
національної безпеки

9

Розвиток духовності, моральних засад,  
інтелектуального потенціалу українського 
народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, 
створення умов для розширеного відтворен-
ня населення

Показники стану соціального роз-
витку в країні

Демографічна, медична, 
культурна сфери націо-
нальної безпеки

10

Інтеграція України в європейський політич-
ний, економічний, правовий простір; розви-
ток рівноправних взаємовигідних відносин  
з іншими державами світу в інтересах України

Забезпечення цілісності держави 
шляхом консолідації політичних і 
економічних сил

Міжнародна безпека

Джерело: складено авторами на основі [12].

невтручання, розуміння і взаємоприйнятну і взаємо-
вигідну співпрацю з боку решти держав [5, с. 127].

Дане поняття розкриває логічний зв’язок між 
суспільною безпекою та безпекою державного сек-
тора, основаних на мирній взаємодії всіх держав, що 
входять у світову спільноту та дотримуються ринко-
вих умов господарювання. Кожна держава має право 
самостійно розробляти, коректувати і слідувати сво-
їй стратегії економічного розвитку, погоджуючи її з 
цілями, що стоять перед народом і урядом. Ці цілі на 
державному рівні іменуються національними інтер-
есами. Економічна безпека дуже залежна як від наці-
ональних інтересів, так і від способів їх здійснення.

Україна має почати з визначення ризиків як для 
національної безпеки, так і для національних інтере-
сів усередині країни та розробити механізми захисту 
від того, щоб внутрішні проблеми не підточили дер-
жавний механізм функціонування із середини, розва-
люючи цілісність всієї економічної системи.

Розглядаючи найголовніші стратегічно орієнтова-
ні інтереси держави, варто, перш за все, зверну-
тися до Закону України «Про національну безпе-

ку України» [12] як до джерела, де вони представлені.
Національними інтересами в реалізації еконо-

мічної безпеки України та сталого розвитку економі-
ки в державі можуть вважатися такі (табл. 1) [12].
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Приклад табл. 1 ще раз демонструє, що будь-
який державний інтерес, задоволення якого впливає 
на загальну безпеку в державі, має свою сферу поши-
рення. Об’єднання всіх сфер національної безпеки 
дає консолідований ефект забезпечення інтересів і 
позитивно впливає на стан економіки та її безпеки. Із 
цього випливає необхідність класифікації сфер наці-
ональної безпеки (але не градація їх значущості) для 
того, щоб мати змогу в подальшому виділити пріори-
тетність національних інтересів і сприяти ефектив-
ному їх задоволенню.

Будь-яка система, і система економічної без-
пеки не виняток, складається з комплексу струк-
турних компонентів, між якими існують предметні 
взаємозв’язки, що забезпечують умови для природ-
ного розвитку системних інтеграційних процесів. Ці 
зв’язки між структурними компонентами створю-
ють умови для досягнення синергетичного ефекту та 
сприяють тому, що економічна система безпеки га-
рантує найкращий результат системного функціону-
вання. Відділення регіональної економічної безпеки 
та її дослідження окремо від національної економіч-
ної безпеки та загострення уваги на регіональному 
захисту може мати значні негативні наслідки. 

«Перенесення акцентів від національної – на ре-
гіональну безпеку об’єктивно призводить до так зва-
них відцентрових сил, які можуть порушити держав-
ний унітарний устрій таких країн, як українська дер-
жава. Це може спричинити навіть руйнування цілісної 
економічної системи країни, якщо, наприклад, умови 
забезпечення економічної безпеки деякого регіону 
або кількох регіонів суперечать реальностям забезпе-
чення національної економічної безпеки» [13, с. 349].

Дану ситуацію зараз можна спостерігати в 
Україні, коли окремі регіони заявляють про 
свою суверенність, і все це призводить до 

передумов втрати державної єдності. Значить, не-
хтування внутрішніми інтеграційними зв’язками 
між регіонами може призвести до «розгойдування»  
і самої системи економічної безпеки. Тобто, якщо пе-
редбачається впровадження різноманітних програм, 
досліджень, заходів на регіональному рівні, необхід-
но дотримуватися субординації регіональної безпеки 
щодо безпеки національної.

ВИСНОВКИ
Суть економічної безпеки визначається як стан 

економіки та інститутів влади, при якому надаєть-
ся гарантоване збереження національних інтересів, 
соціальне спрямування політики, задовільний обо-
ронний потенціал навіть при невиграшних умовах 
просування внутрішніх і зовнішніх процесів. Отже, 
економічна безпека полягає не тільки в захисті на-
ціональних інтересів, а й має на увазі прагнення та 
здатність органів влади створювати механізми спри-

яння соціально-політичної стабільності суспільства, 
а також реалізації та охорони національних інтересів 
у розвитку національної економіки.

Економічна безпека – це система взаємо пов’я-
заних вертикальних рівнів: глобального, між-
народного, національного, регіонального, рів-

ня окремо взятої господарської структури, особи.  
А економічна безпека регіону сприймається як під-
рівень національної економіки і водночас – як умов-
но самостійна система для регіональних інституцій 
управління. «Економічна безпека регіонів є складо-
вою національної безпеки країни та забезпечує на-
самперед конкурентоспроможність, стабільність, 
стійкість, поступальність розвитку економіки регіо-
нів, нерозривно інтегрованих в економіку країни» [3]. 
Взаємодіючі з іншими видами національної безпеки, 
економічна безпека акумулює в собі їх дію, залишаю-
чись при цьому основою національної безпеки.

Проблему економічної безпеки необхідно роз-
глядати у власне економічній сфері, включаючи вну-
трішньо- та зовнішньоекономічні проблеми, у т. ч. 
проблеми на їх стику: у областях перетину економіч-
ної сфери із суміжними зовнішньоекономічними сфе-
рами. До них належать: військово-економічна сфера, 
сфера захисту науково-технічного й інтелектуально-
го потенціалу країни, сфера забезпечення суспільної 
безпеки, сфера взаємодії економіки та природоко-
ристування.

Аналізуючи економічну безпеку держави в роз-
різі підсистем економічної безпеки її регіонів, робимо 
висновок про пріоритетність системних національних 
інтересів, а також питань безпеки держави в цілому по 
відношенню до цих аспектів на регіональному рівні. 
Це забезпечить і економічну безпеку держави при її 
інтеграції в міждержавні економічні системи.             
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