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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Дестабілізуючі фактори та нерівномірність розвитку регіону при 

низькому рівні життя населення створює середовище для зародження 

напруження в суспільстві. Це в свою чергу породжує загрози, що впливають 

на територіальну цілісність країни, стримує ринкові перетворення та знижує 

ефективність впровадження нових реформ в державі. Тому регіональна 

політика держави повинна бути спрямована  на створення умов для 

підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного 

розвитку та усунення значних міжрегіональних диспропорцій.  

Соціально-економічну безпеку регіонів України найкраще розглядати 

як середовище, що породжує стійкі зв’язки у системі національної безпеки 

України. Зростання дії дестабілізуючих факторів призводять до 

поглиблення відмінностей у рівнях конкурентоспроможності регіонів 

держави, здатних перетворитись в різного роду небезпеки для економіки 

держави.  

Поняття «соціально-економічної безпеки» можна розглядати як 

поєднання економічних і соціальних умов, які забезпечують стійке в 

тривалій перспективі виробництво найбільшої кількості економічних благ 

на душу населення. Обмежені ресурси потрібно розглядати як фактори 

ступеня незалежності від умов зовнішньої торгівлі та місця країни в 

світовій економічній системі.  

Наявність регіональних аспектів та їх прояви, є одним з найбільших 

проблем забезпечення соціально-економічної безпеки в Україні. Основні 

напрями її забезпечення проявляються в наступних факторах [4]:  

1. Удосконалення правової бази. Забезпечення прийняття однозначних 

рішень при виникненні конфліктних ситуацій між центром і регіонами. 

 2. Збереження ресурсного потенціалу, відновлення і розвиток 

виробничого потенціалу регіону.  

3. Розвиток самостійної бюджетно- фінансової політики регіонів.  

4. Підготовка кваліфікованих кадрів адміністративного менеджменту.  

Основна мета забезпечення регіональної соціально-економічної 

безпеки - комплексне вирішення проблеми переходу до сталого 

функціонування і розвитку економіки регіонів, при якому забезпечується 

стабільне економічне зростання на основі підвищення 

конкурентоспроможності регіону, ефективне задоволення суспільних 

потреб, висока якість управління, здатність реалізації національних 

інтересів у регіоні, забезпечення гідних умов життєдіяльності населення, 

усунення виникаючих загроз і захист економічних інтересів господарюючих 

суб'єктів і суспільства в цілому. 

Формування надійної системи соціально-економічної безпеки виступає 

одним з першочергових завдань взаємодії національних і регіональних 
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інтересів у протидії зовнішнім і внутрішнім деструктивним впливам та 

підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки.  

Соціально-економічна безпека може охарактеризувати стан регіону за 

певний період часу тобто є статичним поняттям тоді як  

конкурентоспроможність безпосередньо його стан в конкретний момент 

часу, тобто є  динамічним  поняттям. 

 Взаємозв’язок між такими сферами регіону як суспільство, економіка 

та навколишнє природне середовище формує свої особливі конкурентні 

переваги, які напряму впливають на його стан конкурентоспроможності.  

Стійкий розвиток регіону передбачає комплексне вирішення 

економічних, соціальних, екологічних проблем, які носять як глобальний, 

так і загальнодержавний характер. Проте вирішуватись ці проблеми 

розвитку повинні насамперед на регіональному рівні, що вимагає створення 

ефективних програм регіонального розвитку.  

Політика регіонального розвитку яка спрямовується на створення 

однакового рівня розвитку регіонів держави не є ефективною, оскільки 

слабко розвинені регіони, будуть обмежені в отриманні будь яких дотацій 

та субсидій, тоді як із сильно розвинених регіоні буде вилучатися кошти, 

які б могли бути залучені для їхнього забезпечення 

конкурентоспроможності.  

Низький рівень конкурентоспроможності регіону може негативно 

впливати на соціально-економічну безпеку, якщо рівень розвитку регіону 

переходить гранично допустимі показники безпеки. Поруч із цим 

досягнення високого рівня конкурентоспроможності регіону не завжди 

супроводжується забезпеченням його економічної безпеки, що пов’язано: з 

одного боку, з негативними економічними наслідками науково 

необґрунтованих економічних реформ, наявністю недобросовісної 

конкуренції, з другого – недостатньою інтеграцією регіонів держави у 

загальнодержавний та досить високою інтеграцією у міжнародний 

економічний простір. 

Тому конкурентоспроможність регіонів держави як економічна 

категорія тісно пов’язана із категорією «соціально-економічна безпека». 

Наявність конкуренції за ресурси та блага між регіонами держави повинна 

забезпечити їх інтеграцію в єдиному економічному, політичному, 

соціальному, інформаційному просторі держави  і тим самим гарантувати 

побудову розвиненої цілісної країни. Це потребує ефективної системи 

управління як країною, так і регіонами, щоб попередити вплив негативних 

факторів і швидко пристосуватись до змін зовнішнього середовища, щоб ці 

негативні явища не переросли у кризові.  

Отже, однакові умови ведення конкуренції є головним управлінським 

фактором, який стимулює розвиток регіонів, тобто стимулювання 

добросовісної конкуренції на регіональному рівні. При цьому реалізація і 

взаємовплив конкурентних переваг регіону найкраще забезпечується, при 

високій соціально економічній-безпеці в регіоні  
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