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In theses there is substantiation
the expedience preparation of
specialists on the questions of
economic safety. The contours of
desired are certain, that is the
balanced state of the system in
economic safety of region.

Створення сприятливого клімату та умов для цивілізованого
розвитку підприємництва, активізації діяльності із забезпечен-
ня економічної безпеки, захисту прав та інтересів підприємств,
установ, організацій від протиправних посягань набуває сьогодні
особливої гостроти, стає вирішальним чинником, що визначає
перспективи економічного розвитку нашого суспільства, ефек-
тивного забезпечення економічної безпеки України на всіх рівнях
її вертикалі — від окремого підприємства до країни у цілому.
Розв’язання проблеми зміцнення національної безпеки Украї-
ни, утворення недержавного сектору безпеки підприємництва як
складової частини національної безпеки нашої держави відповід-
но сучасних вимог і міжнародних стандартів потребує вирішення
не тільки організаційно-правових засад на всіх рівнях, а й підго-
товки висококваліфікованих фахівців у цій галузі.

У Східноукраїнському національному університеті імені Во-
лодимира Даля, який є осередком багатьох наукових шкіл, ще на
початку ХХІ століття вперше на сході України розпочато дослі-
дження з питань економічної безпеки, які згодом трансформува-
лися у потужний науковий напрям. Луганській філії Інституту
економіко-правових досліджень НАН України також почав здій-
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снювати науково-практичні дослідження з проблем забезпечення
економічної безпеки регіону.

Зокрема в межах наукового напряму з управління економіч-
ною безпекою сьогодні на Луганщині активно здійснюється під-
готовка кадрів вищої кваліфікації: здобувачами наукових ступе-
нів кандидата і доктора економічних наук підготовлено до за-
хисту серію дисертаційних робіт з питань забезпечення соціаль-
но-економічної безпеки підприємств, ресурсного забезпечення
економічної безпеки, продовольчої безпеки регіону тощо. Чисель-
ні наукові праці з питань управління економічною безпекою —
монографії, статті, доповіді, опубліковані вченими-економістами
є широко відомими як в Україні, так і поза її межами.

За результатами проведених досліджень можна стверджувати,
що економічна безпека є поєднанням економічних інтересів і за-
гроз суспільства та здатності держави до захисту власних на-
ціональних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, а також
спроможність національної економіки зберігати та оновлювати
процес розширеного суспільного відтворення, а економічна без-
пека регіону — сукупність взаємовпливу економічних інтересів і
загроз, що забезпечують його стійке функціонування, конкурен-
тоспроможність і самодостатність, а також сприяють підвищен-
ню рівня і якості життя населення в контексті забезпечення на-
ціональної безпеки [1].

Система економічної безпеки регіону має складну внутрішню
структуру, у якій можна виділити три її найважливіших елемен-
ти: економічна незалежність; стабільність і стійкість роботи; здат-
ність до саморозвитку та прогресу. Графічна ілюстрація дозволяє
розширити горизонт розуміння досліджуваного явища і визначи-
ти контури бажаного стану системи економічної безпеки, наприк-
лад, регіону (рис. 1) [2].

Як видно з рис. 1, бажаний стан системи економічної безпеки
регіону має правильну графічну форму, яка насамперед передба-
чає рівновагу між ресурсами регіону та їх використанням, тобто
збалансованість цих величин. При цьому збалансованість харак-
теризує різні аспекти економічної безпеки регіональної економі-
ки: збалансованість по цілях і ресурсах; збалансованість між різ-
ними сферами громадського виробництва, видами економічної
діяльності, територіально-виробничими частинами регіональної
економіки; досягнення балансу між управлінням і самоврядуван-
ням в регіональному розвитку, між ринковим механізмом і меха-
нізмом державного регулювання регіональної економіки; збалан-
сованість інтересів у системі регіональної економіки (приватних і



285

громадських, соціальних і економічних і тому подібне); збалан-
сований розвиток промислових центрів і периферійних або навіть
депресивних територій усередині економічної системи регіону
тощо.
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Господарюючий
суб’єкт

1 2 3 ……………………. n

Види економічної
діяльності регіону

Використання
ресурсів

Зовнішні
впливи

Рис. 1. Контури бажаного стану
системи економічної безпеки регіону

Таким чином, дослідження проблеми економічної безпеки сьо-
годні набули особливої актуальності, оскільки дозволяють визна-
чити бажаний, збалансований стан системи економічної безпеки
регіону (підприємства, країни).
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