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ВСТУП 

З огляду на те, що концепція економічної 
безпеки в Україні отримала свій розвиток у кри-
зовий для країни період, який виявив низку 
внутрішніх і зовнішніх проблем, акцент у дослі-
дженнях насамперед робився на національній 
економічній безпеці. У 2018 р. було ухвалено 
Закон України “Про національну безпеку Украї-
ни” [1]. Відповідно до положень цього Закону, 
національна безпека конкретизується в частині 
економічної безпеки. На жаль, на рівні регіонів 
подібних документів не має. Досить важливим є 
законодавчий аспект, оскільки економічна без-
пека України й економічна безпека регіонів, що її 
становлять, пов’язані між собою. Отже, розумін-
ня термінів і показників економічної безпеки має 
бути однаковим або логічно пов’язаним на на-
ціональному та регіональному рівнях [2, с. 18]. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Аналіз визначень поняття “економічна без-
пека регіону” підтвердив, що існує широкий 
спектр поглядів на це явище і відсутня єдина 
точка зору як з боку науковців, так і законот-
ворців. Це зумовлено складністю цього явища, 
а також тим, що його дослідження здійснюється 
в рамках різних наукових напрямів та з різних 

позицій. Вищезазначене зумовило необхідність 
побудови узагальненого визначення поняття 
“економічна безпека регіону”, яке врахує точки 
зори більшості дослідників і забезпечить його 
комплексне уявлення з використанням семан-
тичного аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
       І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями вивчення проблем економіч-
ної безпеки, зокрема і на регіональному рів-
ні, займалися такі українські й іноземні вчені, 
як В. М. Геєць, О. С. Власюк, В. І. Дубницький, 
В. І. Захарченко, Г. П. Козаченко, А. І. Сухоруков, 
Ю. М. Харазишвілі, А. І. Татаркин, А. А. Куклін, 
В. К. Сенчагов, В. О. Богомолов, У. Айзард та ін. 

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити 
сутність поняття “економічна безпека регіону”, 
проаналізувавши наявні визначення та запро-
понувати його узагальнене визначення шляхом 
застосування семантичного аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
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безпеки в Україні отримала свій розвиток у кри-
зовий для країни період, який виявив низку 
внутрішніх і зовнішніх проблем, акцент у дослі-
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дженнях робився насамперед на національній 
економічній безпеці. Проблема розуміння та 
забезпечення національної економічної безпеки 
отримала свій розвиток у низці робіт, серед яких 
необхідно виділити: дослідження О. М. Голо-
вченко [3], А. І. Сухорукова  та Ю. М. Харазішвілі 
[4], В. А. Предборського [5], А. М. Гуменюка [6], 
а також колективну монографію “Економічна 
безпека України” за редакцією В. Г. Федоренко, 
І. М. Грищенко, Т. Є. Воронкової [7]. 

Так, О. І. Дічек [8, с. 29] пропонує розгляда-
ти економічну безпеку регіонів як складову на-
ціональної безпеки країни, яка забезпечує кон-
курентоспроможність, стабільність, стійкість, 
поступальність розвитку економіки регіонів, 
нерозривно інтегрованих в економіку країни.

Цікавою є думка В. К. Сенчагова [9, с. 84], 
який характеризує економічну безпеку регіону 
як стан, у якому відсутні, зведені до мінімуму 
чи усунені зовнішні та внутрішні загрози збере-
ження соціально-економічного та фінансового 
потенціалу регіону нижче рівня добробуту його 
населення.

Натомість Н. М. Ткачова [10, с. 17] комплекс-
но підходить до характеристики поняття еко-
номічної безпеки регіону та визначає її як су-
купність поточного стану, умов і факторів, що 
характеризують його стабільність, стійкість і по-
ступовий розвиток економіки території, певну 
незалежність й інтеграцію з економікою Украї-
ни, та знаходить відображення в: можливості 
проводити власну економічну політику в межах 
України; спроможності безобвально реагувати 
на різкі геополітичні зміни в Україні та забез-
печувати прогресивний розвиток регіону в умо-
вах дестабілізаційного впливу різних загроз; 
спроможності здійснювати важливі економічні 
заходи (не очікуючи на допомогу від центру), що 
пов’язані з невідкладними соціально напруже-
ними ситуаціями, які викликані як локальними 
економічними негараздами, так і економічними 
помилками на державному рівні; спроможності 
на договірних засадах надавати допомогу су-
міжним регіонам, де наявна незбалансована 
економічна ситуація може негативно вплинути 
на економічні інтереси території; спроможності 
стабільно підтримувати відповідність чинних 
на території економічних нормативів загаль-
ноприйнятим у світовій практиці, або дирек-
тивно затвердженим для території, на кон-
кретний термін, що надає можливість для збе-
реження (чи створення) гідного рівня життя  
населення.

Варто згадати підхід А. Л. Алєксєєва, А. В. Алєк - 
сєєва [11, с. 51] до розуміння економічної без-
пеки регіону як до сукупності умов і станів, які 
забезпечують передумови для економічної 

безпеки країни й інтеграцію економіки регіону 
в економіку країни з метою формування таких 
якостей, як захищеність, гармонійність, постійна 
оновленість, конкурентоспроможність і ресур-
соефективність.

Зокрема Е. Г. Казанцева та Л. Л. Харченко 
[12, с. 52] визначають економічну безпеку ре-
гіону як можливість й здатність його економіки 
поетапно поліпшувати якість життя населення 
на рівні загальноприйнятих стандартів, проти-
стояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз за 
оптимальних витратах всіх видів ресурсів і не-
вичерпному використанні природних факторів, 
забезпечувати соціально-економічну та загаль-
нополітичну стабільність регіону.

Поняття “економічна безпека регіону” є ба-
гатогранним і складним феноменом. Існують 
численні його визначення, які відображають 
точки зору та підходи провідних вітчизняних 
і зарубіжних учених. Результати здійсненого 
аналізу цих визначень засвідчують, що не іс-
нує єдиної точки зору щодо визначення понят-
тя “економічна безпека регіону”. Деякі вчені 
розглядають це явище як сукупність поточно-
го стану, умов і факторів, що характеризують 
стабільність, стійкість і поступовість розвитку 
економіки регіону. Деякі науковці визначають 
це поняття як комплексну структуру, що харак-
теризує рівень відкритості економіки; інші — як 
складову національної безпеки країни; як сталий 
розвиток регіону; як раціональне використання 
ресурсного, виробничого й інноваційного по-
тенціалу регіону тощо [8–12]. 

Зазначена ситуація є результатом викорис-
тання різних методичних підходів, недостат-
ньою дослідженістю понятійно-категоріально-
го апарату явища економічна безпека регіону. 
Кожне з визначень цього поняття збагачує його 
розуміння, але жодне з них не дає вичерпної 
характеристики поняття “економічна безпека 
регіону”. Для розв’язання цієї проблеми було 
обрано шлях, пов’язаний з побудовою узагаль-
неного визначення поняття “економічна безпека 
регіону”, яке охоплює більшість з наявних ви-
значень цього явища. У ролі інструмента було 
використано методологічний підхід, що базу-
ється на найбільш відомому способі визначен-
ня понять — вибір родового поняття (класу), 
до якого належить поняття та встановлення іс-
тотних ознак, які характеризують видову відмін-
ність цього поняття. Цей методологічний підхід 
передбачає три етапи, які описано нижче [13]. 

Перший етап — “Аналіз”. На цьому етапі 
збираються наявні визначення поняття, що до-
сліджується. Потім кожне визначення поняття 
розкладають на складові, а саме — родове по-
няття (РП) та істотні ознаки (ІО) (рис. 1).
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Другий етап — “Узагальнення”. На цьому 
етапі до сукупності родових понять (РП1, ..., 
РПN), які були виділені на першому етапі, за-
стосовують процедуру узагальнення. У резуль-
таті ми отримуємо узагальнене родове поняття. 
Аналогічну процедуру застосовують до кожної 
групи істотних ознак, які були виділені на пер-
шому етапі. Таким чином, ми отримуємо уза-
гальненні істотні ознаки (ІО1, ..., ІОN). 

Третій етап — “Синтез”. На цьому етапі до 
узагальненого родового поняття та сукупності 
узагальнених істотних ознак застосовується про-
цедура синтезу, у результаті якої отримуємо уза-
гальнене визначення поняття, що дос ліджується.

З метою побудови узагальненого визна-
чення поняття “економічна безпека регіону” 
були використані 24 визначення цього поняття. 
Приклад структурування окремих понять пред-
ставлено в табл. 1.

Родовими були виділені такі поняття: стан 
економіки регіону; стан, умови та фактори еко-
номіки території (регіону); зміна станів еконо-
мічної системи регіону; стан соціально-еконо-
мічного та фінансового потенціалу регіону; стан 
економічного розвитку регіону; сукупність умов 
і станів економіки регіонів; сукупність поточного 
стану, умов і факторів регіону; сукупність умов 
і факторів; регіональна економіка; стан економі-
ки території; можливості й здатності економіки 
регіону; стан забезпеченості необхідними ре-
сурсами; стан економіки регіону (держави); ста-
лий розвиток регіону; вертикально-інтегрована 
чотирирівнева система; комплексна структура; 
сукупність господарюючих суб’єктів. Серед них 
варто виділити поняття “стан економіки регіону” 
і поняття, які можна розглядати як еквівалентні, 
а саме: стан, умови та фактори економіки тери-
торії (регіону); сукупність умов і станів еконо-
міки регіонів; сукупність поточного стану, умов 
і факторів регіону; сукупність умов і факторів. 

На відміну від родового поняття “стан еко-
номіки регіону”, вони доповнені словами “умо-
ви і фактори”. Відповідно до Академічного тлу-
мачного словника української мови поняття 
“стан” означає обставини, умови, в яких хто-, 
що-небудь перебуває, існує [31, с. 137]. Таким 
чином, поняття “стан” охоплює поняття “умови”. 
Те саме стосується поняття “фактор”, у словни-
ку визначено як причина, умова чи рушійна сила 
певного процесу або явища, що визначає його 
окремі аспекти чи характер загалом [32]. Тобто 
замість усіх цих понять ми будемо розглядати як 
родове поняття одне — “стан економіки регіону”.

Ще одну групу родових понять (стан еконо-
мічного розвитку регіону; стан економіки тери-
торії; стан соціально-економічного та фінансо-
вого потенціалу регіону; регіональна економіка; 
зміна станів економічної системи регіону; мож-
ливості й здатності економіки регіону) можна 
розглядати як еквівалентні чи майже еквіва-
лентні поняттю “стан економіки регіону”. Тобто 
для більшості визначень поняття “економічна 
безпека регіону” в ролі узагальнюючого родо-
вого поняття варто розглядати “стан економіки 
регіону”.  

Наступним кроком аналізу поняття “еконо-
мічна безпека регіону” постає визначення його 
істотних ознак (табл. 1). Це дасть змогу визна-
чити поняття “економічна безпека регіону” як 
окремий вид поняття “стан економіки регіону”. 
Усю сукупність істотних ознак (близько 90) мож-
на розділити вісім груп: 

1) стійкість розвитку (питома вага — 38 %);
2) стабільність розвитку (34 %);
3) раціональне використання ресурсів (7 %);
4) збереження (підвищення) якості життя (7 %);
5) інтегрованість в економіку країни (5 %);
6) захист інтересів населення (5 %);
7) економічна незалежність (5 %);
8) використання конкурентних переваг (4 %).

Рис. 1. Етапи побудування узагальненого визначення поняття
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Таблиця 1

Визначення поняття «економічна безпека регіону»,  
їх родові поняття й істотні ознаки

№ Визначення
Родове 
поняття

Істотні ознаки
Автори

визначення

1 Економічна безпека регіону — це 
сукупність поточного стану, умов і 
факторів, що характеризують стабільність, 
стійкість і поступовість розвитку економіки 
території, органічно інтегрованої в 
економіку держави

Стан, умови 
і фактори 
економіки 
території 
(регіону)

Стабільність розвитку; 
стійкість розвитку; 
поступовість розвитку 
органічну інтегрованість 
в економіку держави

І. Є. Дєнєжкіна,
Д. А. Суздалєва 
[14, с. 97]

2 Економічна безпека регіону — це 
послідовна зміна станів економічної 
системи, що характеризують його 
здатність протистояти внутрішнім і 
зовнішнім дестабілізаційним чинникам 
з метою забезпечення реалізації 
інтересів регіону на основі ефективного 
використання конкурентних переваг

Зміна станів 
економічної 
системи 
регіону

Стабільність розвитку;
стійкість розвитку;
реалізація інтересів;
здатність протистояти 
внутрішнім і зовнішнім 
дестабілізаційним 
чинникам; використання 
конкурентних переваг

І. Г. Бабець,
С. В. Сергієнко 
[15]

3 Економічна безпека регіону — це стан  
економіки, для якої характерна 
спроможність до самовиживання і розвитку 
в умовах реформування, присутності 
внутрішніх і зовнішніх небезпек та дії 
важкопрогнозованих чинників

Стан 
економіки 
регіону

Самовиживання;
розвиток; в умовах 
реформування, 
присутності внутрішніх 
і зовнішніх небезпек та 
дії важкопрогнозованих 
чинників

А. М. Гуменюк  
[6, с. 73]

4 Економічна безпека регіону — це стан, 
в якому відсутні, зведені до мінімуму 
або усунені зовнішні і внутрішні загрози 
збереження соціально-економічного і 
фінансового потенціалу регіону нижче 
рівня добробуту його населення

Стан 
економіки 
регіону

Відсутні, зведені до 
мінімуму або усунені 
зовнішні та внутрішні 
загрози; 
збереження рівня 
добробуту  населення

В. К. Сенчагов 
[9, с. 84]

5 Економічна безпека регіону — це 
сукупність умов і станів, які забезпечують 
передумови для економічної безпеки 
країни і інтеграцію економіки регіону в 
економіку країни  
з метою формування наступних якостей: 
захищеності, гармонійності, постійну 
оновленість, конкурентоспроможність  
і ресурсоефективність

Сукупність 
умов і станів 
економіки 
регіонів

Інтеграцію економіки 
регіону в економіку 
країни
захищеність;
гармонійність;
постійне оновлення;
конкурентоспроможність;
ресурсоефективність

А. Л. Алєксєєв,
А. В. Алєксєєв 
[11, с. 51]

6 Економічна безпека регіону і країни — це 
можливість здійснювати власну економічну 
політику, здатність до задоволення потреб, 
забезпечення стабільності і стійкого 
зростання

Стан 
економіки 
регіону

здійснення власної 
економічної політики;
задоволення потреб;
забезпечення 
стабільності;
стійке зростання

Є. Н. Зіменкова,
В. М. Ячменєва 
[16, с. 25]

7 Економічна безпека регіону — це 
забезпечення незалежності від впливу 
внутрішніх і зовнішніх факторів, 
гарантування безпечного режиму роботи 
об’єктів управління для створення умов 
стійкого економічного зростання і умов для 
повноцінного життя населення

Стан 
економіки 
регіону

незалежність від впливу 
внутрішніх і зовнішніх 
факторів; безпечний 
режим роботи;
стійке економічне 
зростання повноцінного 
життя населення

А. О. Сукрушева 
[17, с. 235]

8 Економічна безпека регіону – це 
забезпечення відтворення структур 
економічної системи регіону і активізація 
господарської діяльності в національній 
просторовій економіці

Стан 
економіки 
регіону

Відтворення структур;
активізація 
господарської діяльності

А. Б. Чімітова,
Є. А. Мікульчинова 
[18, с. 124]
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Продовження таблиці 1

№ Визначення
Родове 
поняття

Істотні ознаки
Автори

визначення

9 Економічна безпека регіону — це 
сукупність умов і факторів, які 
характеризують стабільність економіки, 
стійкість і поступовість її розвитку, ступінь 
незалежності і інтеграції її з економікою 
країни, а також спроможність регіональних 
органів державної влади створювати 
механізми реалізації і захисту інтересів 
господарюючих суб’єктів, підтримання 
соціально-економічної стабільності 
територіальної спільноти

Сукупність 
умов і 
факторів (стан 
економіки 
регіону)

Стабільність розвитку;
стійкість розвитку;
поступовість  розвитку;
незалежність;
захист інтересів;
спроможність 
регіональних органів 
державної влади 
створювати механізми 
реалізації та захисту 
інтересів господарюючих 
суб’єктів;
соціально-економічної 
стабільності 
територіальної спільноти

Т. В. Ускова,
І. А. Кондаков 
[19, с. 39]

10 Економічна безпека регіону — це здатність 
регіональної економіки функціонувати 
в режимі розширеного відтворення, 
тобто стійкого економічного зростання, 
максимально забезпечувати прийнятні 
умови життя та розвитку особистості для 
більшості населення

Регіональна 
економіка

Стійке економічне 
зростання;
розширене відтворення;
прийнятні умови життя та 
розвитку особистості для 
більшості населення

В. І. Криленко 
[20]

11 Економічна безпека регіону — це стан 
економіки регіону, який забезпечує 
зростання доходів громадян регіону, 
підприємств, організацій і валового 
регіонального продукту вище темпів 
інфляції, а також здатність економіки 
регіону швидко відновлювати даний рівень 
зростання при настанні загроз ЕБР

Стан 
економіки 
регіону

Зростання доходів 
громадян регіону, 
підприємств, організацій 
і валового регіонального 
продукту вище темпів 
інфляції;
відновлення зростання

А. А. Корабльова 
[21, с. 123]

12 Економічна безпека регіону — це 
можливість й здатність його економіки 
поетапно поліпшувати якість життя 
населення на рівні загальноприйнятих 
стандартів, протистояти впливу внутрішніх 
та зовнішніх загроз при оптимальних 
витратах всіх видів ресурсів та 
невичерпному використанні природних 
факторів, забезпечувати соціально-
економічну та загальнополітичну 
стабільність регіону

Можливості 
й здатності 
економіки 
регіону

Поліпшувати якість 
життя населення на 
рівні загальноприйнятих 
стандартів; протистояти 
впливу внутрішніх та 
зовнішніх загроз;
оптимальні витрати всіх 
видів ресурсів;
невичерпне 
використання природних 
факторів; забезпечувати 
соціально-економічну 
стабільність

Е. Г. Казанцева, 
Л. Л. Харченко 
[12, с. 52]

13 Економічна безпека регіону — це такий 
стан економічного розвитку регіону, 
що характеризується найбільш повним 
та раціональним використанням його 
економічного потенціалу, здатністю до 
самовідтворення, захищеністю від дії 
дестабілізаційних чинників, міцністю 
взаємозв’язків між елементами 
регіональної системи, що сприяє 
задоволенню економічних і соціальних 
інтересів населення регіону в ключі 
загальнодержавних інтересів

Стан 
економічного 
розвитку 
регіону

Раціональне 
використання 
економічного потенціалу;
здатність до 
самовідтворення;
захищеність від 
дестабілізаційних 
чинників; міцність 
взаємозв’язків між 
елементами регіональної 
системи; задоволення 
економічних і соціальних 
інтересів населення 
регіону в ключі 
загальнодержавних 
інтересів

Н. С. Вавдіюк 
[22, с. 8]
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Продовження таблиці 1

№ Визначення
Родове 
поняття

Істотні ознаки
Автори

визначення

14 Економічна безпека — стан забезпеченості 
необхідними ресурсами на рівні, який дає 
змогу гарантувати розвиток і зростання 
економіки та соціальної сфери при 
достатньому захисті економічних інтересів від 
системи загроз зовнішнього і внутрішнього 
походження

Стан 
забезпеченості 
необхідними 
ресурсами

Розвиток і зростання 
економіки; захист 
економічних інтересів

А. М. Сундук 
[23, с. 5]

15 Економічна безпека регіону — це сукупність 
поточного стану, умов і факторів, що 
характеризують його стабільність, стійкість 
і поступовий розвиток економіки території, 
певну незалежність і інтеграцію з економікою 
України, та знаходить відображення в: 
можливості проводити власну економічну 
політику в межах України; спроможності 
безобвально реагувати на різкі геополітичні 
зміни в Україні та забезпечувати 
прогресивний розвиток регіону в умовах 
дестабілізаційного впливу різних загроз; 
спроможності здійснювати великі економічні 
заходи (не очікуючи на допомогу від центру), 
пов’язані з невідкладними соціально 
напруженими ситуаціями, які викликані як 
локальними економічними негараздами, так 
і економічними помилками на державному 
рівні; спроможності на договірних засадах 
надавати допомогу суміжним регіонам, 
де існуюча незбалансована економічна 
ситуація може негативно вплинути на 
економічні інтереси території; спроможності 
стабільно підтримувати відповідність 
чинних на території економічних нормативів 
загальноприйнятим у світовій практиці, або 
директивно затвердженим для території, 
на конкретний термін, що дає можливість 
збереження (або створення) гідного рівня 
життя населення

Сукупність 
поточного 
стану, умов 
і факторів 
регіону

Стабільність (стабільно 
підтримувати 
відповідність 
чинних на території 
економічних нормативів 
загальноприйнятим 
у світовій практиці, 
або директивно 
затвердженим для 
території, на конкретний 
термін); стійкість 
(збереження гідного рівня 
життя населення);
спроможності 
безобвально реагувати на 
різкі геополітичні зміни в 
Україні та забезпечувати 
прогресивний розвиток 
регіону в умовах 
дестабілізаційного впливу 
різних загроз);
поступовий розвиток;
незалежність (можливості 
проводити власну 
економічну політику в 
межах України); інтеграція 
з економікою України;
збереження (або 
створення) гідного рівня 
життя населення

Н. М. Ткачова 
[10, с. 17]

16 Економічна безпека — це стан, у якому 
народ, підприємство, регіон, держава можуть 
суверенно, без втручання та тиску зовні, 
визначати шляхи і форми свого економічного 
розвитку. Категорія економічної безпеки тісно 
пов'язана з категоріями економічної сталості, 
стабільності, незалежності

Стан 
економіки 
регіону 
(держави)

Економічний розвиток;
економічна сталість;
економічна стабільність;
економічна незалежність

С. Г. Міщенко 
[24, с. 6]

17 Економічна безпека регіону — це сталий 
розвиток регіону, який сприяє подальшому 
вдосконаленню соціально-економічної 
та екологічної сфер, що узгоджені з 
загально-національними інтересами, та має 
дієвий, ефективний механізм виявлення й 
протистояння зовнішнім і внутрішнім загрозам

Сталий 
розвиток 
регіону

Удосконалення 
соціально-економічної та 
екологічної сфер;
узгодження з загально 
національними 
інтересами; виявлення й 
протистояння загрозам

В. В. 
Кузьменко 
[25, с. 5]

18 Економічна безпека регіону — це 
вертикально-інтегрована чотирирівнева 
(національний та регіональний рівні, рівень 
підприємства та індивідуальний) система з 
розвиненими горизонтальними зв’язками 
(на кожному із зазначених рівнів), яка 
характеризується самодостатністю системи, 
забезпечує стійкість економіки від негативних 
зовнішніх та внутрішніх дій і сприяє її 
поступальному розвитку

Вертикально-
інтегрована 
чотирирівнева 
система

Самодостатність;
стійкість економіки;
поступальний розвиток

О. М. 
Головченко  
[3, с. 15]
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Закінчення таблиці 1

№ Визначення
Родове 
поняття

Істотні ознаки
Автори

визначення

19 Економічна безпека регіону — це 
раціональне використання ресурсного, 
виробничого та інноваційного потенціалу; 
захищеність від дестабілізаційних 
чинників; міцність зв’язків між елементами 
регіональної економіки; збалансованість 
міжрегіональних та зовнішньоекономічних 
відносин

Раціональне використання 
потенціалу; захищеність від 
дестабілізаційних чинників;
міцність зв’язків між 
елементами регіональної 
економіки; збалансованість 
міжрегіональних і 
зовнішньоекономічних 
відносин

А. І. Сухоруков 
[26, с. 5]

20 Економічна безпека регіону — це 
комплексна структура, яка характеризує 
рівень відкритості економіки, здатність 
регіону до самофінансування та 
підвищення якості життя населення 
і надає можливість ефективної 
реалізації експортного, інноваційного, 
інтелектуального та трудового потенціалу, 
що є об’єктивною передумовою 
протистояння зовнішнім та внутрішнім 
загрозам регіонального розвитку

Комплексна 
структура

Відкритість економіки;
підвищення якості життя;
ефективна реалізація 
потенціалу регіону;
протистояння зовнішнім 
та внутрішнім загрозам 
регіонального розвитку

Р. В. Білик 
[27, с. 97]

21 Економічна безпека території — це такий 
стан її економіки, при якому на території 
є постійна можливість підтримувати 
прийнятні значення критеріальних 
показників, які заздалегідь задаються, 
тобто індикаторів економічної безпеки, 
економічна система здатна безболісно 
реагувати на виникаючі внутрішні і зовнішні 
загрози без лавиноподібного розвитку 
кризових явищ і процесів, в також створені 
умови сталого соціально-економічного 
розвитку та відтворення

Стан 
економіки 
території

Прийнятні значення 
критеріальних показників 
економічної безпеки;
безболісне реагування 
на виникаючі внутрішні і 
зовнішні загрози;
без лавиноподібного 
розвитку кризових явищ і 
процесів;
сталий розвиток;
відтворення

В. В. Криворотов, 
Н. Д. Еріашвілі, 
А. В. Каліна [28]

22 Економічна безпека регіонів — це складова 
національної безпеки країни та забезпечує 
насамперед конкурентоспроможність, 
стабільність, стійкість, поступальність 
розвитку економіки регіонів, нерозривно 
інтегрованих в економіку країни

Складова 
національної 
безпеки 
країни

Конкурентоспроможність;
стабільність;
стійкість; 
поступальність розвитку

О. І. Дічек  
[8, с. 29]

23 Управління економічною безпекою на 
регіональному рівні — це управління 
відтворювальними процесами в регіоні 
спрямоване на підтримку встановленого 
за науково обґрунтованими критеріями 
безпечного режиму роботи об’єктів 
управління та функціонування його 
окремих елементів

Управління Підтримка безпечного 
режиму роботи

О. С. Шнипко 
[29, с. 223]

24 Система регіональної економічної 
безпеки — це консолідована відносинами 
власності, економічними інтересами, 
правовими та етичними регуляторами 
сукупність господарюючих суб’єктів, 
націлених на стійкий, ефективний, 
безпечний економічний розвиток

Сукупність 
господа-
рюючих 
суб’єктів

Стійкий розвиток;
ефективний розвиток;
безпечний економічний 
розвиток; консолідована 
відносинами власності, 
економічними інтересами, 
правовими та етичними 
регуляторами

О. В. Власюк 
[30, с. 19]

Більш детально розглянемо перші дві гру-
пи істотних ознак, які мають найбільшу питому 
вагу (38 та 34 %). Перша група істотних ознак — 

стійкість розвитку. До неї, окрім однойменної 
істотної ознаки “стійкість розвитку”, належать 
еквівалентні або майже еквівалентні ознаки, 
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а саме: стійкість економіки; забезпечення стій-
кості; самовиживання; міцність зв’язків між еле-
ментами регіональної економіки та ін.

Також до цієї групи належать ознаки, які на-
дають розширене уявлення про неї: 

• протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх 
загроз, дестабілізаційним чинникам;

• без обвального реагування на кризові явища 
і процеси та різкі геополітичні зміни.
Відповідно до вищевикладеного, узагаль-

нене визначення наявної ознаки “стійкість 
розвитку” в контексті розширеного уявлення 
пропонується визначити так — це стан, коли 
економічна система здатна зберігати рівновагу, 
попри вплив кризових явищ і процесів, внутріш-
ніх і зовнішніх загроз.

Друга група істотних ознак — стабільність 
роз витку. До неї, окрім однойменної істотної 
ознаки “стабільність розвитку”, входять екві-
валентні або майже еквівалентні ознаки: по-
ступальний розвиток; економічний розвиток; 
розвиток і зростання економіки; економічна 
стабільність; розширене відтворення; здатність 
до самовідтворення; самодостатність; забез-
печення стабільності.

Також до цієї групи належать ознаки, які на-
дають розширене уявлення про неї: 

• соціально-економічна стабільність терито-
ріальної спільноти;

• зростання доходів громадян регіону, під-
приємств, організацій і валового регіональ-
ного продукту вище темпів інфляції;

• збалансованість міжрегіональних і зовніш-
ньоекономічних відносин.
Відповідно до вищевикладеного, узагаль-

нене визначення істотної ознаки “стабільність 
розвитку” в контексті розширеного уявлення 
пропонується визначити так — це стан, коли 
економічна система функціонує в стані рівно-
ваги, зберігаючи незмінною свою структуру, 
а також забезпечуючи умови для підвищення 
якості життя і безпеки людини та навколишнього 
середовища.

Також важливо відмітити мінливість стану 
економічної безпеки регіону, його динамічність, 
який проявляється в тенденції до поліпшення 
чи погіршення. 

Підсумовуючи аналіз наявних визначень по-
няття “економічна безпека регіону”, здійснений 
у контексті виділення родового поняття та іс-
тотних ознак, можна запропонувати таке уза-
гальнене визначення цього поняття. 

ВИСНОВКИ

Таким чином, у статті побудовано узагаль-
нене визначення поняття “економічна безпека 
регіону” шляхом структурування існуючих його 

дефініцій (виділення родового поняття та істот - 
них ознак), подальшого формування узагаль-
нених родового поняття та істотних ознак з по-
дальшим синтезом узагальненого визначення. 
Це стан і тенденції економіки регіону, що за-
безпечує рівновагу, попри вплив кризових явищ 
і процесів, внутрішніх і зовнішніх загроз, умови 
для підвищення якості життя і безпеки людини та 
навколишнього середовища, а також інтегрова-
ність в економіку країни та економічну незалеж-
ність, раціональне використання ресурсів і ви-
користання конкурентних переваг. Таке визна-
чення надає комплексне бачення цього явища 
й охоплює більшість з наявних його визначень. 
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GENERAL DEFINITION OF THE CONCEPT “ECONOMIC SECURITY OF THE REGION”  
BY APPLICATION OF SEMANTIC ANALYSIS

Abstract. The article has been proposed a generalized definition of the concept of “economic security of 
the region”, which takes into account the points of view of most researchers and provides its comprehensive 
presentation. In the course of the study, a semantic analysis of 24 existing definitions of the concept of “economic 
security of the region” was carried out by highlighting in each of them a generic concept and essential features. The 
analysis showed that in most definitions the concept of “state of the region's economy” is used as a generic concept. 
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The analysis showed that in most definitions the concept of “state of the region's economy” is used as a generic 
concept. The following are most often used as essential features that allow us to define the concept of “economic 
security of a region” as a separate type of concept “state of the region's economy”: sustainable development, 
development stability, rational use of resources, preservation (increase) of the quality of life, integration into the 
country's economy, protection of the interests of the population, economic independence, use of competitive 
advantages. As a result of the analysis, a generalized definition of the essential feature “development sustainability” 
in the context of an extended view, it is proposed to define how the state when the economic system is able to 
maintain equilibrium, despite the influence of crisis phenomena and processes, internal and external threats. 
The generalized definition of the essential feature “development stability” in the context of the extended view is 
proposed to define how the state when the economic system functions in a state of equilibrium, keeping its structure 
unchanged, and providing conditions for improving the quality of life and safety of man and the environment. 
Based on the results of the analysis, a generalizing definition of the concept of “economic security for the region” 
is proposed, which provides a comprehensive vision of this phenomenon and covers most of its existing definitions. 

Keywords: economic security of the region, semantic analysis, generic concept, essential features, complex 
definition.
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ОБОБЩЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ “ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА” 
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Резюме. В статье предложено обобщенное определение понятия “экономическая безопасность региона”, 
которое учитывает точки зрения большинства исследователей и обеспечивает его комплексное представ-
ление. В ходе исследования был проведен семантический анализ 24 существующих определений понятия 
“экономическая безопасность региона” путем выделения в каждом из них родового понятия и существенных 
признаков. Анализ показал, что в большинстве определений в качестве родового понятия используется по-
нятие “состояние экономики региона”. В качестве существенных признаков, которые позволяют определить 
понятие “экономическая безопасность региона” как отдельный вид понятия “состояние экономики региона” 
наиболее часто используют такие: устойчивость развития, стабильность развития, рациональное использо-
вание ресурсов, сохранение (повышение) качества жизни, интегрированность в экономику страны, защита 
интересов населения, экономическая независимость, использование конкурентных преимуществ. В резуль-
тате проведенного в статье анализа обобщенное определение существенного признака “устойчивость разви-
тия” в контексте расширенного представления предложено определить, как состояние, когда экономическая 
система способна сохранять равновесие, несмотря на влияние кризисных явлений и процессов, внутренних 
и внешних угроз. В статье сформулировано обобщенное определение существенного признака “стабиль-
ность развития” в контексте расширенного представления. Исходя из результатов проведенного анализа 
предложено обобщающее определение понятия “экономическая безопасность региона”, которое предо-
ставляет комплексное видение этого явления и охватывает большинство из существующих его определений.

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, семантический анализ, родовое понятие, суще-
ственные признаки, комплексное определение.
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