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якого повинна базуватися на системному підході, з використанням досягнень 

різних економічних, фінансових і юридичних дисциплін. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ВЕКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

 

Для створення ефективної ринкової економіки необхідний певний набір 

інститутів. Розвинуті країни світу пов'язують власні стратегії розвитку із 

створенням інституцій, які підтримують макроекономічну внутрішню 

стабільність, забезпечують пом'якшення наслідків зовнішніх шоків, 

протистоять корумпованості та монополізації у прийнятті економічних та 

політичних рішень, гарантують достатній рівень соціальних та політичних 

свобод. 

Проблемам становлення інституціонального базису управління 

національною та регіональною економікою присвячені праці провідних 

вітчизняних вчених: О. А. Гриценка, С. І. Архієреєва, Л. Я. Корнійчука, В. Д. 

Лагутіна, І. Й. Малого, А. Ф. Мельник, А. Мокія, Ю. М. Пахомова, В. П. 

Решетіло та ін. Інституційні зміни в економіці України впродовж останніх років 

мали стихійний, хаотичний характер через проблеми, пов'язані з недостатньою 

ефективністю державного управління, неефективною взаємодією формальних і 

неформальних інститутів. Поки що відсутні системні дослідження щодо 

структури і функцій регіональних економічних інститутів. Не досліджені також 

у повній мірі механізм, інструментарій та принципи реалізації регіональної 

інституційної політики [1]. 
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Економічна безпека, яка є синтетичною категорією, має доволі широку 

інтерпретацію, і запобігає порушенню відтворювальних пропорцій, дисбалансу 

зв'язків між різними компонентами системи, забезпечує стійкість економічної 

системи, підвищує здатність витримувати внутрішні та зовнішні навантаження. 

При цьому саме інституційний вектор через правові, політичні, економічні 

механізми може забезпечити цілісність економічної системи, посилити її 

здатність зберігати динамічну рівновагу, успішно адаптуватися до ендогенних 

та екзогенних викликів, ефективно переборювати кризові явища [2].  

Правова система забезпечення економічної безпеки включає: 

- Закон України «Про основи національної безпеки» № 964-ІУ від 19 

червня 2003 р. 

-  Воєнна доктрина України (Указ Президента України № 648 від 15 червня 

2004 р. із змінами відповідно до Указу Президента України № 390/2012 від 8 

червня 2012 р.). 

- Доктрина інформаційної безпеки (Указ Президента України № 514/2009 

від 8 липня 2009 р.).  

- Стратегія національної безпеки України (Указ Президента України № 

389/2012 від 8 червня 2012 р.).  

- Указ Президента України Про Концепцію державної регіональної 

політики від 25 травня 2001 року № 341/2001. 

У регіонах України діють такі державні та недержавні інституції, які 

впливають чи потенційно можуть впливати на регіональний розвиток і 

регіональне управління: місцеві органи державної виконавчої влади; 

територіальні органи центральних органів виконавчої влади; органи місцевого 

самоврядування; окремі суб‘єкти підприємництва чи їх структурні підрозділи; 

об’єднання громадян та їх структурні підрозділи, які відповідно до своїх 

статутів займаються проблемами регіонального розвитку, а також профспілки; 

адміністрації спеціальних економічних зон (СЕЗ) чи подібних структур [3]. 

Важливо відзначити що має відбуватися модернізація діючих, створення 

нових економічних і соціальних інститутів. Необхідне формування 
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інституціонального механізму, який би створював передумови для поступового 

переходу економічної системи на якісно новий рівень технологічного укладу. 
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Різке ускладнення системи виробництва і збуту, інформаційний вибух – 

вимагають вирішення проблеми переходу до нових технологій управління, без 

яких неможливо забезпечити реалізацію інноваційних процесів, підвищення 

рівня економічної безпеки підприємства. 

Без технологічного забезпечення економічної безпеки підприємства, рівень 

котрої внаслідок впровадження комп’ютеризації повинен бути радикально 

змінено, не можуть суттєво впроваджуватись в життя ефективні рішення з її 

посилення.  

З використанням традиційних техніко-економічних засобів в поєднанні з 

найновішими комп’ютерними комплексами все ширше розгортається робота з 

автоматизації діяльності по забезпеченню економічної безпеки підприємств. 

Темпи росту продуктивності праці в управлінні механізмом економічної 

безпеки на підприємстві на порядки відстають від темпів росту продуктивності 

праці в сфері виробництва. У зв’язку з цим особливу актуальність отримує 

проблема прискореного розвитку нових засобів автоматизації менеджменту 
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