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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 913 В. К. Антошкін

ДОМІНАНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ

Анотація. У статті розглянуто підходи до формування механізму управління соціально-економічною без-
пекою регіонів, що існують в сучасній теорії регулювання територіальних утворень. Автором систематизо-
вано сукупність проблем та характеристик безпеки й обґрунтовано доцільність розробки власного механізму. 
Подальший розвиток в роботі отримали специфічні чинники безпеки в аспекті розвитку регіонів України.
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Summary. In the article the approaches to the formation mechanism of management of social and economic 
security of regions that exist in modern control theory territorial entities. The author systematized set of problems and 
characteristics of security and expediency of developing their own mechanism. Further development in the specific fac-
tors have security in terms of regions of Ukraine.
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та регіонів незмінно перебувають у центрі уваги 
дослідників та набувають більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вихо-
дячи з наведеного, фактори, що можуть впливати 
на СЕБ, розміщені в самих різних галузях соціаль-
но-економічної системи і поза нею. Тому механізм, 
здатний забезпечити СЕБ регіону, на думку М. До-
лішнього, повинен охоплювати як тимчасовий, так 
і організаційний простір системи безпеки, врахо-
вувати показники минулих періодів, діагностику 
справжнього стану ключових показників/індика-
торів, тенденції та динаміку їх змін [1].

У цьому відношенні дуже цікава робота 
Н. Сахірової [6], методологічний підхід якої поля-
гає в поділі функцій механізму забезпечення СЕБ 
на три напрями: статичність, динамічність і ре-
альність. По-перше, встановлюється базовий стан 
СЕБ досліджуваного об’єкта на даний момент 
часу; по-друге, як було зазначено, враховується 
динамічність системи, зміна її ключових параме-
трів у часі і прогноз майбутніх станів; по-третє, 
передбачається створення активних механізмів 
зниження рівня загроз та ризиків до допустимо-
го, що передбачає наявність комплексу відповід-
них заходів, засобів і методів. При цьому умови 
розвитку системи трактуються Н. Сахіровою як 
середовище економічної безпеки, чинники — як 
сили впливу, захищеність об’єкта трактується як 
прояв реалізації протидіючих загрозам захисних 
заходів, адекватних зниження ступеня ризику [6]. 
При цьому дослідником визначені ключові, на її 
думку, види економічних загроз, або гальмуючих 
сил для промисловості, що заважають її сталому 
розвитку як системи і створюють загрозу СЕБ.

В Україні проблеми економічної безпеки 
перебувають у сфері інтересів низки наукових 

Постановка проблеми. Теорія, а особливо 
практика вивчення проблем економічної та со-
ціально-економічної безпеки (СЕБ) регіону по-
казують, що сам стан безпеки визначається тим 
комплексом загроз, який існує в регіоні. Причому 
ці загрози за масштабом чітко поділяються на за-
гальнонаціональні, тобто загальні, або типові для 
всіх регіонів, і регіональні, тобто індивідуально 
притаманні окремим регіонам. Кожен конкрет-
ний регіон має свою унікальну структуру загроз, 
яка індивідуальна у соціально-економічному сен-
сі і географічному та геополітичному становищі. 
Розташування регіону, звичаї і менталітет насе-
лення, культурні традиції так само, як і структура 
промислового виробництва та його економічний 
статус накладають особливий відбиток на комп-
лекс загроз.

Відомо, що період та події 23-х років неза-
лежності України не сприяли вирішенню проблем 
економіки та суспільства. Стан національної, осо-
бливо регіональної промисловості, її динаміки, 
наявність технологій високих переділів та інших 
ключових параметрів досі не досягли не тільки су-
часних показників сусідніх країн, а й рівня 1990 р., 
який визнається економістами достатнім для за-
безпечення СЕБ. Багато в чому ці загрози вини-
кають з помилок приватизації та реформування 
економіки, невмілого впровадження ліберальних 
підходів регулювання ринку та ін. З часом про-
блеми формування механізму протидії загрозам 
та їх подолання стають все більш актуальними 
для забезпечення СЕБ регіонів як в Україні, так 
і на всьому пострадянському просторі, а загрози 
і фактори глобалізації зробили ці проблеми акту-
альними для безлічі благополучних країн. Тому 
забезпечення економічної безпеки та СЕБ країни 
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шкіл і вчених, сформувалися теоретичні знан-
ня, з’явився і практичний досвід, однак можна 
вважати ще недостатньо вивченими регіональні 
аспекти цієї проблеми, тим більше цікаві робо-
ти вітчизняних і низки зарубіжних авторів, що 
концентрують увагу на регіональному розрізі. 
У роботах О. Мірошниченко [1], В. Шлемко [7] 
перевага віддається зовнішньоекономічним фак-
торам. У роботі О. Беспрозванних [1] найбільш 
істотне значення при розгляді сукупності фак-
торів, від яких залежить СЕБ регіону, віддається 
ендогенним факторам, тобто факторам само-
розвитку. Національна та регіональна економіч-
на політика, дія якої спрямовано на вирішення 
основних регіональних економічних проблем, 
уявляється найважливішим інструментом забез-
печення СЕБ. Тому нейтралізація і превентивні 
дії проти дестабілізації територіальних утворень 
і небажаних наслідків цього є пріоритетами на-
ціонального та регіонального розвитку. Розгля-
даючи основні проблеми СЕБ регіону, О. Бе-
спрозванних основну увагу зосереджує на таких, 
як депресивність, бідність населення, наявність 
біженців, криміналізація економіки і суспіль-
ства. Особливе місце в цьому переліку займає 
рівень бідності. Як відомо, ООН визначає рівень 
бідності як межу, за якою доход індивідуума в день 
не перевищує суму в 7,5 дол. США. Розмір дохо-
ду аналогічного типу для України в 2,5 рази вище 
встановленого державою розміру мінімальної 
пенсії і більш ніж в 2 рази — розміру мінімальної 
заробітної плати [4]. Крайня бідність населення є 
живильним середовищем криміналізації суспіль-
них відносин, тому так важливі, на думку О. Бес-
прозванних, інститути, що закріплюють позиції 
регіональних правоохоронних структур, у сфері 
підпорядкованості яких знаходяться проблеми 

економічної безпеки [1]. Механізм забезпечення 
регіональної економічної безпеки О. Беспрозван-
них бачить з позиції вивчення типології регіонів 
і надання більшої регіональної спрямованості 
вивченню і запобіганню загроз, характерних для 
конкретного територіального суб’єкта економі-
ки. Дослідником відокремлені базові компоненти 
регіонального розвитку та обґрунтовано необхід-
ність утворення структурованого організаційно-
управлінського механізму в системі ОЕМ контро-
лю та забезпечення СЕБ.

Мета статті полягає у систематизації сукуп-
ності проблем та характеристик безпеки та обґрун-
туванні доцільності розробки власного механізму.

Виклад основного матеріалу дослідження Важ-
ливе місце в дослідженні займає частина, при-
свячена різнорідності розвитку територіальних 
утворень і загроз стійкості і СЕБ, які випливають 
із цього, що виражається в криміналізації еконо-
міки та суспільного життя (рис. 1).

Г. Маханько [2], М. Долішний [5] на перший 
план у забезпеченні економічної безпеки регіону 
висувають механізм управління його ресурсами. 
Розглянуте в цьому ракурсі управління природ-
ними ресурсами регіону має власну специфіку, 
що в підсумку змушує застосовувати специфічні 
управлінські підходи. Основні серед них:

 — невідновлюваність природних ресурсів з 
наслідками, що витікають, для економіки май-
бутніх періодів;

 — великі витрати на розвідувальні роботи і 
будівництво видобувних підприємств, складні 
умови праці;

 — висока вартість високотехнологічного ви-
добувного обладнання;

 — витрати на підтримку природного оточен-
ня і т. д.

Рис. 1. Проблеми та характеристики, притаманні процесу забезпечення СЕБ територіального утворення 
(розробка автора)
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Г. Маханько вказує, і ми солідарні з цим, що 
компенсаційна частина ОЕМ економічної безпе-
ки (регулювання ресурсного забезпечення) має 
бути заснована на нормативно-правовій базі, що 
являє собою сукупність взаємопов’язаних нор-
мативних актів. Причому права і відповідальність 
за ефективне та належне використання всіх видів 
природних ресурсів мають бути законодавчо роз-
межовані за компетенціями і закріплені за регіо-
нальною і центральною гілками влади.

Проблема соціальної безпеки привертає, 
природно, увагу до соціальних загроз, які якраз 
і створюють передумови соціальних потрясінь: 
хвилювань різної спрямованості, тероризму, мож-
ливих замахів на суверенітет і цілісність країни, 
що й спостерігається в теперішній час. Звідси ви-
пливає потреба в соціалізованій концепції СЕБ, 
тобто у такій, де основне місце за своєю значи-
містю належить соціальній безпеці як специфіч-
ній складовій, в якій фокусуються і на яку працю-
ють усі інші види безпеки. Як випливає з роботи 
Н. Левчук, для дослідження необхідно пряме спо-
стереження та моніторинг саме загроз для соці-
альної ситуації, які виявляються найбільш небез-
печними для суспільства, розробка антикризових 
заходів для забезпечення СЕБ в кризові моменти.

Концепція соціальної безпеки повинна ор-
ганічно вписуватися в механізм забезпечення 
СЕБ, діяти в просторі, обмеженому мінімальним 
рівнем СЕБ, який повинен, тим не менш, гаран-
тувати людині, яка живе на цій території, реаль-
не забезпечення її необхідними можливостями і 
життєвими благами для відтворення, праці, від-
починку, тобто забезпечувати так звані життєві 
стандарти (рис. 2). 

Цей мінімальний рівень СЕБ, який повинен, 
тим не менш, забезпечувати всі соціальні стандар-
ти, і є тим самим мінімально необхід-
ним соціальним простором, в рамках 
якого має діяти концепція СЕБ.

Як бачимо зі сказаного, соціаль-
на безпека як одна зі складових СЕБ 
володіє абсолютно специфічними 
властивостями, що ставить її на пер-
ше місце в низці інших складових. 
Насамперед, це соціальна «лінза», або 
збільшувальне скло, в якому опукло і 
наочно видно наслідки дії навіть міні-
мальних загроз всіх типів і на всіх рів-
нях: зовнішніх, внутрішніх, соціаль-
них, економічних, екологічних та ін. 
Соціальна ситуація здатна реагувати 
на обставини, що змінюються, швид-
ко і точно, тому швидше за інших 
змін вказує на походження і ступінь 
небезпеки загроз. Безумовно, існують 
такі індикатори соціальної безпеки, 
які володіють певною тимчасовою 

складовою, наприклад, демографічні показники, 
однак деякі з них легко піддаються прогнозу, такі 
як періоди високого заповнювання або, навпа-
ки, незавантаженості освітніх організацій та ін. 
Як свідчать події в Україні, населення практично 
миттєво реагує на брак соціальної захищеності 
зростанням захворюваності, скупкою продуктів 
харчування, несплатою комунальних послуг, пі-
кетами, міграцією, зростанням злочинності. Тому 
моніторинг соціальних факторів та їх постійне 
вивчення не менш важливі, ніж моніторинг ма-
кроекономічних показників. Не менш важливим 
є моніторинг соціальних взаємовідносин у сус-
пільстві, під якими розуміється зв’язок між со-
ціальними суб’єктами щодо функцій, що ними 
виконуються при створенні і розподілі різних со-
ціальних благ, відносин у процесі самореалізації 
та багатьох не охоплених цим дослідженням.

Висновки з проведеного дослідження. Запро-
понована концепція СЕБ і відповідний механізм 
її забезпечення відрізняються вираженою голов-
ною роллю соціальної складової над економіч-
ною на різних етапах забезпечення СЕБ. Цієї ж 
тактики дотримується вироблення компенса-
ційних заходів та рішень щодо ліквідації загроз. 
Превентивний аналіз ситуації, що складається в 
соціальній сфері, вивчення громадської запиту і 
очікувань населення, своєчасний моніторинг, ви-
значення ступеня впливу економічних чинників 
на соціальне самопочуття суспільства дозволяють 
з великим ступенем достовірності розрахувати 
необхідні та ефективні компенсаційні дії і локалі-
зувати збурення середовища.
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УДК 332.133.6:330.43 І. І. Княженко

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КЛАСТЕРА РЕГІОНУ

Анотація. У роботі запропоновано підхід до моделювання процесу функціонування агропродовольчо-
го кластера на основі гібридної математичної моделі у формі лінійної задачі оптимізації, що базується на 
оптимізаційно-імітаційному підході. Ця багатофакторна модель покладена в основу визначення прогнозного 
економічного ефекту від функціонування агропромислового кластера, що дозволяє здійснити системний під-
хід до продовольчої забезпеченості регіону.

Ключові слова: агропродовольчий кластер, оптимізаційно-імітаційний підхід, багатофакторна модель, 
економіко-математична модель агропродовольчого кластера.

Summary. The article proposes the approach to modeling the functioning process of the agri-food cluster based 
on hybrid mathematical model in the form of linear optimization problems which is based on simulation-optimization 
approach. This multifactorial model is the basis for determining the projected economic effect on the functioning of 
agriculture cluster, which allows to make systematic approach to food security in the region.

Key words: agri-food cluster, optimization and imitation approach, multifactorial model, economic and math-
ematical model of agri-food cluster.

Постановка проблеми. За даними рейтингу 
конкурентоспроможності національних еконо-
мік 140 країн світу, який розраховувався World 
Economic Forum у Давосі в 2015 році, Україна по-
сіла 79 місце, що на три позиції нижче, ніж у 2014 
році. Подолати проблеми відставання можливо за 
рахунок використання кластерного управління 
економікою, що широко використовується в роз-
винених країнах.

Аграрне виробництво відноситься до склад-
них, відкритих, динамічних, недетермінованих 
економічних систем, здатних до самоорганізації, 
самовідновлення, самонавчання та саморозвит-
ку. З огляду на це, у дослідженнях інноваційного 
оновлення аграрного виробництва доцільне ви-
користання кластерного підходу, орієнтованих на 
розробку й використання наукомістких аграрних 
інновацій для здобуття виробничих конкурентних 

переваг та забезпечення економічного зростання 
на державному й регіональному рівні. У зв’язку з 
цим актуальною є проблема розробки економіко-
математичної моделі щодо ефективного функціо-
нування агропродовольчого кластера, що сприя-
тиме продовольчій безпеці регіону.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Мо-
делювання агропромислового комплексу (АПК) 
в умовах обмеженого ресурсного забезпечення 
сільського господарства неможливе без обґрун-
тування засобами аналітичного, імітаційного, 
інформаційного, структурного та ситуаційного 
моделювання, що використовують у своїх фун-
даментальних працях значна кількість сучас-
них провідних науковців, основними з яких є: 
Н. Є. Бойцун, О. М. Бутник, В. В. Вітлінський, 
Л. Н. Сергєєва та ін. Багатоаспектні дослідження 
з питань економіко-математичного моделювання 
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