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SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC 
SECURITY OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
 
Метою статті є дослідження наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки 
країни та її регіонів в умовах стійкого розвитку. Економічна безпеку являє собою 
фундаментальну основу економічної ефективності держави в цілому, що відстоює свої 
національні інтереси. Ріст економічного потенціалу країни значною мірою залежить від 
запобігання факторів, що загрожують економічній безпеці. Тому в статті нами проведено 
ґрунтовне дослідження основних факторів які найбільшим чином впливають на економічну 
безпеку регіону. Проаналізовано різні наукові підходи до визначення поняття стійкий 
розвиток, вивчено точки зору щодо тлумачення даного поняття провідних науковців світу. 
Визначено основні складові стійкого розвитку. Досліджено поняття економічний ріст та 
економічний розвиток, виявлено основні їх відмінності. 
 
The aim of the article is to study scientific approaches to defining the concept of economic security 
of the country and its regions in terms of sustainable development. One of the least researched 
topics in the economic field is the aspects of ensuring economic security at the regional level in the 
context of sustainable development. A number of works by Ukrainian and foreign scientists are 
devoted to the study of this issue. The economic security of a country or region is the prevention of 
violations of the normal course of socio-economic processes in the country or region. At the same 
time, on the one hand, development is expected at a rate close to the countries of the same group, 
and on the other hand the possibility of transition to groups of more developed countries, and, 
consequently, increases the rate of economic and social development in compliance with 
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environmental standards. Economic security is a fundamental basis for the economic efficiency of 
the state as a whole, defending its national interests. The growth of the country's economic potential 
largely depends on the prevention of factors that threaten economic security. Therefore, in the 
article we conducted a thorough study of the main factors that most affect the economic security of 
the region. Various scientific approaches to the definition of the concept of sustainable development 
are analyzed, the points of view on the interpretation of this concept of the world's leading scientists 
are studied. The main components of sustainable development are identified. The concepts of 
economic growth and economic development are studied, their main differences are revealed. The 
concept of sustainable development offers a rethinking of the role of productive forces in the 
development of society in connection with the strengthening of their negative impact on nature. If 
earlier economists emphasized the development of productive forces, the increasing mastery of the 
forces of nature, now the ecological crisis and the state of the environment require a different 
approach. At this time, the development of productive forces must first take into account the 
unfavorable state of the environment and the limited availability of available natural resources. 
 
Ключові слова: регіон; стійкий розвиток; економічна безпека; економічний ріст; 
економічний розвиток; глобалізація; економічний і соціальний стійкий розвиток. 
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Постановка проблеми. Основою стабільного функціонування національної економіки є встановлення 

гармонійної системи реалізації державних інтересів країни та регіонів. У сучасних умовах говорити про 
збалансованість системи економічного розвитку регіонів не доводиться, оскільки існує значний ступінь 
диференціації їх розвитку через територіальні відмінності, ресурси та сфери важливих адміністративних 
питань. Тож дослідження питань щодо визначення поняття економічної безпеки в умовах сталого розвитку в 
регіоні сьогодні є дуже актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одна з найменш досліджених тем в економічній галузі це 
аспекти забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні в умовах стійкого розвитку. Дослідженню 
даної проблематики присвячено ряд праць українських та іноземних вчених, а саме: Л.І. Абалкіна [1], Б.Ф. 
Андрєєва [2], В.М. Олійника [3], Т.М. Кислої [4], Б. Мітліна [5], А. І. Сухорукова [6], Е. Пеццея, Ф. Пірсома, К. 
Ріса [5], А.М. Жученка [7] та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження основних наукових підходів до визначення 
поняття економічної безпеки регіону в умовах стійкого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічною безпекою країни або регіону є запобігання 
порушень нормального ходу соціально-економічних процесів у країні або регіоні. При цьому під нормальним 
ходом передбачається з однієї сторони розвиток темпами близькими до країн аналогічної групи, а з іншої 
сторони можливість переходу в групи країн більше розвинених, і, отже, звідси випливає підвищення темпів 
розвитку економічної й соціальної сфери при дотриманні екологічних норм. 

Економічна безпеку являє собою фундаментальну основу економічної ефективності держави в цілому, 
що відстоює свої національні інтереси. Ріст економічного потенціалу країни значною мірою залежить від 
запобігання факторів, що загрожують економічній безпеці. Під загрозою економічної безпеки можна розуміти 
фактори соціального, економічного й екологічного характеру. До факторів соціального характеру відносять ріст 
безробіття й рівень бідності, погіршення людського потенціалу, деградацію сфер охорони здоров'я й освіти, 
негативні демографічні тенденції в суспільстві. До факторів економічного характеру відносять негативний 
економічний ріст, погіршення продуктивності праці, спад виробництва й т.д. До факторів екологічного 
характеру відносять деградацію й забруднення навколишнього середовища, вичерпання поновлюваних і 
непоновлюваних природних ресурсів. Таким чином, питання подолання загроз у контексті забезпечення 
економічної безпеки в сучасних умовах здобувають особливе значення. 

Економічну безпеку й фактори її забезпечення описуються цілим рядом наукових термінів і 
відображаються рядом наукових концепцій. Однієї з таких концепцій є концепція стійкого розвитку.  

Стійкий розвиток являється процесом глобального масштабу. Події останніх років показують, що 
неможливо більше концентруватися на розвитку тільки в рамках однієї країни. Такі процеси як глобалізація, 
лібералізація економіки, міжнародна торгівля й інвестиції роблять свій вплив на розвиток кожної країни. 
Найбільш очевидний даний процес по відношенню до екологічної складової стійкого розвитку, адже в природі 
не існує границь, і від забруднених водних ресурсів, повітря, і ґрунту страждає все людство. Неможливо 
створити у себе в країні умови для стійкого екологічного розвитку, якщо в сусідній країні відбуваються 
екологічні катастрофи. З іншого боку, у цей час, коли країни взаємозалежні одна від одної, неможливий стійкий 
економічний розвиток окремої країни ізольованої від усього іншого світу, хоча б навіть з точки зору 



міжнародної торгівлі. Однією з умов стійкого соціального розвитку є успішне функціонування систем охорони 
здоров'я й освіти, що неможливо без міжнародних досягнень у галузі науки й техніки. 

З огляду на взаємозалежність країн у сучасному світі, міжнародне співтовариство дійшло висновку про 
необхідність створення умов для забезпечення стійкого розвитку в рамках окремої країни, регіону й у 
глобальному масштабі. Спочатку теорія стійкого розвитку розроблялася в наукових колах ученими різних 
країн, потім до розробки й впровадження ідей стійкого розвитку підключилися міжнародні організації. 

Саме поняття «стійкого розвитку» почало широко розроблятися починаючи з 80-х років двадцятого 
сторіччя. 

Термін «стійкий розвиток» одержавши широке поширення після публікації доповіді «Наше загальне 
майбутнє», підготовленого в 1987 р. Міжнародною комісією ООН по навколишньому середовищу й розвитку. 
Розглянуте поняття було введено для визначення взаємин людини, суспільства й природи. 

Відповідно до цієї доповіді стійкий розвиток розуміється як: «такий розвиток, що задовольняє потреби 
сьогодення, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [8] 

Загалом існує кілька визначень стійкого розвитку. Перше було розроблено міжнародними 
організаціями в рамках Всесвітньої Стратегії по Охороні Культурної й Природної Спадщини й визначає стійкий 
розвиток наступним чином: «Стійкий розвиток повинен брати до уваги соціальні й екологічні фактори, також 
як і економічні, враховувати ресурсну базу живої й неживої природи, а також середньострокові й 
короткострокові переваги й недоліки альтернативних дій» [8]. 

Визначення, що найбільш часто зустрічається в цей час, було розроблено Брундтландською комісією й 
наголошує: «Економічний і соціальний стійкий розвиток задовольняє потреби справжнього покоління без 
зменшення можливостей майбутніх поколінь» [5]. 

Таке визначення є коротким і ємним в один і той же час і може бути розшифроване в такий спосіб. 
Саме визначення містить у собі чотири види потреб: економічні, соціальні, культурні й політичні. Під 
економічними потребами розуміється забезпечення адекватних умов життя, а також можливостей для 
економічної активності. До нього включені такі соціальні гаранти як: забезпечення страхування на випадок 
безробіття, хвороби, інвалідності й т.д. Під соціальними й культурними потребами розуміється заходи щодо 
охорони здоров'я, безпеки, постачання чистої води, транспортна й дренажна системи, питання охорони 
здоров'я, виховання й навчання дітей, а також захист від природних катастроф. Політичні потреби містять у 
собі свободу участі в процесі прийняття рішень на національному й локальному рівнях і можливість брати 
участь в прийнятті рішень щодо розвитку свого місце проживання. Політичні потреби містять у собі створення 
умов, у яких шануються права людини й громадянина, а також функціонує екологічне законодавство. 

Вислів «без зменшення можливостей майбутніх поколінь» має на увазі зменшення використання, 
відповідно, розтрати непоновлюваних природних ресурсів, включаючи зниження рівня споживання кам'яного 
вугілля, заміну споживання непоновлюваних природних ресурсів поновлюваними, зниження рівня 
використання рідких природних мінеральних ресурсів. Під стійким використанням природних ресурсів таких 
як вода, ґрунт, ліс і т.д. розуміється таке використання, що гарантує їхній природний рівень відтворення. 
Раціональне використання водних ресурсів і повітря містить у собі збереження можливості річок по переробці 
забруднюючих субстанцій, а атмосферні прошарки - по переробці шкідливих газів. 

Дотримуючись визначення, даного Брундтландською комісією, у дев'яностих роках з'явилися нові 
визначення стійкого розвитку, розроблені Е. Пеццей (1989), Ф. Пірсом (1990), К. Рісом (1992), Б. Мітліном 
(1992). Всі ці визначення містять два компоненти: 

- значення розвитку (основні цілі розвитку, економічний розвиток, основні потреби, права й т.д.),  
- необхідні для стійкого розвитку умови.  
Одним з найкращих тлумачень поняття стійкого розвитку можна вважати дане в 1999 році 

міжнародним інститутом по екології й розвитку наступне визначення: «Стійкий розвиток вимагає інтеграції 
соціальної, економічної й екологічної складових в корпоративному й суспільному процесі прийняття 
політичних рішень владою, що гарантує повну участь всіх зацікавлених у процесі осіб і їхня відповідальність 
перед суспільством» [5]. 

Відповідно до даного визначення, можна виділити три складових стійкого розвитку: економічну - як 
створення умов для добробуту суспільства й підвищення рівня життя, соціальну - як зменшення рівня бідності 
й поліпшення якості життя, а також екологічну - як збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. 

Більшість міжнародних організацій дотримуються визначення стійкого розвитку як взаємозалежності 
між економічним, соціальним і екологічним аспектами. В 1997 р. ООН випустила ряд документів, у яких 
говорилося, що стійкий розвиток може бути розглянуто лише у взаємозалежності трьох аспектів. В 1994 р. 
Всесвітній Банк визначив стійкий розвиток як досягнення стійкого економічного росту, соціальної 
рівноправності й захисту навколишнього середовища. ООН щорічно проводить дослідження з метою 
ранжирування країн по індексу «якості життя», що розраховується на підставі індикаторів очікуваної 
тривалості життя, рівня освіти, а також купівельної спроможності населення. 

У цей час прийнято розгляд стійкого розвитку суспільства тільки у взаємозалежності всіх трьох його 
складових: соціальної, економічної й екологічної. Делегати Всесвітньої Саміта по Стійкому Розвитку, що 
проходив в Йоханнесбурзі в 2002 році, ухвалили, що досягнення стійкого розвитку можливо тільки шляхом 
комбінації зусиль у всіх трьох областях. 

Концепція стійкого розвитку може стати в цей час парадигмою розвитку для подолання існуючого у 
світі соціального розриву між країнами, а також для підвищення рівня життя населення. 



Існуюча дотепер модель економічного росту забезпечує безперервне нарощування рівня задоволення 
потреб, що відбувається дуже нерівномірно. Дані ООН показують, що соціальний розрив між розвиненими 
країнами та країнами, що розвиваються, в можливості задоволення потреб населення не тільки не знизився, що 
було проголошено однієї з цілей тисячоліття, але навіть збільшився. Причому задоволення потреб відбувається 
за рахунок експлуатації природних ресурсів, багато з яких являються не поновлюваними. 

Мунасігхе М. і Круз В. (1995) відповідно до свого досвіду роботи у Всесвітньому банку вказували про 
недоцільність розроблювальних в 50-60 р. моделей розвитку для країн третього світу, заснованих лише на 
підвищенні економічної ефективності. Такі моделі не враховували надзвичайно високий рівень витрат 
природних ресурсів і збільшення соціальної нерівності між країнами й у рамках однієї країни. 70-ті рр. 
показали, що кількість бідних у світі не тільки не знизилося в результаті впровадження подібних моделей, але 
навіть збільшилося. Парадигма розвитку змістилася у бік урівноваженого росту, де соціальному розвитку 
надавалося настільки ж важливе значення, як і економічному. Матеріали, опубліковані в 80-х рр., свідчать про 
те, що деградації навколишнього середовища стало надаватися значення як серйозної перешкоди для 
економічного розвитку. 

Категорія економічного зростання є однієї з найважливіших характеристик будь-якої господарської 
системи. Традиційно під економічним зростанням розуміються довгострокові зміни природного рівня 
реального обсягу виробництва, пов'язані з розвитком виробничих чинностей на довгостроковому тимчасовому 
інтервалі, при цьому з позицій регіональної економіки повинна зберігатися вимога щодо перевищення темпами 
збільшення реального регіонального доходу темпів росту населення. Однак у цей час більшість економістів 
розглядають концепцію зростання в більш широкому аспекті, з позицій розгляду економічної діяльності як 
складової частини суспільного розвитку. 

Концепція стійкого розвитку відповідає даним вимогам, в відповідності з якими необхідне 
забезпечення балансу інтересів сьогодення й майбутніх, регіональних і глобальних інтересів окремого 
індивідуума й суспільства в цілому. 

Термін «розвиток» відрізняється від терміна «прогрес» тим, що є більше широким поняттям і може 
містити в собі як прогресивний, так і регресивний рух. «Розвиток - це необоротна, спрямована зміна об'єктів, у 
результаті яких виникає їх новий якісний стан» [9]. 

Необхідно чітко розмежовувати поняття «економічний ріст» і «економічний розвиток». По-перше, 
розвиток здійснюється й тоді, коли росту немає, але закладаються передумови для нього. По-друге, розвиток 
може виражатися в структурних перетвореннях, можливих інноваціях, які безпосередньо до економічного росту 
не приводять. По-третє, розвиток може бути й по спадній лінії, коли не тільки немає кількісного росту, але  йде 
процес зменшення властивостей, якості продукту, послуг. 

Можна виділити розуміння економічного росту в широкому й вузькому змісті слова. «У вузькому 
розумінні - це процес, що народжується на стадії безпосереднього виробництва, здобуває сталий характер на 
інших стадіях суспільного виробництва, приводити до кількісної і якісної зміни продуктивних сил, збільшенню 
суспільного продукту за певний період часу й росту народного добробуту». [2 , с. 28] У широкому розумінні - 
це «економічний ріст, що як критерій економічного розвитку є, по своїй сутності, головною складовою 
загальної траєкторії розвитку суспільства. У сукупності з іншими складовими (соціальними, політичними, 
демографічними й так далі) він визначає напрямок руху суспільства, установлюючи характер суспільного 
розвитку в цілому (прогресивний, регресивний або інерційний)» [2]. 

Науково-технічний прогрес є важливим елементом економічного зростання. Він охоплює цілий ряд 
явищ, що характеризують удосконалення процесу виробництва. Науково-технічний прогрес (НТП) містить у 
собі вдосконалення технологій, нові методи й форми управління й організації виробництва. НТП дозволяє по-
новому комбінувати дані ресурси з метою збільшення кінцевого випуску продукції. При цьому, як правило, 
виникають нові, більш ефективні галузі. Збільшення ефективного виробництва стає основним фактором 
економічного зростання. Але внесок цього фактору може бути зі знаком мінус. Багато економістів 
підкреслюють, що такі законодавчі заходи, як введення штрафів і податків на забруднююче середовище 
підприємства привели до зниження випуску відповідної продукції й стримували економічний ріст. У зв'язку із 
цим постає питання про якість економічного зростання. 

Висновки. Концепція стійкого розвитку пропонує переосмислення ролі продуктивних сил у розвитку 
суспільства у зв'язку з посиленням їхнього негативного впливу на природу. Якщо раніше економісти 
наголошували на розвитку продуктивних сил, все більшому оволодінні силами природи, то в цей час екологічна 
криза й стан навколишнього середовища вимагають іншого підходу. У цей час при розвитку продуктивних сил 
насамперед повинно бути враховане несприятливий стан навколишнього середовища й обмежена наявність 
наявних у розпорядженні природних ресурсів. 
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