
 167 

підприємств та, як наслідок, фінансову безпеку держави. Своєрідність 
ситуації полягає в тому, що держава взяла на себе головну функцію 
кримінально-правового та адміністративного контролю у запобіганні 
протиправних дій в банківській сфері. 
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Фінансово-економічна безпека регіону є досить складною систе-
мою, яка вибудовується із окремих ланок прямого і непрямого впливу, 
які в свою чергу і формують її загальний вид. Сама фінансово-
економічна безпека регіону включає в себе всі відмінності притаманні 
кожній частині регіону - тобто для кожного компонента вона відрізня-
ється, але має спільні риси і доповнює кожну з них. Кожна система має 
вид відносно самостійності по відношенню до інших систем інших 
підприємств, у той же час, по відношенню, наприклад, до адміністра-
тивно-територіального поділу, має вигляд складової загальної системи 
фінансово-економічної безпеки району, області, держави. Таким чи-
ном, економічна безпека регіону має забезпечуватися шляхом підви-
щення ефективності економіки, розширення повноважень місцевих 
урядовців та економічною самостійністю. Нова концепція забезпечен-
ня безпеки регіону має на меті розширити економічні можливості і 
відповідальність влади. Саме тому регулювання та забезпечення фі-
нансово-економічної безпеки і є головним завданням управління дер-
жавою. 

Фінансово-економічна безпека – важлива складова розвитку кож-
ного регіону, забезпечення якої дасть змогу розвитку і подальшого 
виходу з кризи. Забезпечення якої є однією із пріоритетних завдань 
для усіх регіонів і є однією із основних завдань всіх суб’єктів господа-
рювання, які в сумі і формують рівень безпеки. 

Проведений аналіз коефіцієнтів валового регіонального продукту 
на душу населення та об’єму інвестицій на душу населення за період 
2011-2015 роки продемонстрував спад коефіцієнтів, що демонструє 
спад в виробництві Олександрвіського району та спад інвестицій, які 
надходять до бюджету району. В результаті показники фінансової 
стійкості та залежності теж продемонстрували нестабільну динаміку, 
які в результаті в 2015 року дала низькі показники, але не критичні. 
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Важливо звернути на це увагу, адже дана тенденція буде зберігатись 
поки військові дії на Сході країни не будуть припинені.  

На даний момент Донецький регіон має великі проблеми з фінан-
совою стабільністю та залежністю рішенням цієї проблеми є розроб-
лення та впровадження механізму забезпечення фінансової безпеки 
регіонів.  

Показник таксономії тільки підтверджує погане становище в До-
нецькому регіоні. Користуючись SWOT-аналізом, який демонструє 
сильні, слабкі сторони та загрози для Донецького регіону сформована 
стратегія, яка дозволить, користуючись сильними сторонами зменшити 
вплив слабких сторін на стан фінансової безпеки регіону, а також під-
вищити можливість подальшого розвитку регіону та його безпеки. 
Нажаль основною проблемою, яка погіршує стан фінансової безпеки 
була і залишається проведення бойових дій на Сході країни, які майже 
паралізували життя всього регіону. Пріоритетним напрямом повинно 
стати припинення бойових дій, та повернення мирного життя в регіоні. 

Найважливішою функцією державної влади є стратегічне плану-
вання, яке повинне здійснюватися за допомогою розробки й ухвалення 
державних програм, що визначають найбільш важливі і в той же час 
досяжні цілі соціально-економічного розвитку, як  країни, так й окре-
мих регіонів. Державні та регіональні органи управління для подолан-
ня значного кола проблем в економічному розвитку регіонів постійно 
знаходяться в пошуку нових методів і підходів до управління і плану-
вання територій. Досягти головної мети господарського розвитку їм 
дозволяє застосування комплексного набору правил і дій, що являє 
собою стратегічне планування. 

До основних характеристик стратегічного плану соціально-
економічного розвитку регіону відносять: виокремлення сильних та 
слабких сторін регіональної економіки, прагнення підсилити, розвину-
ти, сформувати конкурентні переваги регіону з орієнтиром, насампе-
ред на створення кращих умов життя населення; визначення ідеї й 
принципів, які орієнтують виробників товарів і послуг, інвесторів, ад-
міністрацію й населення, на майбутній розвиток території. Отже, в 
сучасних умовах господарювання стратегічне планування набуває осо-
бливого значення для забезпечення ефективного управління розвитком 
регіону. 

 


