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Одним із головних завдань управління економікою є підтримка такого її стану та 

макроекономічної рівноваги, які б дозволили досягнути запланованих показників 

економічного розвитку у суспільстві, забезпечити резистентність економічної системи 

до різноманітних загроз та зробити можливою реалізацію інтересів і потреб людини, 

підприємства, держави, суспільства. 

Економічна небезпека є конкретною і реальною формою розвитку загрози. 

Економічна загроза – це потенційна можливість нанесення шкоди суб‘єктам 

господарювання з боку окремих чинників, що впливають на передумови їх економічної 

діяльності. Різного роду загрози (або, навіть, небезпеки) можуть призвести до 

неспроможності економічного суб‘єкта чи економічної системи досягнути поставлених 

цілей та бажаної динаміки розвитку. Також існування небезпек можуть викликати 

неможливість економічної системи (часткову або повну) до спроможності 

відтворювати власну соціально-економічну тотожність. За своєю природою небезпека 

виконує деструктивну дію.  

Діяльність із забезпечення безпеки соціально-економічної системи полягає у 

подоланні протиріч між небезпекою та прагненнями суб‘єктів економіки досягнути 

реалізації особистих інтересів та забезпечити успішність свого господарювання в 

межах функціонального призначення у суспільстві шляхом попередження, локалізації 

та обмеження потенційних чи реальних загроз. 

Безпека соціально-економічної системи є результатом управління, метою якого є 

усунення загроз, що мають складну, множинну природу: з одного боку – це здатність 

системи попереджувати можливість заподіяння шкоди інтересам суб‘єктів (особи, 

суспільства чи держави), з другого – це виявлення стану захищеності їх інтересів, з 

третього – це система заходів безпеки. 

Одним з найважливіших елементів безпеки країни є економічна безпека, зміст 

якої розкривається як певний стан економіки та інститутів влади, за якого гарантовано 

захист національних інтересів, соціальна скерованість політики, забезпечено 

оборонний потенціал країни, навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх і 

зовнішніх процесів. Також економічна безпека соціально-економічної системи включає 

готовність та спроможність інститутів влади формувати механізми реалізації та захисту 

національних інтересів розвитку економіки, підтримки соціально-політичної 

стабільності. 


