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1. АНОТАЦІЯ
Проект спрямований на розроблення організаційно-економічних засад і практичних 

рекомендацій запобігання сучасним викликам та існуючим загрозам соціально-економічній 
безпеці України, що передбачає розроблення методичного інструментарію оцінювання та 
застосування комплексу цілей, методів, принципів організаційно-економічного механізму 
запобігання загрозам соціально-економічній безпеці національної економіки.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА її АКТУАЛЬНІСТЬ
В умовах сьогодення економіка України проходить численні випробування, зумовлені 

міграцією працездатного населення, зменшенням валового нагромадження основного 
капіталу, значною борговою залежністю, відтоком капіталу та загостренням соціальної 
напруги в суспільстві. ‘ У процесі оцінювання масштабності назрілих проблем набуває 
особливої актуальності потреба в детальному дослідженні змісту, видів, чинників 
виникнення та способів поширення загроз соціально-економічній безпеці України. 
Розв’язання поставлених проблем потребує комплексного підходу з удосконалення наявних і 
розроблення нових механізмів запобігання загрозам соціально-економічній безпеці України, 
запровадження яких вирішально вплине на відновлення економічного зростання, підвищення 
конкурентоспроможності й у цілому життєздатності національної економіки.

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Метою проекту є розроблення методологічних положень та практичних рекомендацій 

щодо запобігання загрозам соціально-економічній безпеці держави (системи концепцій, 
підходів, принципів, показників, методів, прийомів та способів, технологій і алгоритмів) та



визначення напрямів і способів її забезпечення з урахуванням національних економічних 
інтересів.

Основні завдання проекту полягають у розробленні концепції запобігання загрозам і 
забезпечення соціально-економічної безпеки держави та організаційно-економічного 
механізму запобігання загрозам, який включає конкретні методи зниження ризиків, 
інструменти та важелі державного регулювання процесів і заходів впливу/протидїї загрозам 
соціально-економічній безпеці держави залежно від джерела їх виникнення, ступеня 
небезпеки, форми прояву і сфери впливу на національну економіку.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА
В результаті виконання проекту будуть отримані такі науково-практичні результати: 

визначення природи загроз соціально-економічній безпеці держави як системного явища; 
оцінювання впливу загроз на рівень соціально-економічної безпеки держави; розроблення 
принципового підходу до формування системи індикаторів з установленням причинно- 
наслідкових зв’язків і взаємозалежностей; розроблення концепції запобігання загрозам та 
забезпечення соціально-економічної безпеки держави; розроблення організаційно-економічного 
механізму запобігання загрозам, який включає методи зниження ризиків, інструменти та важелі 
державного регулювання процесу запобігання загрозам, що є основою для реалізації заходів 
впливу/протидїї загрозам соціально-економічній безпеці держави залежно від джерела їх 
виникнення, ступеня небезпеки, форми прояву і сфери впливу на національну економіку.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проект цілком направлений на розв’язання нагальних соціальних та економічних проблем 

держави, пов’язаних з безпечним функціонуванням системи суспільних відносин, що забезпечує 
захищеність від глобальних викликів і загроз. Проблематика запобігання загрозам є надзвичайно 
актуальною в економічній безпекології. Оцінювання та забезпечення безпечного рівня 
соціально-економічної безпеки України є підставою для прийняття рішень щодо соціально- 
економічного розвитку держави, захисту національних економічних інтересів, формування 
відносин з центральними органами влади, забезпечення розвитку реального сектора економіки, 
прогнозування соціальної напруги та її джерел. Оцінки соціально-економічної безпеки держави 
виступають підставою розроблення й реалізації в публічному управлінні заходів щодо 
запобігання та протидії загрозам соціально-економічній безпеці держави.
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