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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розкрито потенціал системно-синергетичного підходу при формуванні системи

стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці. Визначено
сутність, структуру та властивості системи, розглянуто її функції, методи, інструменти
та ресурсне забезпечення, що розкриває теоретико-методологічний базис забезпечення
стійких взаємозв’язків між елементами економічної безпеки як цілісної складної відкритої сис-
теми. Основними принципами цілісності національної економіки як системи є взаємозалежно-
сті її елементів і орієнтація на забезпечення стійкості.

Ключові слова: стійкість економіки, економічна безпека, системно-синергетичний підхід,
система стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці.

І. Вступ
Основним завданням формулювання сис-

темно-синергетичного підходу до системи за-
безпечення стійкості економіки до загроз еко-
номічній безпеці є вироблення аксіоматики,
яка характеризує сферу й умови його застосу-
вання, а також вибір економіко-математичного
апарату дослідження. При цьому технології
прикладного застосування системно-синерге-
тичного підходу, що включає сукупність пра-
вил для використання методів системного
аналізу при визначенні показників ефективно-
сті та ризиків виконання цільової програми і
названі ключовими системними технологіями
[2], є найбільш ефективними для дослідження
системи забезпечення стійкості економіки до
загроз економічній безпеці. Ці технології ма-
ють відповісти на такі питання: як сформувати
програму та врахувати всі необхідні її компо-
ненти; як визначити числові значення показ-
ників діяльності; як подати всю необхідну й
достатню інформацію особі, яка приймає від-
повідне рішення; як визначити реалізованість
кожного компонента програми; як підвищити
кваліфікацію виконавців програми? ∗

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є побудова системи страте-

гічного забезпечення стійкості економіки до
загроз економічній безпеці на основі систе-
мно-синергетичного підходу, що завдяки
об’єднанню компонентів зумовлює появу
нової інтегративної (синергетичної) власти-
вості проектованої системи.

Сучасна національна економіка значну
увагу приділяє проблемам стійкості економі-
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чних систем, що стало об’єктом досліджень
відомих учених: В. Благодатного, В. Вітлін-
ського, С. Дятлова, А. Завгороднього, Б. Кар-
пінського, І. Лук’яненко, В. Леонтьєва, О. Ля-
пунова, Ф. Ларрена, С. Онишко, М. Соко-
лова, О. Селіщева, Дж. Сакса, О. Теліженка,
В. Трояновського, О. Чимітової, М. Фоміна,
С. Фішера, Дж. Хікса та ін.

Проблеми економічної безпеки широко
актуалізуються у працях вітчизняних науко-
вців: О. Алимова, О. Барановського, З. Вар-
налія, Т. Васильцева, О. Власюка, А. Галь-
чинського, В. Геєця, М. Єрмошенка, В. Ми-
китенка, Г. Пастернак-Таранущенка, А. Су-
хорукова, Ю. Харазішвілі, С. Шкарлета,
В. Шлемка; а також зарубіжних: Л. Абалкіна,
С. Дойла, Є. Олейникова, В. Сенчагова,
В. Тамбовцева, В. Панькова та ін.

ІІІ. Результати
Системно-інтегративний аспект передба-

чає виділення системоутворювальних механі-
змів, що забезпечують при об’єднанні компо-
нентів появу нової інтегративної (синергетич-
ної) властивості проектованої системи. Вста-
новлення системоутворювального механізму
є одним з визначальних моментів викорис-
тання системного підходу до проектування
будь-яких систем. Не викликає сумніву те, що
системно-синергетичний підхід є складною
частиною загальнонаукового підходу, мето-
дом постановки завдань, метою якого є ство-
рення методів і засобів дослідження складних
за своєю організацією об’єктів. У його основі –
діалектичний взаємозв’язок аналізу та синтезу
(прикладна діалектика). Зауважимо, що сут-
ність системно-синергетичного підходу як ме-
тодології наукового пізнання полягає в роз-
гляді об’єкта як системи з єдиних позицій цілі-
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сності, що дає змогу аналізувати екзо- та ен-
догенні зв’язки й економічні відносини, вияв-
ляти закономірності та взаємозв’язки, врахо-
вувати вплив факторів, зміна яких призводить
до виявлення найкращих способів досягнення
цілі. При цьому системно-синергетичний під-
хід у забезпеченні стійкості економіки до за-
гроз економічній безпеці дає можливість роз-
глядати їх як складну систему взаємопов’я-
заних елементів і визначити сукупність прин-
ципів, законів функціонування та розвитку цієї
системи.

Важливим аспектом функціонування ори-
гінальної системи стратегічного забезпе-
чення стійкості економіки до загроз економі-
чній безпеці (ССЗСЕЕБ), з погляду синерге-
тики, є питання інтенсивності впливу факто-
рів, які можуть вивести її до точки біфурка-
ції. Як уже зазначалося, у нестабільному
стані навіть найменший вплив може змінити
розвиток цілої системи, а в стані, близькому
до рівноваги часто й суттєві фактори мають
лише локальне значення та не призводять
до зміни стану цієї системи. Водночас най-
стійкішою є саме складна система, оскільки
в ній зміна параметрів лише одного з ком-
понентів не призводить до зміни всіх інших і
виходу системи з рівноваги. Відповідно, скла-
дність системи зумовлена кількістю флуктуацій,
яких вона зазнала за певний період часу.

В основу методології системно-синер-
гетичного підходу покладено такі принципи:
– взаємодія підсистем характеризується

необмеженою кількістю результатів, що
робить непрогнозованою зміну самої си-
стеми;

– зміна системи зумовлена направленіс-
тю, якістю взаємодії підсистем;

– цілі функціонування підсистем відрізня-
ються від цілей системи, внаслідок чого
генеральну мету неможливо подати че-

рез систему цілей підсистеми, а лише як
вектор цих цілей;

– система являє собою не цілісність із
підсистем, що її складають, а єдність їх
узгодженої взаємодії;

– різні за своїми цілями, природою підсис-
теми неможливо уявити у вигляді струк-
тури або ієрархії, а їх дія один щодо од-
ного має ірраціональний характер;

– метою системно-синергетичного підходу
є підвищення економічної раціональнос-
ті, стійкості, впорядкованості взаємодії;

– структура системи визначається пара-
метрами когнітивної системи, щодо якої
вона моделюється.
Формування наукових підходів для об-

ґрунтування сутності ССЗСЕЕБ подано в таб-
лиці. Зазначимо, що системно-синергетич-
ний підхід до ССЗСЕЕБ включає:

1) формування теоретико-методологічно-
го базису та створення самої системи;

2) розкриття сутності та змісту “само-
організації” й умов досягнення синергізму
щодо ССЗСЕЕБ;

3) розробку основних стратегій розвитку,
напрямів і значущих пріоритетів ССЗСЕЕБ як
цілісної складної системи;

4) побудову концептуальної моделі адап-
тивної ССЗСЕЕБ;

5) розробку збалансованої системи оці-
нювання (збалансованої системи показни-
ків-індикаторів) та інших інструментів опису
синергізму;

6) визначення синергетичної ефективності
забезпечення стійкості економіки до загроз
економічній безпеці. Таким чином, формуван-
ня/розбудова специфічного типу ССЗСЕЕБ є
одним із пріоритетних завдань, які переду-
ють реалізації на практиці Стратегії забез-
печення стійкості економіки до загроз еко-
номічній безпеці.

Таблиця
Формування наукових підходів для обґрунтування сутності

системи забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці *
Наукові підходи Характеристика Ефект

1 2 3
Системний Розгляд економічної безпеки як цілісної систе-

ми взаємопов’язаних елементів
Дає змогу аналізувати зовнішні й внутрішні
зв’язки, економічні відносини, виявляти законо-
мірності та взаємозв’язки, враховувати вплив
факторів і знаходити найкращі способи досяг-
нення мети

Синергетичний Розкриває такі характеристики ССЗСЕЕБ, як:
складність, динамічність, невизначеність, само-
організація. Синергетичний підхід є перспекти-
вним напрямом розвитку системного підходу

Врахування нелінійної динаміки зовнішнього й
внутрішнього середовища економіки та взаємодії
елементів ССЗСЕЕБ. Результатом взаємодії й
координації її елементів є досягнення синергети-
чного ефекту (позитивного чи негативного)

Системно-
синергетичний

Містить дослідження закономірностей самоор-
ганізації та саморозвитку забезпечення стійкос-
ті економіки до загроз економічній безпеці (ЕБ).
Розкриває уявлення про цілісність, складність,
системність, наявність зв’язків і взаємодії її
елементів

Досягнення впорядкованості в ССЗСЕЕБ як цілі-
сної складної відкритої системи

Економічна теорія Заснована на класичному визначенні економіч-
ної ефективності – максимізації співвідношення
отриманого економічного ефекту до витрат на
його досягнення

Підвищення економічної ефективності та стій-
кості економіки
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Продовження табл.
1 2 3

Стратегічне
управління

Розробка місії, системи цілей, стратегії розвит-
ку та завдань, які їх реалізують, заходів, про-
грам. Вирішення проблем забезпечення стійко-
сті економіки до загроз економічній безпеці на
основі реалізації Концепції

Врахування факторів зовнішнього (світової еко-
номічної системи) та внутрішнього середовища,
їх впливу на розвиток ССЗСЕЕБ. Розробка та
реалізація стратегії розвитку дає змогу досягти
необхідних результатів для забезпечення стій-
кості економіки

Ситуаційний Реалізація можливостей у напрямі досягнення
цілей забезпечення стійкості економіки до за-
гроз ЕБ на основі усунення конкретних пробле-
мних ситуацій

Дає змогу здійснювати ефективне управління
конкретною ситуацією та приймати своєчасні
науково обґрунтовані управлінські рішення для
забезпечення стійкості економіки

Системно-синерге-
тичний підхід до за-
безпечення стійко-
сті економіки до за-
гроз ЕБ

Розкриває теоретико-методологічний базис за-
безпечення стійких взаємозв’язків між підсис-
темами (елементами економічної безпеки) та
підвищення ефективності ССЗСЕЕБ як цілісної
складної відкритої системи

Виділення ССЗСЕЕБ з позицій системно-синер-
гетичного підходу, що дає змогу досягти сине-
ргетичний ефект і максимізувати синергетичну
ефективність економіки. Використання систем-
но-синергетичного підходу дає можливість ви-
робити нові підходи та методи забезпечення
стійкості економіки до загроз ЕБ

* Авторська розробка.

Визнаємо, що економіка України та її еко-
номічна безпека розглядаються як складна
система в гармонії та дисгармонії, яка, як і
будь-яка інша економічна система, забезпе-
чує життєздатність під впливом внутрішніх і
зовнішніх факторів. Такі системи потрібно
досліджувати із застосуванням гомеостатич-
ного системного підходу, адже порушення їх
важливих параметрів призводить або ж до
загибелі самої системи, або до втрати стій-
кості та життєздатності (для економіки – це
рівні інфляції та безробіття, забезпечення
прожиткового мінімуму тощо). Таким чином,
виходячи з наведеного вище категоріально-
теоретичного та методологічного апарату,
можна сформулювати таке визначення.

Відтак, система стратегічного забез-
печення стійкості економіки до загроз еко-
номічній безпеці – це цілісна, впорядкована
сукупність підсистем, взаємопов’язаних ва-
желів та регуляторів у межах відповідного
типу механізму, методів і засобів, заходів
економічного, науково-технічного та органі-
заційного характеру, що спрямовані на дов-
гострокове забезпечення стійкості й захи-
щеності національної економіки від загроз в
умовах невизначеності та ризиків.

Це трактування містить ознаки, які влас-
тиві складній динамічній та збалансованій
системі, тобто оригінальній ССЗСЕЕБ. По-
перше, це цілісна сукупність елементів, яка
має певну організацію, структуру та впоряд-
кованість. По-друге, цілі та завдання, для
реалізації яких створюються елементи цієї
системи, інтегровані в систему цілей і за-
вдань соціально-економічного розвитку дер-
жави. Звідси стає очевидним, що оригіналь-
на ССЗСЕЕБ має достатньо складну будову.
Вирішальну роль при формуванні такої сис-
теми має визначення її елементів.

Використання положень системно-синер-
гетичної методології дає можливість визна-
чити склад та структуру основних елементів
ССЗСЕЕБ, яка є відносно відокремленою й
має особливі структурні зв’язки (див. рис.).

На нашу думку, основними підсистемами
досліджуваної системи є:

1) структурна підсистема – сукупність
елементів (виробнича, демографічна, енер-
гетична, продовольча, інвестиційно-іннова-
ційна, соціальна, зовнішньоекономічна, ма-
кроекономічна, фінансова безпека), на які
спрямована державна політика, що реалі-
зуються за допомогою відповідних механіз-
мів створення умов стійкості економіки до
загроз економічній безпеці;

2) підсистема прогнозування й моделю-
вання – забезпечує автоматизацію багато-
варіантних розрахунків коротко- та довго-
строкових прогнозів розвитку національної
економіки на сценарній і цільовій основі;

3) підсистема оцінювання та контролю –
призначена для різнобічного аналізу соціа-
льно-економічних показників, побудови зве-
дених інтегральних оцінок, а також контро-
лю та відстеження тенденцій розвитку наці-
ональної економіки;

4) підсистема прийняття рішень і управ-
ління – сприяє реалізації заходів та завдань
забезпечення стійкості економіки до загроз
економічній безпеці, а також гармонійні вза-
ємодії всіх підсистем.

При цьому специфічні функції ССЗСЕЕБ
полягають не лише в моніторингу та іден-
тифікації загроз, реалізації адекватних за-
ходів щодо їхнього уникнення, нейтралізації
чи мінімізації наслідків за допомогою відпо-
відного інструментарію, а й у реалізації се-
ми специфічних функціоналів (див. рис.):
– захисна функція полягає в створенні

соціально-економічних ресурсів, необ-
хідних і достатніх для забезпечення
стійкості економіки до загроз економіч-
ній безпеці, їх захисту від нераціональ-
ного використання та руйнувань, що
можуть завдати збитків національній
економіці, а також захист останньої від
зовнішнього соціально-економічного втру-
чання;
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Суб'єкти:
держава та її структури, юридичні

й фізичні особи, інші суб'єкти управління

Об'єкти:
стійкість національної економіки
та рівень її економічної безпеки

Мета:
забезпечення стійкості та захищеності національної економіки, запобігання можливому порушенню
її нормального функціонування через вплив різних загроз в умовах невизначеності й ризиків на
засадах реалізації відповідного типу стратегії

Завдання:
виявлення загроз і суб’єктів загроз стійкості економіки; визначення ключових національних еконо-
мічних інтересів, сфер та особливостей їхньої реалізації; формулювання компетенції та відносин
суб'єктів, які опікуються питаннями стійкості економіки до загроз економічній безпеці; формування: а)
комплексу заходів щодо розробки та реалізації стратегії забезпечення стійкості економіки за
наслідками локалізації зусиль за пріоритетними, на певному етапі її розвитку, об’єктами; б) механізму
реалізації стратегії забезпечення стійкості економіки України тощо

Система стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці – це
цілісна, впорядкована сукупність підсистем, взаємопов’язаних механізмів, методів і засобів, заходів
економічного, науково-технічного та організаційного характеру, що спрямовані на довгострокове
забезпечення стійкості й захищеності національної економіки від загроз в умовах невизначеності
та ризиків

Структурна
підсистема

Підсистема
оцінювання
та контролю

Підсистема
прийняття рішень

і управління

Підсистема
прогнозування
й моделювання

Властивості, пов'язані
зі структурою системи:
цілісність; інтегративність;
структурність; ієрархічність

Властивості, пов'язані із цілями
та стратегічними функціями:

синергетичність; цілеспрямованість;
емерджентність; мультиплікативність

Властивості, пов'язані
зі взаємодією системи:

адаптивність;
комунікативність; надійність

Методи забезпечення:
організаційні; економічні;
нормативно-правові

Інструменти забезпечення
мотиваційні; інформаційні
організаційні; методичні;

економічні

Ресурсне забезпечення:
фінансове; інформаційне;

кадрове

Функції:
захисна; регуляторна; соціальна; запобіжна; інноваційна; адаптаційна; аналітична

Рис. Структурна схема базових елементів системи стратегічного забезпечення стійкості економіки
до загроз економічній безпеці (авторська розробка)

– регуляторна функція передбачає нейт-
ралізацію загроз і забезпечення стійкості
економіки до загроз економічній безпеці
за допомогою державного та ринкового
механізмів. Механізм ринкового регулю-
вання – об’єктивна основа нейтралізації
загроз, що виникають (за допомогою цін
і конкуренції економіка повертається в
рівноважний стан), а державне регулю-
вання доповнює та посилює ринковий
механізм. Однією із цілей державного
регулювання є забезпечення стійкості
економіки до загроз економічній безпеці,
що, у свою чергу, спрямоване на забез-
печення рівноваги між заощадженнями
та інвестиціями, макроекономічної ста-

більності, підтримання стійкого економі-
чного зростання;

– запобіжна (превентивна) функція спе-
цифічного виконання завдань ССЗСЕЕБ
спрямована на запобігання критичним
ситуаціям в економічних процесах і яви-
щах, що потребує розроблення низки
заходів соціально-економічного та орга-
нізаційно-технічного характеру, з метою
передбачення загроз і небезпек, а також
підвищення захисної функції;

– соціальна функція визначає здатність си-
стеми забезпечення стійкості економіки до
загроз економічній безпеці здійснювати
взаємореалізацію інтересів суб’єктів гос-
подарювання та соціальних груп, а також
можливість найповнішого задоволення рі-
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зноманітних потреб усіх членів суспільс-
тва в небезпечних умовах. Реалізація
цієї функції сприяє формуванню високо-
го рівня життя населення та гарантує
виконання соціально-економічних прав і
свобод громадян (останнє деталізовано
в роботі [1, c. 56–58]).
Вважаємо за необхідне доповнити вище-

наведений перелік і такими специфічними
функціями, як інноваційна, адаптаційна та
аналітична.

Зазначимо, що інноваційна функція ви-
являється в необхідності забезпечення ін-
новаційного характеру функціонування еко-
номіки як головного чинника забезпечення
стійкості останньої. Забезпечення стійкості
економіки до загроз економічній безпеці не-
можливе без урахування інноваційних ком-
понентів при розробці кожного напряму
державної соціально-економічної політики.

Адаптаційна функція сприяє збереженню
внутрішньої єдності системи забезпечення
стійкості економіки до загроз економічній
безпеці та взаємодії внутрішнього й зовніш-
нього середовища для координації та подо-
лання суперечностей між суб’єктами еконо-
мічних відносин. Здатність до адаптації фор-
мується за рахунок як внутрішніх властивос-
тей системи, так і відповідно до рівня її взає-
модії із зовнішнім середовищем. Вона вияв-
ляється через інтегрування, координацію та
впорядкування елементів внутрішнього се-
редовища, тобто має міжфункціональний
характер. Адаптаційна функція системи за-
безпечення стійкості економіки до загроз
економічній безпеці реалізується за рахунок
таких його властивостей, як інтегрований
характер та мобільність виконання завдань.

Аналітична функція є однією з ключових,
яка сприяє забезпеченню стійкості економіки
до загроз економічній безпеці, гармонізації
відносин у внутрішньому та зовнішньому се-
редовищі. Засновуючись на результатах ана-
лізу, науково обґрунтовуються стратегічні,
поточні й оперативні рішення щодо подаль-
шого розвитку національної економіки та змі-
цнення її економічної безпеки.

Відповідно до наведеного на рисунку
елементного складу оригінальної ССЗСЕЕБ,
зауважимо, що, досліджуючи відповідний тип
механізму, необхідно виділити інструменти
як підходи, що використовуються суб’єктами
для забезпечення стійкості економіки до
загроз економічній безпеці.

Так, наприклад, організаційні інструменти
повинні бути спрямовані на вдосконалення
організаційної структури ССЗСЕЕБ, яка сприя-
тиме розвитку суб’єктів економічних відно-
син, налагодженню взаємодії між ними та
державою, їх інтеграції у світовий економіч-
ний простір. Економічні інструменти мають
впливати на національні економічні інтереси
та включають сукупність інструментів фі-

нансової, соціальної, зовнішньоекономічної,
продовольчої, енергетичної, інвестиційно-
інноваційної політики держави. Зазначимо,
що до методичних інструментів зараховуємо
систему показників, яка характеризує кількі-
сні та якісні параметри стану економіки, а
також граничні значення за всіма її складо-
вими; до мотиваційних інструментів залучи-
мо сукупність концептуально-аналітичних
підходів, що регулюють процес мотивації
суб’єктів національної економіки до вико-
нання цілей соціально-економічного розвит-
ку держави (інструменти заохочення, при-
мусу та співучасті); інформаційних інстру-
ментів, які призначені для передачі, оброб-
ки, роз’яснення, використання інформації
про кількісний і якісний стан національної
економіки, загрози її економічним інтересам –
інкорпоруємо ще й когнітивно-інформацій-
ний інструментарій об’єктно-цільового впливу.

Поряд із наведеними вище детермінан-
тами формування та запровадження у прак-
тику ССЗСЕЕБ вважаємо за доцільне роз-
крити й різні за природою резерви та мож-
ливості (ресурси також) у межах ресурсного
забезпечення її дії. До останніх включаємо
такі елементи:
– фінансові – сукупність власних та залу-

чених грошових коштів і їх еквівалентів у
формі цільових грошових фондів;

– інформаційні – сукупність різних даних
про стан національної економіки (інфор-
мація, яка оприлюднюється в ЗМІ, в ме-
режі Інтернет, наукових виданнях, ста-
тистична інформація тощо);

– кадрові – сукупність підготовленого пер-
соналу, необхідного для роботи в інсти-
туціях, які входять до системи забезпе-
чення стійкості економіки до загроз еко-
номічній безпеці.
У межах процесу взаємодії підсистеми не

тільки обмінюються інформацією, здійсню-
ється їх взаємний вплив одна на одну, але й
відбувається об’єднання зусиль елементів,
що знаходяться в такій підсистемі, для ви-
рішення конкретних завдань, поставлених
усією системою перед кожним елементом. У
цьому сенсі слід сказати й про те, що така
взаємодія (і, відповідно, її спрямування) ви-
значає існування та структурну організацію
ССЗСЕЕБ.

ІV. Висновки
Зазначені методологічні розробки та при-

кладний управлінський інструментарій за
результатами їхньої апробації й викорис-
тання дають змогу зазначити таке: реаліза-
ція системно-синергетичного підходу щодо
формування, розбудови (при перманентно-
му вдосконаленні її архітектури) та впровад-
ження в практику оригінальної ССЗСЕЕБ
сприятиме отриманню додаткового ефекту.
Крім того, є можливість активізувати систе-
моутворювальні процеси та процеси раціо-
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налізації використання й нарощування вла-
сного стратегічного потенціалу в контексті
освоєння масштабів системно-універсального
функціонування за наслідками реалізації
найбільш результативних можливостей ма-
кроекономічного регулювання, сформова-
них у ретроспективному періоді.
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Маргасова В. Г. Формирование системы стратегического обеспечения устойчивости
национальной экономики

В статье раскрыт потенциал системно-синергетического подхода при формировании
системы стратегического обеспечения устойчивости экономики к угрозам экономической
безопасности, определены сущность, структура и свойства системы, рассмотрены ее фу-
нкции, методы, инструменты и ресурсное обеспечение, что позволяет раскрыть теорети-
ко-методологический базис обеспечения устойчивых взаимосвязей между элементами эко-
номической безопасности как целостной сложной открытой системы. Основными принци-
пами целостности национальной экономики как системы являются взаимозависимость ее
элементов и ориентация на обеспечение устойчивости.

Ключевые слова: устойчивость экономики, экономическая безопасность, системно-
синергетический подход, система стратегического обеспечения устойчивости экономики к
угрозам экономической безопасности.

Marhasova V. The Formation of the System of Strategic Ensuring of the National Economy
Sustainability

The article revealed the potential of system-synergetic approach in the formation of the system of
strategic ensuring of the economy sustainability to the threats to economic safety, defined the
essence, structure and properties of the systems considered its functions, methods, tools and
resources, and to theoretical and methodological basis of sustainable relationships between elements
of economic security as an integral complex open system. The basic principles of the integrity of the
national economy as a system is the interdependence of its elements and focus on sustainability
ensuring. System-synergetic approach to economy sustainability ensuring must take into account the
factors of the global economic system (the external environment) and internal environment, as well as
their influence on the development of the national economy on the basis of not only the method of
analogies and prototypes, but also methods of strategic management. Thus, integrating theoretical
concepts of economic theory, strategic management and system-synergetic approach is a necessary
prerequisite for a more holistic understanding of the system ensure economic resilience to the threats
to economic security in the context of the development of the original strategy of the appropriate type.
System-synergetic approach to this system include: the formation of the theoretical-methodological
basis and the creation of the system itself; the disclosure of the essence and content, self-organization
and conditions for synergy in the system; the development of key strategies, directions and significant
priorities of the system as a whole complex system; building a conceptual model of an adaptive
system; the development of a balanced assessment system (balanced scorecard indicators and other
tools to describe synergies; the determination of the synergistic effectiveness of the economy
sustainability ensuring to the threats to economic safrty.

Key words: economic sustainability, economic safety, system-synergetic approach, system of
strategic ensuring of the economy sustainability to the threats to economic safety.


