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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Період розвитку постіндустріального суспільства харак"

теризується виникненням у багатьох країнах економічних криз,

під час яких спостерігається різкий спад виробництва, крах

банківської системи, різке збільшення рівня безробіття, зубо"

жіння населення тощо. Ситуацію, що склалася в Україні, мож"

на ідентифікувати як системну кризу суспільних відносин у соц"

іально"економічній та політичній сфері. У зв'язку з цим варто

погодитися з директором економічних програм Центру Разум"

кова В. Юрчишиним, який вважає, що "Україна — це єдина

серед європейських країн, яка застрягла у міжкризовому про"

сторі" [26, с. 1]. Дійсно, за роки незалежності Україна зіштов"

хнулася з економічною кризою 90"х років ХХ століття, глобаль"

ною фінансово"економічною кризою 2008—2009 рр., а також

економічною кризою 2013—2014 років.
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У статті здійснено аналіз та систематизацію теоретичних засад системи моніторингу загроз
економічній безпеці та визначено її основні властивості, що характеризують її як складну,
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реалізації національних інтересів в економічній сфері, кількісно!якісна оцінка загроз їх реалі!
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новано підхід до побудови ієрархії загроз економічній безпеці, що грунтується на використанні
методу парних порівнянь.

In the article it is made analysis and systematization of the theoretical foundations of the system
of monitoring of threats to economic security and it is identified its main properties that characterize
its as a complex, open and sustainable subsystem (element) of the system of public administration
of economic security. It is determined that its main tasks are the system monitoring of processes of
the realization of national interests in the economic sphere, quantitative and qualitative assessment
of threats to their implementation, the forecast of their development, as well as building and refining
their hierarchy. In this regard, it is proposed the approach to the construction of a hierarchy of threats
to economic security, based on the method of paired comparisons.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню теоретико"методологічних засад іденти"

фікації та моніторингу загроз національній безпеці присвя"

чені праці В. Горбуліна [3], А. Качинського [8], А. Семен"

ченка [22], Г. Ситника [24] та ін., а на актуальності іденти"

фікації та оцінювання загроз економічній безпеці неоднора"

зово акцентують увагу багато дослідників, серед яких, зок"

рема: О. Барановський [1], Б. Губський [4], М. Єрмошенко

[7], О. Комеліна [5], В. Мунтіян [13], А. Сухоруков [23]. Про"

блемні питання моніторингу загроз економічній безпеці та"

кож не залишалися поза увагою учених, зокрема, С. Бєлай

— щодо функціонування системи моніторингу загроз еко"

номічній безпеці) [2] та В. Котковського [11], який дослід"

жував з позицій системного підходу організацію моніторингу

загроз економічній безпеці.
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Цінність наукових розробок указаних вчених не підля"

гає сумніву, проте до цього часу недостатньо досліджени"

ми залишаються низка проблем щодо оптимізації держав"

ного управління забезпеченням економічної безпеки. Зок"

рема мова йде про аналіз та систематизацію теоретичних

засад системи моніторингу загроз економічній безпеці як

підсистеми (елементу) системи державного управління за"

безпеченням економічної безпеки, що і стало метою статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна система постійно перебуває під впливом

множини внутрішніх та зовнішніх факторів, що можуть

здійснювати деструктивний вплив на соціально"економічний

розвиток суспільства. За таких умов, головна функція

органів державної влади — це оцінка ситуації, у якій пере"

буває суспільство крізь призму небезпек, для задоволення

потреб прогресивного розвитку суспільства" [24, с. 184]. При

цьому варто погодитися з думкою вітчизняних вчених [1; 7;

5], що небезпека економічній безпеці є відображенням су"

перечностей відносин, які виникають у процесі економічної

життєдіяльності. Разом з тим, в діалектиці суперечності роз"

глядаються як фундаментальна ознака прояву єдності та

боротьби протилежностей, а відтак ті чи інші суперечності

можуть бути й чинником, які сприяють економічному роз"

витку. Тому, завдання органів державної влади полягають

не тільки в "розв'язанні суперечностей… та боротьбі із за"

грозами для підтримки належного рівня економічної без"

пеки" [5, с. 40], а й передбачають комплекс заходів щодо

здійснення моніторингу загроз для забезпечення реалізації

національних інтересів в економічній сфері, під яким, як

правило, розуміється безперервне та систематичне збиран"

ня інформації для здійснення контролю за розвитком пев"

ного соціально"економічного процесу, а також його прогно"

зування [21, с. 454].

Варто зазначити, що до цього часу у вітчизняній літера"

тури немає єдиного тлумачення поняття "загрози еко"

номічній безпеці". Зокрема під загрозами економічній без"

пеці Б.Губський розуміє "фактори, що безпосередньо чи у

перспективі унеможливлюють або ускладнюють реалізацію

національних економічних інтересів, створюючи перешко"

ди на шляху нормального розвитку економіки і небезпеку

незалежному державному існуванню та добробуту народу"

[4, с. 18]. На думку А. Сухорукова, загрози економічній без"

пеці є сукупністю "реальних та потенційно"можливих явищ і

дестабілізуючих чинників, які ускладнюють або унеможлив"

люють реалізацію національних інтересів в економічній

сфері" [23, с. 96], а В. Мунтіяна [13, с. 25], В. Шлемко та

І. Бінько [6], вважають, що це явні чи потенційні дії, що уск"

ладнюють або унеможливлюють реалізацію національних

економічних інтересів і створюють небезпеку для соціаль"

но"економічної та політичної систем, національних ціннос"

тей, життєзабезпечення нації та окремої особи. Згідно з чин"

ним законодавством, загрози економічній безпеці — це су"

купність наявних та потенційно можливих явищ і чинників,

що створюють небезпеку для реалізації національних інте"

ресів у економічній сфері [17]. Врешті"решт, виконаний нами

аналіз дозволяє дійти висновку, що ключовим та узагаль"

нюючим поняттям дестабілізуючих дій і явищ, які інтерпре"

туються як "загрози економічній безпеці", є небезпека реа"

лізації національних інтересів в економічній сфері.

Існує неоднозначність поглядів науковців і щодо кла"

сифікації загроз економічній безпеці. Зокрема вітчизняні

науковці розподіляють загрози економічній безпеці на

внутрішні та зовнішні, а також за ступенем небезпеки (особ"

ливо небезпечні, небезпечні); за можливістю здійснення (ре"

альні, потенційні); за масштабами здійснення (загальнона"

ціональні, локальні, індивідуальні); за тривалістю дії (тим"

часові, постійні); за сферою спрямування (виробничі, фінан"

сові, експортно"імпортні, технологічні, інституційні, воєнно"

економічні, соціально"економічні, демографо"економічні,

еколого"економічні та ін.); за ставленням до них (об'єктивні,

суб'єктивні); за характером спрямування (прямі, непрямі) [5;

6; 13; 16]. При цьому В. Губський вважає, що загрози еко"

номічній безпеці, котрі можуть здійснювати руйнівний вплив

для економічного розвитку варто об'єднати у такі групи:

виробничо"ресурсні загрози, фінансово"інвестиційні загро"

зи, соціальні загрози, законодавчо"управлінські загрози [4,

с. 18].

Проте на нашу думку, для здійснення ефективного мо"

ніторингу загроз економічній безпеці доцільно також вико"

ристовувати критерій ступеня негативного впливу на реалі"

зацію національних інтересів, запропонований Г. Ситником

[24], оскільки цей критерій дозволяє небезпеки реалізації

національних інтересів в економічній сфері ідентифікувати,

наприклад, як: потенційний виклик, реальний виклик, потен"

ційна загроза, реальна загроза чи потенційна небезпека.

Наприклад, якщо деякі події, явища, процеси чи інші чинни"

ки оцінюються нами як небезпеки для реалізації національ"

них інтересів в економічній сфері найвищого ступеня важ"

ливості, то вони мають бути ідентифіковані як реальні за"

грози.

Зважаючи на складність та масштабність процесу моні"

торингу загроз економічній безпеці, виникає необхідність у

використанні системного підходу, що передбачає уявлення

про досліджуваний об'єкт як про систему, що характери"

зується елементним складом, структурою як формою взає"

мозв'язку елементів та розподілом функцій між ними, взає"

мозв'язком елементів структури внутрішнього середовища

та з навколишнім оточенням [25]. При цьому під системою,

як правило, розуміють предмет, явище чи процес, що скла"

дається з якісно визначеної сукупності елементів, які зна"

ходяться у взаємних зв'язках та відносинах, утворюють

єдине ціле та спроможні у взаємодії із зовнішніми умовами

свого існування змінювати свою структуру, а загальна влас"

тивість систем полягає в можливості виділення в системах

вищого порядку підсистем між якими зв'язки розподіляють"

ся на "вхідні" та "вихідні", шляхом об'єднання "входів" од"

них елементів з "виходами" інших та створення таким чи"

ном складної системи [9; 10].

У системі державного управління, одним із її елементів

є "інформаційна система, що дозволяє отримувати відомості

про керовані координати об'єкта управління" [14, с. 29].

Тому, в нашому випадку, в системі державного управління

забезпеченням економічної безпеки варто вирізняти підси"

стему (елемент) — систему моніторингу загроз економічній

безпеці, що характеризується відповідним елементним скла"

дом та організаційною структурою.

Аналіз наукових праць [9; 14; 10; 25] свідчить, що до"

сліджуючи теоретичні засади будь"якої системи, в тому числі

системи моніторингу загроз економічній безпеці, перш за

все, необхідно здійснити аналіз властивостей системи, котрі

визначають її сутнісні риси. Із сучасної точки зору, сутніс"

ними ознаками, що відокремлюють систему від не системи

є її цілісність, інтегративність та емерджентність, оскільки

цілісність фіксує об'єктивну форму існування системного

явища та наявність взаємозв'язку між його елементами,

інтегративність — процес і механізм об'єднання частин в

єдине ціле, що спроможне забезпечити свою, життєді"

яльність, а емерджентність породжує якості системи, що не

притаманні її окремим елементам. Також до найбільш важ"

ливих характеристик системи відносять наявність вхідних та

вихідних параметрів, структурність та функціональність, що

характеризують напрямок функціонування системи [10].

Типи зв'язків між елементами системи та елементів із

зовнішнім середовищем дає змогу дослідникам класифіку"

вати системи за різними ознаками. Зокрема розрізняють

прості та складні системи, де прості системи мають просту

структуру, виконують нескладні функції та елементами якої
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виступає пара елементів, один з яких є об'єктом, а інші су"

б'єктом. У свою чергу, складні системи складаються із знач"

ної кількості взаємопов'язаних елементів різних типів, що

характеризуються різними зв'язками між собою та

зовнішнім середовищем та виконують якусь досить склад"

ну функцію (чи декілька функцій). Хоча варто зазначити, що

поділ систем на складні та прості в основі якого кількість

елементів є досить умовним. Крім того, зважаючи на те, що

системи існують у певному середовищі та можуть обміню"

ватися інформацією, вони поділяються на відкриті та зак"

риті системи [10; 25; 14], а на думку В. Кириленко [9], до"

цільним є також поділ систем на стійкі та нестійкі. Наприк"

лад, стійкою є система, якщо вона дотримується визначе"

ного напряму руху (алгоритму дій).

Система моніторингу загроз економічній безпеці має

значну кількість елементів, котрі формують складну орга"

нізаційну структуру. Елементами системи є, перш за все, об"

'єкти та суб'єкти моніторингу, котрі взаємодіють між собою

завдяки визначеним організаційною структурою зв'язкам.

При цьому, під об'єктом моніторингу варто розуміти небез"

пеки реалізації національних інтересів в економічній сфері,

а суб'єктами моніторингу є органи державної влади, органи

місцевого самоврядування, що наділені державно"владни"

ми повноваженнями в питаннях щодо забезпечення еконо"

мічної безпеки. Чинними нормативно"правовими актами виз"

начено, що формування інформаційної бази, а також аналіз

стану й тенденцій економічного і соціального розвитку Ук"

раїни, секторів та галузей економіки здійснюють, головним

чином, Державна служба статистики України та Міністер"

ство економічного розвитку і торгівлі. Проте, функції щодо

здійснення кількісно"якісної оцінки загроз національним

інтересам в економічній сфері та побудови їх ієрархії нор"

мативно"правовими актами не передбачається. У зв'язку з

цим, варто погодитися з В. Котковським [11], що організа"

ційна система моніторингу загроз економічній безпеці повин"

на мати два рівні — державний та регіональний. На держав"

ному рівні моніторинг загроз є системою безперервного

спостереження й аналізу стану розвитку єдиного соціаль"

но"економічного комплексу та аналізу стану соціально"еко"

номічної сфери регіонів як господарюючих суб'єктів дер"

жави, а також довгострокового прогнозування динаміки

розвитку процесів і явищ, що відбуваються у загальнодер"

жавному вимірі. На регіональному рівні моніторинг загроз

є системою регулярного спостереження за станом соціаль"

но"економічної сфери регіону та короткострокового про"

гнозування динаміки розвитку процесів і явищ, що відбува"

ються у суспільстві на рівні регіону.

Система моніторингу загроз економічній безпеці взає"

модіє з іншими системами. Зокрема "входами" до вказаної

системи є інформаційна база про стан реалізації національ"

них інтересів в економічній сфері (особливо національних

інтересів найвищого ступеня важливості для забезпечення

економічної безпеки). В свою чергу, "виходами" системи

моніторингу загроз є інформаційна база стосовно ієрархії

загроз економічній безпеці, прогноз їх розвитку, а також

опис найбільш стійких ознак загроз.

Проте, незважаючи на необхідність визначення ієрархії

загроз, з метою прийняття адекватних управлінських рішен"

ня щодо напрямів використання ресурсного забезпечення,

сучасні дослідники [2; 11] до основних завдань моніторин"

гу загроз відносять здебільшого завдання стосовно: спо"

стереження; одержання достовірної інформації та її оцін"

ка; забезпечення вищих рівнів управління необхідною

інформацією; розробка прогнозів розвитку; підготовка ре"

комендацій щодо подолання негативних тенденцій соціаль"

но"економічного розвитку тощо, а от завдання щодо

кількісно"якісної оцінки загроз реалізації національних інте"

ресів в економічній сфері, а також визначення їх ієрархії не

відносяться до основних завдань вказаної системи.

Зважаючи на елементи системи моніторингу загроз еко"

номічній безпеці, її організаційну структуру, завдання, вона

може бути ідентифікована як складна, відкрита і стійка сис"

тема, основними завданнями якої є комплексний аналіз пе"

ребігу процесів реалізації національних інтересів в еко"

номічній сфері та виявлення на цій основі небезпек щодо їх

реалізації, кількісно"якісна оцінка загроз економічній безпеці,

прогноз їх розвитку та побудова й уточнення ієрархії вказа"

них загроз. При цьому, основними вимогами до системи мо"

ніторингу загроз економічній безпеці мають бути комп"

лексність (що передбачає врахування всіх зовнішніх та

внутрішніх чинників що здійснюють деструктивний вплив на

реалізацію національних інтересів економічній сфері, опера"

тивність (тобто своєчасність збору та надання необхідної

інформації) та достовірність (передбачає використання су"

б'єктами моніторингу лише реальних фактів, що визначають

стан реалізації національних інтересів в економічній сфері).

Ефективність моніторингу загроз, під якою ми у даному

випадку розуміємо оперативність (своєчасність), повноту та

достовірність його результатів, залежить перш"за від струк"

турно"функціональної досконалості системи моніторингу та

методів, які використовуються при виявленні та оцінюванні

чинників, які породжують вказані загрози. Тому, враховую"

чи значний обсяг загроз національним інтересам в еко"

номічній сфері, особливо за умов поглиблення економічної

глобалізації, виникає гостра необхідність у розробці мето"

дики, використовуючи яку суб'єкти забезпечення економіч"

ної безпеки зможуть оперативно ідентифікувати події, яви"

ща та інші чинники як небезпеки щодо реалізації вказаних

інтересів, здійснювати моніторинг (головним чином здійсню"

вати кількісно"якісну оцінку загроз) та адекватно реагувати

на них. З метою розробки та впровадження вказаної методи"

ки в практику державного управління забезпеченням еконо"

мічної безпеки, доцільно використовувати паспорт загроз

національній безпеці, ідея розробки якого належить украї"

нському науковцю Г. Ситнику [24]. Очевидно, що в даному

випадку мова йде про паспортизацію загроз економічній без"

пеці. Тому, паспортизація загроз економічній безпеці є клю"

човою передумовою формалізації процесу ідентифікації (виз"

начення) загроз, впровадження системи всебічного моніто"

рингу, а також розробку та уточнення планів практичних за"

ходів щодо прогнозування, виявлення, локалізації, нейтрал"

ізації загроз національним інтересам в економічній сфері.

Тобто, мова йде про ідентифікацію загроз економічній без"

пеці, їх якісно"кількісну оцінку та реагування на виявлені заг"

рози. При цьому розробка та використання паспорту загроз

економічній безпеці органами державної влади передбачає

послідовне виконання низки завдань, які утворюють певні

блоки (завершені етапи):

І етап — ідентифікація факторів, що створюють небез"

пеки реалізації національних інтересів в економічній сфері,

виявлення джерел формування цих небезпек, опис найбільш

стійких їх ознак (структура та джерела загрози, об'єкт, на

який спрямовуються визначені загрози тощо), а також

здійснення кількісної оцінки загроз в контексті можливого

впливу на ту чи іншу національну ціль. Ідентифікація загроз

економічній безпеці на даному етапі, наприклад, може

здійснюватися з використанням підходу, запропонованого

вітчизняними та зарубіжними вченими (зокрема, А.Качинсь"

ким [8], Б.Райзбергом [20], А.Семенченко [22], А.Сухору"

ковим [23]) та з використанням "Методики розрахунку рівня

економічної безпеки України" [17]. Відповідно до зазначе"

ного підходу, сигналом виникнення потенційно можливих

загроз економічній безпеці може бути "вихід" індикаторів

рівня економічної безпеки за межі порогових значень в ціло"

му по економіці та за окремими сферами.

Відомо, що на основі національних інтересів в еко"

номічній сфері формуються національні цілі та завдання

органів державної влади стосовно забезпечення економіч"
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ної безпеки. Тому, реалізацію національних інтересів в еко"

номічній сфері можна відобразити за допомогою формули:

 Q = ;  (1),

де, Q — національні інтереси в економічній сфері;

  —  можливості держави;

  —загрози економічній безпеці;

  —  національні цілі.

Тому, з метою здійснення кількісної оцінки загроз не"

обхідно, перш за все, визначити національні цілі (що є інтер"

претацією національних інтересів в економічній сфері) та

загрози їх реалізації, а також умовне позначення їх відпо"

відними символами. Зокрема Законом України "Про осно"

ви національної безпеки України" [18, ст.6] визначено, що

пріоритетними національним інтересами в економічній сфері

є створення конкурентоспроможної, соціально орієнтова"

ної ринкової економіки та забезпечення постійного зрос"

тання рівня життя і добробуту населення; збереження та

зміцнення науково"технологічного потенціалу, утверджен"

ня інноваційної моделі розвитку. В свою чергу, реалізація

зазначених національних інтересів передбачає досягнення

національних цілей, що визначені Стратегією національної

безпеки України [19]. Позначивши при цьому кожну націо"

нальну ціль відповідним символом, ми отримуємо:

 = z1; z2; z3; z4; z5; z6; z7; z8; z9; z10; z11 (2),

де z
1
, ....z

11
 — національні цілі.

Аналогічним чином позначаємо відповідними симво"

лами загрози економічній безпеці, що визначені Законом

України "Про основи національної безпеки України" [18,

ст.7] та Стратегією національної безпеки України [19] і от"

римуємо:

 = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 (3),

де х
1
, ... х

17
 — загрози економічній безпеці.

У результаті цього, можна визначити кількісний вплив

загроз на досягнення національних цілей, а саме: загрози

досягнення національної цілі z1 можна відобразити за фор"

мулою:

(z1) = x1; x2; x3; x5; x10; x13; x14 (4).
Аналогічним чином визначаємо загрози досягнення на"

ціональної цілі z
2
, z

3
, ... z

11
.

Враховуючи значний обсяг чинників, що здійснюють де"

структивний вплив на досягнення національних цілей, на

даному етапі особливої актуальності набуває комплексність

та оперативність одержуваної інформації.

ІІ етап — передбачає якісну оцінку загроз національ"

ним інтересам в економічній сфері, прогноз розвитку загроз

та побудову й уточнення їх ієрархії. Зокрема побудова

ієрархії загроз національним інтересам в економічній сфері

є ключовою передумовою визначення спрямованості за"

стосування сил та засобів суб'єктів забезпечення економіч"

ної безпеки, а також раціонального розподілу наявних у

суспільства ресурсів стосовно реагування на загрози еко"

номічній безпеці.

Зважаючи на це, перш за все необхідно здійснити оцін"

ку інтенсивності впливу загрози на ту чи іншу національну

ціль. Для цього, на нашу думку, варто використовувати ме"

тод парних порівнянь, користуючись при цьому експертни"

ми оцінками. Суть методу парних порівнянь полягає в тому,

щоб запропонувати експертам виконати порівняння об'єктів

попарно, з метою встановлення у кожній парі найбільш важ"

ливого за значенням компонента [12; 15].

Із визначеного переліку загроз для кожної національної

цілі z
1
, z

2
, z

3
, ... z

11
 формуємо всі можливі пари. Наприклад,

для національної цілі z1 мають бути сформовані такі пари

загроз (х
2
, х

3
), (х

5
, х

10
), (х

13
, х

14
), (х

1
, х

2
) і т.д. Кількість

таких комбінацій можна визначити за формулою [15]:

К = k*(k"1)/2, (5),

де К — кількість парних комбінацій,

k — кількість оцінюваних ознак.

Результати опитування експертів щодо пріоритетності

загроз економічній безпеці заносяться до таблиці, наприк"

лад (табл. 1).

Потім визначаємо інтенсивність впливу окремої загро"

зи на ту чи іншу національну ціль на основі пріоритетності

загроз у розрахунку, що загроза котра знаходиться на пер"

шому місці отримує 12 балів, а на дванадцятому — відпові"

дно один бал. Внаслідок цього:

Загроза х
1
  7 + 9 + 11 + 12 + 10 = 49 балів;

Загроза х
2
  11 + 10 + 11 + 9 + 6 + 12 + 11 + 10 = 80 балів;

Загроза х
3
  12 + 10 + 10 + 9 + 12 + 12 + 11 + 10 + 9

= 95 балів;

Загроза х
4
  4 + 11 = 15 балів;

Загроза х
5
  6 + 8 + 9 + 10 + 9 = 42 бали;

Загроза х
6
  3 + 10 = 13 балів;

Загроза х
7
  11 + 5 = 16 балів;

Загроза х
8
  7 + 12 = 19 балів;

Загроза х
9
  12 + 2 = 14 балів;

Загроза х
10

  10 + 11 + 7 = 28 балів;

Загроза х
11

  0 балів;

Загроза х
12

  6 балів;

Загроза х
13

  8 + 9 + 5 + 11 = 33 бали;

Загроза х
14

  9 + 8 + 8 + 11 + 12 + 12 = 60 балів;

Загроза х
15

  12 + 12 + 10 + 10 = 44 бали;

Загроза х
16

  7 балів;

       ,  
 

,  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Z1 3 2 10 14 13 1 5      
Z2 9 10 2 13 14        
Z3 15 2 3 1 5 10 12 13 4 6 9 17 

Z4 15 1 3 2 14 8 17      
Z5 1 7 15 3         
Z6 3            
Z7 3 4 1 5 6 16 2 7     
Z8 2 3 5          
Z9 8 14 15 5         
Z10 14 2 3          
Z11 14 13 2 3         

Таблиця 1. Пріоритетність загроз національним цілям на підставі парного порівняння
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Загроза х
17

  1 бал.

Для більш точної побудови ієрархії загроз національ"

ним інтересам в економічній сфері, експертам варто запро"

понувати здійснювати якісну оцінку за допомогою шкали

вимірювань, у котрій відношення між показниками відоб"

ражають відношення інтенсивності впливу загрози на ту чи

іншу національну ціль. Проте в даному випадку побудова

ієрархії загроз потребує застосування відповідного програм"

но"математичного забезпечення.

Оскільки стан реалізації національних інтересів в еко"

номічній сфері є динамічною величиною, тобто постійно

змінюється у часі, то на цьому етапі особливої актуальності

набуває оперативність, безперервність та комплексність

моніторингу загроз економічній безпеці.

ІІІ етап — планування спрямованості застосування сил,

та засобів суб'єктами забезпечення економічної безпеки, у

тому числі визначення методів реагування на загрози, роз"

поділ основних завдань та сфер відповідальності між су"

б'єктами забезпечення економічної безпеки, а також вирі"

шення питань стосовно ресурсного забезпечення реагуван"

ня на загрози національним інтересам в економічній сфері.

Очевидно, що виконання цих завдань та обмеженість ре"

сурсів потребують розробки різних сценаріїв (варіантів) дій

вказаних суб'єктів.

ВИСНОВКИ
1. Система моніторингу загроз економічній безпеці —

це складна, відкрита і стійка система, основними завдання"

ми якої є комплексний аналіз перебігу процесів реалізації

національних інтересів в економічній сфері та виявлення на

цій основі небезпек щодо їх реалізації, кількісно"якісна

оцінка загроз економічній безпеці, прогноз їх розвитку та

побудова й уточнення ієрархії вказаних загроз, котра має

відповідати таким основним вимогам, як: комплексність,

оперативність та достовірність.

2. Зазначена система є підсистемою (елементом) сис"

теми державного управління забезпеченням економічної

безпеки та взаємодіє з іншими підсистемами за допомогою

"входів" до системи, котрими є інформаційна база про стан

реалізації національних інтересів в економічній сфері, а та"

кож "виходів" — інформаційна база стосовно ієрархії за"

гроз економічній безпеці, прогноз їх розвитку, та опис

найбільш стійких ознак загроз. Окрім того, система моніто"

рингу загроз має складну організаційну структуру, елемен"

ти якої взаємодіють між собою за допомогою визначених

структурою зв'язків. При цьому об'єктом системи моніто"

рингу загроз є небезпеки реалізації національних інтересів

в економічній сфері, а суб'єктами — органи державної вла"

ди, органи місцевого самоврядування, що наділені держав"

но"владними повноваженнями в питаннях щодо забезпечен"

ня економічної безпеки.

3. Для підвищення ефективності функціонування сис"

теми моніторингу загроз необхідним є впровадження в прак"

тику державного управління паспорту загроз економічній

безпеці, що є ключовою передумовою формалізації проце"

су ідентифікації загроз, здійснення їх якісно"кількісної оці"

нки та реагування на виявлені загрози.

4. З метою визначення методів реагування на загрози,

спрямованості застосування сил та засобів суб'єктів моні"

торингу загроз, а також вирішення питання щодо ресурсно"

го забезпечення, необхідною є побудова ієрархії загроз

економічній безпеці. Для вирішення цього завдання запро"

поновано підхід, що грунтується на використанні методу

парних порівнянь, користуючись при цьому експертними

оцінками.

Перспективи подальших досліджень полягають у до"

слідженні напрямів оптимізації системи державного управ"

ління забезпеченням економічної безпеки України з метою

підвищення ефективності її функціонування, в тому числі

підвищення ефективності функціонування системи моніто"

рингу загроз економічній безпеці.
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