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Попередня оцінка запровадження економічної частини Стратегії національної
безпеки України
Соціально-економічна ситуація в Україні та зниження рівня економічного розвитку в порівнянні з
країнами Європи потребують формування нової економічної моделі, здатної витримати існуючі
загрози та високий рівень ризиків. Для цього було запроваджено Стратегію національної безпеки, що
має створити безпечне середовище для економічного розвитку та добробуту населення. Успіх
запровадження цієї Стратегії значним чином впливає на динаміку економічного розвитку, а її
моніторинг та оцінка є основою для регулювання реформ, розпочатих у цьому напрямку. Метою
статті є оцінка результатів запровадження заходів для забезпечення економічної безпеки України. В
основі дослідження лежать методи аналізу та синтезу в плані вибору показників оцінки економічної
безпеки; метод порівняльного аналізу макропоказників економічного розвитку; опитування – для
з’ясування думки бізнес-спільноти про зміни у економічній безпеці, що відбуваються в процесі
запровадження Стратегії. З цією метою за допомогою електронної пошти було опитано 100
керівників підприємств та отримано 77 відповідей. У статті, беручи за основу дослідження та
узагальнення підходів до оцінки економічної безпеки країни, автори обрали показники оцінки та
згрупували їх за різними складовими, що дозволяє проаналізувати проміжні результати
запровадження Стратегії національної безпеки (її економічної частини).
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Анна Сытник
Предварительная оценка внедрения экономической части Стратегии национальной
безопасности Украины
Социально-экономическая ситуация в Украине и снижение уровня экономического развития по
сравнению со странами Европы требуют формирования новой экономической модели, способной
выдержать существующие угрозы и высокий уровень рисков. Для этого была внедрена Стратегия
национальной безопасности, которая должна создать безопасную среду для экономического развития
и благосостояния населения. Успех внедрения данной Стратегии значительным образом влияет на
динамику экономического развития, а её мониторинг и оценка являются основой для регулирования
реформ, начатых в данном направлении. Целью статьи является оценка результатов внедрения мер
для обеспечения экономической безопасности Украины. В основе исследования лежат методы
анализа и синтеза в плане выбора показателей оценки экономической безопасности; метод
сравнительного анализа макропоказателей экономического развития; опрос – для выяснения мнения
бизнес-сообщества про изменения в экономической безопасности, происходящие в процессе
внедрения Стратегии. С этой целью при помощи электронной почты были опрошены 100
руководителей предприятий и получено 77 ответов. В статье, беря за основу исследование и
обобщение подходов к оценке экономической безопасности страны, авторы выбрали показатели
оценки и сгруппировали их по разным составляющим, что позволяет проанализировать
промежуточные результаты внедрения Стратегии национальной безопасности (её экономической
части).
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