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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Загострення на сучасному етапі кризових явищ у практично всіх сферах
суспільства знову на передній план виносять питання національної безпеки. І хоч у
сучасних умовах вона все більше стосується військової безпеки, інші її складові
відіграють не менш важливу роль. Економічний колапс здатен порушити всю систему
безпеки і зруйнувати всі механізми функціонування держави, що існували до цього
часу. Отже, глибоке їх дослідження є передумовою нейтралізації загроз національній
безпеці.

Серед складових національної безпеки у вітчизняному законодавстві та науковій
літературі виділяють військову, економічну, інформаційну, екологічну, гуманітарну,
соціальну, політичну. При цьому західні дослідники переконані, що до цього переліку
варто додати ще одну специфічну складову – інституційну безпеку, рівень якої
дозволяє виявити, наскільки власне ринок захищений на макрорівні – тобто, чи є
забезпеченою інтегрованість ринків, яку Л.Лье називає “інституціональна безпека
ринку” – в формі безпеки прав власності та контрактів [1, с.18]. Ф.Сото вказує на те, що
західні країни мали економічний успіх зокрема через найкращу систему гарантій прав
власності, яка дає особам доступ до необхідного капіталу щоб вони мали змогу
заробляти дохід [1, с.18].

Основою підходу теорії нового інституціоналізму є переконання, що для кожного
суспільства існує унікальна система інституцій, і тому уряд може розробити стратегію
дій, яка відповідатиме потребам окремішньої культури суспільства та сприятиме
економічному зростанню. Через це немає країн, приречених на злидні; для будь-якого
суспільства можна створити такі інституціональні межі, які у довгостроковому періоді
забезпечать економічне зростання.

Вплив інституційних засад є визначальним для формування такої економічної
системи, при якій би реалізовувались економічні інтереси держави та мінімізувався
вплив загроз економічній безпеці. Інституційне забезпечення є тим вагомим чинником,
який створює передумови формування сучасної збалансованої економічної системи на
основі європейських стандартів. Отже, є підстави розглянути вплив інституційної
безпеки на економічну.

За визначенням Д. Норта інституції – це правила гри в суспільстві, встановлені
людьми обмеження, що структурують їхню повторювану взаємодію. Вони задають
рамки функціонування економіки та суспільства протягом певного проміжку часу [2].

Фактично інституції можна розуміти і так, як інші теоретики інституціоналізму –
Д. Марч та Й. Ольсен у своїй книжці «Перевідкриття інституцій» розуміють правила:
«усталений порядок, процедури, домовленості, ролі, стратегії, організаційні форми і
технології, навколо яких будується політична діяльність... переконання, парадигми,
кодекси, культура і знання, які оточують, підтримують, удосконалюють і заперечують
ці ролі та усталений порядок» [3].

Від інституційного середовища певним чином залежить рівень економічної
безпеки держави. Інституційним середовищем є основні політичні, соціальні та правові
норми, які є базою для виробництва, обміну й споживання [4, с.8]. При цьому в
структурі формальних інститутів виділяють політичні інститути, економічні інститути,
системи контрактації [5, с.26].

Серед політичних інститутів, на наш погляд, доцільно виділити законодавчі
норми та сукупність державних органів влади, які так чи інакше здійснюють
регулювання соціально-економічними та політичними процесами.



Економічні інститути визначають можливі форми організації господарської
діяльності, у межах якої окремі індивіди чи групи кооперуються між собою чи
вступають у конкурентні відносини [5, с.27].

На рівень економічної безпеки чинять значний вплив практично всі економічні
інститути. Так, права власності, рівень конкуренції, умови торгівлі,
зовнішньоекономічні обмеження безпосередньо впливають на економічну діяльність
держави і фактично формують базовий рівень економічної безпеки.

Деформаційні процеси у відносинах власності засвідчують те, що в Україні й досі
немає повноцінного ринкового середовища, його інституційного забезпечення, і
насамперед інституту громадянського суспільства [6, с.8].

Третім формальним інститутом є інститут контрактації, які визначають умови
угоди між покупцем і постачальником. Контракти розглядаються як правила, які
структурують в часі та просторі відносини між двома або більше економічними
суб’єктами на основі специфікації обмінюваних прав і зобов’язань відповідно до
досягнутої між ними угоди [5, с.27]. Від рівня розвитку інститутів контрактації
залежить швидкість угод на внутрішньому та зовнішньому ринку, що є одним із
факторів економічного зростання.

Важливе значення для людства мають і культурні особливості, стан суспільних
норм і установок для сприйняття того або іншого економічного інституту, тобто
неформальні правила, які можуть охоплювати іншу територію, ніж формальні. Та чи
інша територіальна соціально-економічна поведінка залежить від таких чинників, як
природні особливості даної території (природа, клімат, геополітичне положення,
наявність/відсутність корисних копалин); ментальність представників даної території;
рефлексія території в суспільній свідомості (як її асоціюють) [7].

Таким чином, національна безпека держави безпосередньо залежить від
економічної, політичної, культурної, соціальної систем, що склалися в суспільстві. І
безліч факторів впливу на ці системи опосередковано впливають і на рівень
економічної безпеки. Окремі з факторів визначають національні інтереси держави, інші
– виражають загрози національній безпеці. Ґрунтовні дослідження і максимальне
врахування їх дії дозволять створити достатній запас стійкості всієї національної
системи.
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