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ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Питання про адекватність системи національної безпеки України реаліям 

XXI ст. залишається невирішеним як у науково-теоретичному, так і в 
практично-політичному аспектах. 

Сьогодні існує багато досліджень у сфері економічної безпеки та її 
складових. Вагомий внесок у теорію і практику економічної безпеки зробили 
провідні західні та російські вчені: Дж. К. Ван Хорн та Й. Шумпетер, Л. 
Абалкін і В. Сенчагов. Важливу роль у теоретичному та емпіричному 
дослідженні цієї проблематики відіграють праці сучасних вітчизняних 
учених і практиків, а саме: І.Ф. Бінька, І.О. Бланка, О.Г. Власюка, З.С. 
Варналія, В.І. Грушка, М.П. Денисенка, М.М. Єрмошенка, С.А. Єрохіна, Я.А. 
Жаліла, О.І. Захарова, Т.Т. Ковальчука, А.Т. Ковальчука, С.М. Лаптєва, В.І. 
Мунтіяна, П.Я. Пригунова, А.І. Сухорукова, В.С. Сідака, В.А. Тимошенка, 
В.І. Терехова, В.М. Федосова, В.І. Франчука, М.Г. Чумаченка, Л.Г. Шемаєвої, 
В.Я. Шевчука та інших. 

Водночас, попри велику кількість публікацій залишається багато 
невирішених проблем у теорії та практиці економічної безпеки, яка є 
основною складовою національної безпеки України. 

Парадигми національної економічної безпеки визначаються загальними 
рамками економічної теорії та науковими школами, які вона вивчає. На жаль, 
у літературі, яка зараз існує, зв’язок між офіційною парадигмою та школами, 
які вона відображає відсутня. Як підсумок, стає незрозумілим, під впливом 
яких причин формується та змінюється розуміння національної економічної 
безпеки. Передбачається, що протиборство з загрозами національній 
економіці і є прямою реакцією на ці загрози. На самому ж ділі розуміння 
того, що вважати загрозою і як з нею боротися зовсім не є очевидним. Між 
виникненням загрози та формуванням комплексу дій по боротьбі з загрозою 
завжди існує проміжна ланка – це економічна концепція, або школа, яка 
розглядає, розуміє та роз’яснює цю загрозу. 

І тут ми зустрічаємось з явним неспівпадінням практичних дій по 
організації структур, які захищають національну економічну безпеку та 
теоретичним осмисленням питань захисту національної економічної безпеки. 
Так, рузвельтівський Федеральний комітет був організований у 1934 році 
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однак, теоретичне осмислення відбулось більш ніж на століття раніше. Базові 
теоретичні концепції національної економічної безпеки почали формуватись 
ще з 40-х років ХІХ ст. У зв’язку з цим є сенс звернутися до таких базових 
концепцій та наукових шкіл. Виділимо три наукові школи і концепції 
безпеки, якими вони представлені. 

1. Камералізм, камералістська концепція захисту економічної безпеки. 
Взагалі, камералізм виник у Німеччині та пройшов неабиякий шлях свого 
розвитку. 

Камералісти незрілої стадії: Йоганн Йоaхим Бехер (Becher), твір 
«PolitischerDiscurs – 1688р.»; Йоганн Вільгельм Шредер (Schroder), твір 
«Furliche Schatz und Rentkammer – 1686р.»; Філіп Горнік (Hornigk), твір 
«Osterreichuberalles, wannesnurwill». 

Зріла стадія камералістів: Людвіг фон Секендорф (1626-1692); Ф.Юсті та 
І. Зонненфельс (1733-1817). 

Ф. Ліст був найвидатнішим представником камералістики. Його теорія 
державного господарювання розробила концепцію національних 
економічних інтересів і національної економічної безпеки. Ця теорія 
концентрувала увагу на зовнішньоекономічних загрозах. Однак, теорія 
камералістики Ф. Ліста, та інших камералістів, справила істотний вплив на 
розвиток периферійних країн. Саме для цих країн був дуже актуальним 
захист національних економічних інтересів від експансії розвинутих країн 
Заходу. Саме завдяки захисту своїх національних інтересів деякі периферійні 
країни змогли вийти в економічні лідери. 

Концепція Ф. Ліста не змогла пересилити популярність ідей класиків: А. 
Сміта, Д. Рікардо та інших. Втім, камералістське розуміння національної 
економічної безпеки мало абсолютно конкретне визначення. Основна вага 
боротьби по забезпеченню економічної безпеки покладається на центральну 
владу, яка повинна продукувати закони про обмеження імпорту, митні і 
прикордонні служби, які ведуть боротьбу з контрабандою закордонних 
товарів. У теперішній час в Україні ідеї камералістики служать захисту 
вітчизняного бізнесу. 

2. Кейнсіанство, кейнсіанська концепція економічної безпеки. У 1929-
1933 роках у США та країнах Заходу розгорілась економічна криза, яка 
згодом отримала назву «Велика депресія». Криза охопила практично всі 
сфери економіки: підприємства, банки, фінансові посередники і інші 
структури, які збанкрутували. Мільйони  робітників залишились без роботи і 
засобів існування. Виникла загроза існування самої держави, причому 
шукати причини економічної катастрофи у діях зовнішніх конкурентів було 
завідомо неможливо. 

Д.М. Кейнс створив нову парадигму економічної безпеки саме тому, що 
переніс її із сфери конкуренції іноземних товарів у внутрішні особливості 
економіки країни. Віднині головними небезпеками стали вважаться 
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безробіття і економічна депресія. І щоб справитися з цими загрозами владі 
рекомендувалось здійснювати активне регулювання господарської діяльності 
шляхом не тільки «роздачі» держзамовлень та субсидій, але і прямого 
адміністративного контролю за конкуренцією. 

3. Інституціональна концепція національної економічної безпеки. 
Кінець ХХ ст. ознаменувався кризою не тільки неокласичної економічної 
теорії, але і кризою економічної теорії взагалі. «Meainstream» – такою вона є 
сьогодні (середня течія). Причому ця течія викликає великі сумніви у 
коректності базової моделі класиків і неокласиків «homoeconomicus»; в 
урядах же викликають сумніви пропозиції дій, спрямованих на зміцнення 
приватної власності та боротьбу з інфляцією. На посаду пріоритетної 
економічної теорії все більше став претендувати інституціоналізм. 

Інституціоналізм – економічна парадигма національної економічної 
безпеки, яка акцентує увагу на економічних «правилах гри» (інститутах), які 
задає держава суб’єктам господарювання. Викликано це значним 
ускладненням умов господарювання з початку ХХ ст. – переходом від вільної 
конкуренції до ринкової моделі недосконалої конкуренції, що 
супроводжувалось процесами монополізації та корпоратизації і відповідно – 
обмеженням вільної конкуренції. До цього треба додати посилення 
циклічності, прояви нестабільності, загострення проблеми зайнятості, 
соціальні суперечності, вплив масових рухів та суспільних організацій 
(робітничого, профспілкового). Все це призвело до втрати незаперечності 
неокласичної доктрини про самодостатність конкурентного ринку та його 
автоматичне регулювання при невтручанні держави; з іншого боку, ставав 
все більш необхідним суспільний контроль над ринковими механізмами та 
демократичне реформування суспільних відносин. Ось рішення цих питань і 
увібрав у себе інституціоналізм. Узагальнимо сказане у вигляді наступної 
таблиці. 
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Таблиця 1 
Еволюція парадигм національної економічної безпеки 

характеристика 
парадигми 

камералізм кейнсіанство інституціоналізм 

час виникнення 
та фундатор 

1840-і роки, 
Фрідріх Ліст 

1930-роки, 
Джон Мейнард 

Кейнс 

1980-роки, 
Ернандо де Сото 

розуміння 
головної загрози 

економічній 
безпеці 

конкуренція або 
інші дії іноземних 

держав 

«провали» 
ринка,безробіття, 

інфляція, 
зниження темпів 

зростання 

«провали» 
держави, 

адміністративні 
бар’єри, 

рентошукацтво 
мета боротьби 
за національну 

економічну 
безпеку 

економічна 
незалежність 

економічна і 
соціальна 

стабільність 

правління 
інституту права, 

захист прав 
власності 

методи 
боротьби за 
національну 
економічну 

безпеку 

протекціонізм у 
торгівельній 

політиці 

державне 
регулювання 
виробництва, 
зайнятості і 

грошового обігу 

зменшення 
регістраційних 

процедур і 
платежів, 
боротьба з 

бюрократизмом і 
корупцією 

 
Сучасна Україна не є країною периферії; не є вона і розвинутою 

країною ринкової економіки. Напівперифiрійний її стан погіршується ще 
тим, що Україна має транзитивну, перехідну економіку. Причому її 
економіка знаходиться час від часу в кризовому стані і значно залежить від 
глобального фінансового капіталу, міжнародних фінансових організацій, які 
підтримують її кредитами (наприклад, «транші» МВФ). Саме по собі це 
означає, що для України актуальними є всі три парадигми економічної 
безпеки. 

Одержано 1.02.2014 
 
 


