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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поняття "соціальна безпека" є однією з най-

важливіших складових національної безпеки
країни і тісно пов'язане з поняттям соціальної
політики, важливість якої підкреслюється 1 та
3 статтею Конституції України, де серед іншо-
го зазначено, що Україна є соціальною держа-
вою, а "людина, її життя і здоров'я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються
найвищою соціальною цінністю". Тобто про-
блеми, які стосуються підвищення рівня соці-
альної захищеності українського населення,
апріорі є актуальними для нашої держави.
Особливо соціально незахищеними у науково-
законодавчому та практичному сенсі стали
мешканці сільських територій, оскільки досі не
існує визначення поняття "соціальна безпека
сільських територій" та механізмів оцінки її
рівня.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед досліджень у сфері побудови загаль-
ної теорії соціальної безпеки та аналізу її
функцій відзначимо роботи таких науковців,
як Л. Весельська, В. Гошовська, О. Давидюк,
М. Диба, Л. Ільчук, В. Кириленко, Є. Крихтін,
Е. Лібанова, О. Новікова, Ю. Олениченко,
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О. Палій, C. Пирожков, Г. Сілласте, В. Сереб-
ряніков, С. Синчук, О. Хомра, А. Хлоп'єв,
П. Шевчук та багатьох інших [1—9].

Проте, незважаючи на досить велику кіль-
кість публікацій на зазначену тему, особливості
забезпечення соціальної безпеки сільських те-
риторій потребують комплексного аналізу та
додаткових науково-практичних досліджень.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є комплексний аналіз існу-

ючих наукових підходів до вивчення теорії со-
ціальної безпеки, зокрема в питанні формулю-
вання дефініції поняття "соціальна безпека
сільських територій" як важливої компоненти
поняття "економічної безпеки сільських тери-
торій". Завданням дослідження передбачено
встановлення функцій, задач, проблем, місця та
ролі соціальної безпеки сільських територій у
структурі економічної, а отже, національної
безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "соціальна безпека" детально

розглядалося в дослідженнях науковців бага-
тьох країн світу. У науково-методичній літера-
турі зустрічається три базових підходи до вив-
чення цього важливого поняття.
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Перший — полягає в тому, що соціальна
безпека — це структурна одиниця економічної
безпеки, яка, в свою чергу, є складовою націо-
нальної безпеки.

Другий підхід розглядає соціальну безпеку
як безпосередню складову національної безпе-
ки, яка не входить до складу економічної без-
пеки

І згідно з третім підходом соціальну безпе-
ку варто розглядати як основу сучасного гро-
мадянського суспільства у ліквідації корупції
та державній безпеці в цілому.

Для вибору найбільш вдалого теоретико-
методологічного підходу формування поняття
"соціальна безпека сільських територій" про-
аналізуємо основні визначення поняття "соц-
іальна безпека" у вигляді таблиці 1.

Незважаючи на те, що в Декларації про дер-
жавний суверенітет України (1990 р.) соціаль-
на безпека визначалась як стан гарантованої
правової та інституціональної захищеності
життєво важливих соціальних інтересів як осо-
би, так і суспільства від зовнішніх та внутрішніх
загроз, аналіз теоретичних підходів вітчизня-
них та закордонних науковців до визначення
поняття "соціальна безпека", показав, що по-
єднання першого і третього підходів є найбільш
оптимальним для формулювання суті поняття
соціальна безпека сільських територій. Це
підтверджується послідовністю та взаємоза-

лежністю задач економічної та соціальної без-
пеки в контексті забезпечення національних
інтересів, а саме:

— своєчасне виявлення та попередження
внутрішніх та зовнішніх загроз;

— створення умов для сталого соціально-
економічного зростання;

— наявність та забезпечення повноцінної
роботи базових соціальних об'єктів (дитячі са-
дочки, школи, лікарняні заклади, магазини
тощо);

— створення цивілізованих умов проживан-
ня та інших суспільних благ (водо-, газо-, елек-
тропостачання, зв'язок, комунікації, місця
культурного відпочинку тощо);

— забезпечення захисту моральних основ,
традицій, релігійної самобутності всіх корінних
народів і національних меншин України;

— забезпечення гідних умов праці, отриман-
ня стабільних доходів та багато іншого.

У сучасній теорії соціальної безпеки достат-
ньо невпорядковано виглядає її термінологіч-
ний апарат. На сьогодні існує дуже вузька ди-
ференціація видів соціальної безпеки, яка пе-
редбачає її розподіл на три види:

1) безпека держави;
2) безпека підприємства;
3) безпека особи.
Очевидно, що для більш точної оцінки рівня

соціальної безпеки держави потрібно деталь-

Таблиця 1.

Автор Формулювання Рік 

В. Серебря-
ніков та 
А. Хлоп’єв 
[2, с. 93] 

сукупність заходів щодо захисту інтересів країни та народу в соціальній 

сфері, розвиток соціальної структури і відносин в суспільстві, системи 

життєзабезпечення і соціалізації людей, способу життя відповідно до 
потреб прогресу, теперішніх і майбутніх поколінь 

1996 

О. Новікова 
[3, с. 27] 

стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства від 
впливаючих на них загроз національній безпеці», наголошуючи при 

цьому, що стан безпеки є наслідком реалізації заходів соціального 
захисту, який характеризує їх результативність та ефективність 

1997 

Г. Сілласте 
[4, с. 174] 

стан захищеності особистості, соціальної групи, спільноти від загроз 
порушення їхніх життєво важливих інтересів, соціальних прав і свобод 

2001 

С. Пирожков 
[5] 

результат ефективної соціальної політики, яка має застерігати 

суспільство від соціальних вибухів, відкритих і прихованих виявів 
громадської непокори та інших конфліктних ситуацій, сприяти 

підвищенню конкурентоздатності українського працівника за 
європейськими та світовими стандартами 

2003 

П. Шевчук 
[6, с. 108 ] 

 

це певний стан життєдіяльності суспільства, убезпечений комплексом 

організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на 
реалізацію соціальних інтересів, формування сприятливої демографічної 
ситуації, збереження генофонду держави і трансформацію трудових 
ресурсів відповідно до ринкових вимог 

2003 

Е. Лібанова, 
О. Палій 

[7, с. 381] 

 

стан захищеності від загроз соціальним інтересам 
2004 

О. Хомра  
та Т. Русанова 
[8] 

стан гарантованої правової та інституціональної захищеності життєво 
важливих інтересів особи і суспільства від зовнішніх та внутрішніх 
загроз 

2004 

 

 

Л. Весельська 
[9] 

це реалізована через комплекс організаційно-правових норм і 
відповідних їм інститутів безпеки, фінансових інструментів і важелів 
захищеність соціальних інтересів особи, суспільства й держави від 
внутрішніх та зовнішніх загроз, належний рівень забезпечення офіційно 
встановлених соціальних стандартів та гарантій, що визначають якісний 

рівень життя людини і суспільства 

2010 
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ніше дослідити її складові через територіаль-
но адміністративну призму і відокремити соці-
альну безпеку регіону, сільських та міських те-
риторій, підприємств, соціальних груп і конк-
ретної людини (резидента чи нерезидента).

Отже, під соціальною безпекою сільських
територій будемо розуміти такий стан їх еко-
номічної безпеки, що в змозі захистити соці-
альні інтереси сільського населення та сприя-
ти сталому розвитку сільської соціальної ін-
фраструктури, базових систем життєзабезпе-
чення у відповідності до потреб науково техні-
чного прогресу із збереження навколишнього
середовища.

Зупинимось детальніше на особливостях
формування соціальної безпеки сільських те-
риторій в умовах ринкової економіки. На жаль,
в Україні, на відміну від більшості високороз-
винених європейських держав, не відбулося
формування середнього класу як повноцінної
соціальної сили, а натомість все збільшується
соціальна прірва між багатими та бідними, між
міськими жителями та селянами. Так, ще за
часів Російської Імперії П. Столипін висловлю-
вав ідею необхідності створення на селі серед-
нього класу, який мав би проникнути не лише у
економічну діяльність, а й до місцевого само-
врядування та інших громадських інститутів.
Проте ці ідеї залишилися невтіленими до сьо-
годні. Більше того, як зазначено в [10, с. 116—
120] та [11] найбідніші верстви населення скла-

дають майже половину жителів украї-
нського села, а із загального числа
осіб, що проживають у межах
сільських територій, близько третини
мають доходи нижче прожиткового
мінімуму. Разом з тим доходи деяких
керівників та головних спеціалістів
великих сільськогосподарських під-
приємств, власників фермерських гос-
подарств та успішних підприємців,
кількість яких складає не більше 5 %
від всього сільського населення, є над-
високими (навіть за міськими мірка-
ми). Доходи 10 % селян становлять 3—
5 тис. грн в місяць, а решта 85 % сіль-
ського населення мають заробітки, які
значно нижчі в порівнянні з дохода-
ми міського населення (це не врахо-
вуючи високий рівень безробіття на
сільських територіях та неофіційну
трудову діяльність сільських жителів
у містах).

Таким чином, однією з умов забез-
печення достатньо високого рівня
соціальної безпеки сільських тери-

торій, можна вважати наявність місцевого се-
реднього класу, який має становити не менше
половини загальної кількості проживаючого
населення. Враховуючи, що кількість фермерів,
ФОП, малих підприємств, лікарів та освітян в
українських селах постійно зменшується, а та-
кож має невисокі доходи, автор вважає, що на
сьогодні середнього класу на сільських тери-
торіях як такого майже не існує, що є прямою
загрозою їх соціальній безпеці.

Відзначимо, що останнім часом відбулася
значна активізація кредитних операцій серед
сільських жителів та підприємців, що деякими
вченими вважається позитивною ознакою і
можливим шляхом до економічного зростання
та розширення середнього класу на селі. Але,
на нашу думку, це рух в нікуди, оскільки сучасні
відсоткові кредитні ставки коливаються від 2 до
4 % на місяць і, враховуючи страхові внески та
інші виплати, отримаємо, що за 2 роки корис-
тування такими кредитами переплата склада-
тиме майже 100 % суми кредиту. Зрозуміло, що
такі кредити дають часто без застави і довідок
про доходи, але зазначені кабальні умови при-
зведуть до повного зубожіння сільського на-
селення та масового банкрутства. Невигідність
вітчизняного кредитування підтверджується
даними Державного управління статистики,
згідно з яким учасниками фінансово-кредитних
відносин є лише 13,6 % провідних сільськогос-
подарських приватних підприємців (21,8 % рес-

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА  
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Рис. 1. Декомпозиція поняття "соціальна безпека
сільських територій"
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пондентів вважають, що не зможуть поверну-
ти отриманий кредит [11]).

У результаті маємо ситуацію, що державні
програми підтримки сільськогосподарської
діяльності не доходять до середньостатистично-
го селянина у зв'язку із значною бюрократиза-
цією. Натомість вони активно використовують-
ся агрохолдингами, зернотрейдерами та іншими
великими агрокомпаніями, які негативно вплива-
ють на темпи збільшення кількості сільського се-
реднього класу (який характеризуються дос-
татнім рівнем доходів, освіти, кваліфікації та во-
лодінням різними формами власності) чим сут-
тєво погіршують рівень соціальної безпеки
сільських територій. Тому автором пропонуєть-
ся переформатувати держану підтримку аграр-
ного сектору і спрямувати її у бік розвитку
дрібного сільськогосподарського бізнесу (обме-
живши доступ великих компаній), що напряму
покращить добробут селян та загальні показни-
ки соціальної безпеки територій їх проживання.

Однак для всебічного дослідження понят-
тя "соціальна безпека сільських територій" бу-
демо використовувати системний підхід, роз-
глядаючи це важливе поняття як складну
структуру, що відіграє важливу роль у загаль-
но державній системі соціальної безпеки. Тому
наведемо у вигляді блок-схеми декомпозицію
цього поняття (рис. 1).

Як бачимо, поняття "соціальна безпека"
широко застосовується у всьому просторі соц-
іальної політики від загально державного рівня
до сімейно-особистого. У зв'язку з цим немож-
ливо якісно оцінити соціальний стан держави
не знаючи показники її складових. Всі зазна-
чені на рисунку 1 позиції мають чіткі особли-
вості та проблеми, що їх об'єднують і разом з
тим достатньо різняться між собою. Так, для
відчуття соціальної захищеності окремо взятої
особи досить забезпечити наявність стабільної
роботи, високої заробітної плати, умов прожи-
вання, гарантованого прожиткового мінімуму,
доступного та якісного медичного обслугову-
вання, мінімальні показники зростання ін-
фляції, споживчих цін тощо. Для соціальної
безпеки родини, крім того, потрібна наявність
комунікацій, значної кількості соціальних зак-
ладів (яслі, дитячі садочки, школи та інші на-
вчальні заклади) і головне — сприятлива еко-
логія та соціально-культурна атмосфера. Для
громади, (забезпечення її безпеки) крім зазна-
ченого, ще є важливими питання, які пов'язані
з природою соціального середовища, гендер-
ною рівністю, релігією, інфраструктурою і т. д.
На регіональному та загальнодержавному рів-
нях питання соціальної безпеки мають комп-
лексний характер і стосуються також міжнац-
іональних відносин, підвищення патріотизму,

Рис. 2. Базові загрози соціальній безпеці сільських територій
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збереження етнічно-культурних цінностей,
міграційних процесів, демографії, епідеміоло-
гічної ситуації та ін. Проте використовувати
однакові методи вирішення соціальних про-
блем для всіх населених пунктів України оче-
видно не можливо і не доцільно, так само як
розробляти їх для кожного окремо. Найопти-
мальніше, на думку автора, виокремити існуючі
спільні соціальні загрози, які логічно підпоряд-
ковуються територіально-адміністративному
поділу. Великі міста мають соціальні негараз-
ди, які специфічні саме для них і не характерні
для периферійних міст та сіл, а саме:

— затори на дорогах;
— перенаселення;
— екологічні проблеми, пов'язані з підви-

щеним вмістом у повітрі вуглекислого газу,
смоги, кислотні дощі тощо;

— комунальні проблеми пов'язані із заста-
рілістю існуючих мереж і потребою будівницт-
ва хмарочосів і таке інше.

Сформулюємо у вигляді рисунка 2 найбо-
лючіші соціальні загрози, які характерні для
сільських територій України. Для кращого ро-
зуміння суті соціальної безпеки сільських те-
риторій, виходячи із зазначених загроз, варто
навести класифікацію проблем, які першочер-
гово потрібно вирішити, за такими типами:

— соціальне розшарування;
— знищення середнього класу;
— погіршення інфраструктури сільських те-

риторій (транспортної, комунальної та ін.);

— зменшення доходної частини сільських
роди та загальне зубожіння сільського насе-
лення;

— неконкурентне ціноутворення на продук-
ти сільськогосподарської діяльності (ціни на
молочні м'ясні та інші продукти харчування є
нерентабельними);

— значне погіршення рівня освіченості та
професійної кваліфікації сільського населен-
ня;

— складна демографічна та міграційна си-
туація;

— руйнація трудового потенціалу;
— економічна дестабілізація та ін.
З проведеного аналізу помітно, що найваж-

ливішими проблемами, вирішення яких відразу
позитивно вплине на розвиток сільських тери-
торій є забезпечення роботою та відповідною
інфраструктурою. Причому розвиток останньої
сприятливо впливатиме як на збільшення народ-
жуваності і повернення людей в сільську
місцевість (зворотну міграцію з міст), так і на
екологію, оскільки на сьогодні під полігонами
сміттєзвалищ зайнято десятки тисяч земель в
основному сільських територій і ця цифра по-
стійно збільшується стаючи співрозмірною з
площею всіх заповідників і парків України ра-
зом взятих. Більше того, ті сільські території, на
яких не розміщені полігони потерпають від
дрібних стихійних сміттєзвалищ кількість яких
вимірюється десятками тисяч (детальніше ди-
вись [1]). Створення належної інфраструктури

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА 

БЕЗПЕКА 

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

СОЦІАЛЬНА 

БЕЗПЕКА 

СУСПІЛЬСТВА 

Рис. 3. Місце соціальної безпеки сільських територій у забезпеченні
національної безпеки України
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в області збирання та переробки відходів дасть
змогу не лише залучити інвестиції та створити
значну кількість нових робочих місць (що спри-
ятиме покращенню багатьох соціальних показ-
ників), а й значно покращити екологічну безпе-
ку сільських та міських територій.

Як бачимо, соціальні, екологічні, фінансові
та інші аспекти, що впливають на розвиток
сільських територій, тісно пов'язані в понятті
економічної безпеки сільських територій, що є
однією з головних складових національної без-
пеки. Наведемо за допомогою рисунка 3. схе-
матичне зображення місця соціальної безпеки
сільських територій у системі забезпечення на-
ціональної безпеки України.

Безумовно, окремого системного дослі-
дження потребують статистичні дані по відпо-
відності кількості та якості сільських освітніх
та медичних закладів, умови проживання селян
у депресивних територіях, проблеми пенсіо-
нерів та інвалідів та ін.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку
країни можна стверджувати, що під загрозою
фізичного виживання опинились така велика
соціальна група, як сільські мешканці. Загроза
обезлюднення сільських територій на сьогодні
є однією з головних в системі соціальної та еко-
номічної безпеки. В багатьох селах на одинці із
проблемами залишились одні пенсіонери, а за
даними Державної служби статистики України
з 2002 р. по 2011 р. кількість сільського населен-
ня зменшилась біль ніж на 1,5 млн осіб. Ці дані
не враховують неофіційної зайнятості селян у
містах (трудової міграції), емігрантів, та інших
осіб, коли люди формально зареєстровані в
сільській місцевості, а проживають та працюють
за межами сіл за відсутності реєстрації та відпо-
відних дозвільних документів (зазвичай у склад-
них умовах праці), без оплачуваних відпусток,
медичного страхування тощо. Взявши до уваги
показники тіньової економіки України, які за
різними розрахунками вже перевищують кри-
тичний рубіж у 50 %, то кількість сільських жи-
телів у цій незаконній діяльності також є суттє-
вою. Для боротьби з цим кримінальним видом
діяльності, зокрема із зарплатою в конвертах,
потрібно створити достатню кількість офіційних
робочих місць із гарантованим соціальним па-
кетом, саме в межах сільських територій.

Одним із найпростіших і високоефективних
шляхів покращення соціальної безпеки сіль-
ських територій є повернення обов'язкового
проходження практики студентами різних
курсів у сільській місцевості. В Україні у 2012/
2013 н. р., за даними Державної служби стати-
стики, кількість вищих навчальних закладів I—

II рівнів акредитації складала 489 установи, а
III—IV рівнів акредитації — 334 установи, в
яких навчається 345,2 тис. і 1 млн 824,9 тис. осіб
відповідно. Тобто разом по країні маємо 823
ВНЗ із значною технічною та фінансовою ба-
зою, в яких навчається більше 2 млн студентів
(значна кількість за рахунок державного бюд-
жету), при цьому кількість українських сіл ста-
новить всього 28858 одиниць. Отже, не важко
підрахувати, що в середньому до кожного укра-
їнського села може приїхати на проходження
соціальної практики більше ніж 70 студентів це
не враховуючи викладачів. Якщо виключити із
загальної кількості "золоті села", де прожива-
ють українські мільйонери і вони знаходяться
поруч із містами-мегаполісами, то для решти
середньо статистичних сіл підтримка більше
сотні здорових, енергійних молодих людей
може стати не абиякою допомогою та стиму-
лом до розвитку, принаймні два рази на рік, під
час виконання весняних та осінніх польових
робіт. У такий спосіб можна ефективно вирі-
шити багато проблем у сфері благоустрою
сільських територій, виконати комплекс робіт
із розчищення та озеленення, реставрації
об'єктів соціальної інфраструктури, допомог-
ти пенсіонерам, інвалідам та іншим мало захи-
щеним верствам сільського населення у домаш-
ньому господарстві. До того ж, студенти по-
знайомляться ближче з природніми багатства-
ми країни, і з середини дізнаються про склад-
ність проживання в сільських умовах та зайняв-
ши в майбутньому відповідні посади будуть
дбати про розвиток сільських територій.

ВИСНОВКИ
Виходячи із соціально-економічної ситуації,

що утворилася в українському суспільстві по-
трібно на законодавчому рівні сприяти припи-
ненню тенденції утворення поляризованого сус-
пільства шляхом формування середнього класу
як у селах, так і у містах за рівнем доходів, осв-
ітою, культурою та умовами проживання. Для
визначення рівня соціальної безпеки, зокрема
сільських територій варто розробити концепцію
соціальної безпеки в рамках якої створити оп-
тимальний набір соціально-економічних індика-
торів, одним з яких має обов'язково бути на-
явність серед місцевого населення значної
кількості (не менше 50%) середнього класу. В
подальших дослідженнях соціологам та еконо-
містам спільно потрібно розробити доктрину
соціальної безпеки відповідно стану економки
країни, яка стане основою зазначеної концепції,
що в комплексі зможе покращити рівень націо-
нальної безпеки України.
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Також важливо розглядати соціальну без-
пеку сільських територій не лише як захист від
певних загроз, а й як таку частину соціальної
безпеки держави, за допомогою якої на основі
модельного прогнозування, програмно-цільо-
вого планування та інших соціально-економіч-
них методів можливо ефективно виконувати
процеси управління потенціалом соціальної
безпеки на рівні особистостей, громади, регіо-
ну чи всієї держави.
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