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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальний розвиток був і залишається ак�

туальною проблемою, до якої звертається ба�
гато науковців. Динаміка соціально�економіч�
них умов, за яких відбувається формування та
реалізація стратегії соціального розвитку по�
требує постійного узагальнення та перегляду
теоретичних засад.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До проблем соціального розвитку зверта�
ються вітчизняні та зарубіжні науковці, зок�
рема С.О. Лукін, З.С. Сіройч, О.М. Гуринен�
ко, Г.Г. Губані, Р.П. Андрушко, П. Ванін, Р.
Канбур, Я. Алган, П. Хахук, Б. Карлсон, Р.
Фоа та ін. Таким чином, на сьогоднішньому
етапі виникає потреба систематизації та уза�
гальнення наукових поглядів на соціальний
розвиток з визначенням його недосліджених
аспектів.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення теоретичних

засад соціального розвитку на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На наше переконання найменш дослідже�
ним аспектом соціального розвитку на сьо�
годнішній день є питання його стратегічного за�
безпечення в умовах погіршення стану еконо�
мічної безпеки.

У праці С.О. Лукіна віднаходимо безпеко�
вий вектор соціально�економічного розвитку.
Учений, аналізуючи економічний потенціал на
регіональному рівні та засади регулювання йо�
го розвитку доходить висновку, що актуаль�
ність формування економічного потенціалу
регіону та застосування сучасних форм і ме�
тодів регулювання регіонального розвитку зро�
стає у зв'язку з потребою вирішення проблеми
економічної безпеки України. Організаційно�
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економічні передумови формування економіч�
ного потенціалу регіону визначаються такими
рівнями цілей, як національна безпека, соціаль�
но�екологічне скерування, локальна економі�
чна ефективність. С.О. Лукін відзначає, що еко�
номічний потенціал забезпечує економічну без�
пеку держави, визначає її економічну силу та
конкурентоспроможність, а відтак, може роз�
цінюватись як чинник, який впливає на кіль�
кісне значення нагромаджених і відтворюваних
ресурсів  [1, с. 1, 6]. Встановлення зв'язків між
регулюванням розвитку економічного потен�
ціалу, соціально�економічною сферою та націо�
нальною і економічною безпекою є важливим
внеском С.О. Лукіна у формування теоретич�
них засад стратегічного управління соціально�
економічним розвитком. Проте у цій праці не
йде мова про забезпечення соціально�еконо�
мічної безпеки як частки національної безпе�
ки та прямі загрози їй.

Важливим є також формування стратегії
соціального розвитку на різних рівнях — не
лише державному, але і місцевому.

На рівні міських агломерацій досліджує
соціально�економічні аспекти та проблеми роз�
витку З.С. Сіройч. У своїй праці З.С. Сіройч
досліджує чинники, що визначають економіч�
но�соціальні вектори розвитку міст у сучасну
постіндустріальну епоху, перспективні соціаль�
но�економічні проблеми великих міст; обгрун�
товує заходи з регулювання соціально�демо�
графічної політики у великих постсоціалістич�
них містах; наводить міркування щодо підходів
до формування стратегій збалансованого роз�
витку міст [2]. Схожим чином проблематику
соціально�економічного розвитку на рівні міст
опрацьовував О. М. Гуриненко. Основну увагу
вчений зосередив на формуванні передумов для
залучення іноземних інвестицій з метою забез�
печення виконання столичним містом ролі си�
стемного інтегратора економічних, правових,
соціальних, політичних і культурних процесів
[3]. Питання розробки та реалізації стратегії
розвитку у контексті загострення загроз соц�
іально�економічній безпеці міста у цих працях
не досліджувалось.

У ефективному формуванні та реалізації
державної стратегії соціально�економічного
розвитку важливе місце посідає вірне розумін�
ня процесів, що відбуваються на рівні сіл. Над
темою соціально�економічного розвитку сіл
працювала Г.Г. Губані, котра відзначає: "Діаг�
ностика і прогнозування розвитку продуктив�
них сил в сучасних умовах економічного посту�
пу виступає в якості ключового інструменту
реалізації регіональної соціально�економічно�

го політики. Це зумовлено тим, що природні
умови і економічні ресурси належать до базо�
вих чинників, що обумовлюють специфіку гос�
подарського розвитку території, характер те�
риторіального поділу праці, обгрунтування
економічних пріоритетів, спеціалізацію та ко�
операцію виробництва. Врахування специфіки
виробничо�ресурсного потенціалу в транзитній
економіці є необхідною умовою реалізації
стратегії сталого розвитку регіонів, вибору
найбільш ефективних шляхів активізації про�
дуктивних сил, вирішення питань раціонально�
го природокористування… Практична реаліза�
ція пріоритетних напрямів територіальної
організації продуктивних сил у прогнозному
періоді стане важливим фактором соціально�
економічного розвитку регіону, сприятиме
оптимізації структурної перебудови економі�
ки та зростанню життєвого рівня населення" [4,
с. 3, 18]. Р.П. Андрушко працювала над розроб�
кою теоретичних засад та механізмів економі�
чного і соціально розвитку села. У її праці ос�
новна увага приділяється організаційно�еконо�
мічним методам та заходам розвитку сіл, а та�
кож проблемам створення соціальної інфрас�
труктури на засадах кооперації. У аналізованій
праці знаходимо твердження щодо вирішаль�
ної ролі державного стратегічного управління
в досягненні мети соціально�економічного роз�
витку сіл [5].

Важливий внесок у теоретичні засади роз�
витку сіл як частини агропромислового комп�
лексу знаходимо у праці О.Л. Попової. У кон�
тексті розробки економічного механізму ста�
лого розвитку аграрної сфери учена обгрунто�
вує доцільність трьох секторів сільського гос�
подарства, серед яких найперспективнішим є
соціальне сільське господарство. Такий тип дає
змогу не лише для задоволення потреб домо�
господарства у агропродовольстві, але й фор�
мує підстави для самореалізації членів сім'ї.
Така модель, наголошує О.Л. Попова, відзна�
чається ефективністю у ринкових умовах, має
антикризовий потенціал, забезпечує сталість
галузевого та сільського розвитку і має бути
об'єктом державного стратегічного регулюван�
ня [6, с. 6]. Водночас О.Л. Попова аргументо�
вано доводить, що нині соціальна функція ре�
алізується в сільських домогосподарствах в
урізаному варіанті — лише через зарплату,
відтак, основний тягар реалізації цієї функції
доцільно покладати на підприємства, які по�
трібно мотивувати для підвищення їх соціаль�
ної відповідальності [6, с. 23—25]. Над розроб�
кою теоретичних засад розвитку соціальної
інфраструктури села працювала Т.В. Гоголь. У
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її праці знаходимо якісний економічний аналіз
актуальних умов та обставин, за яких фор�
мується і використовується соціальна інфрас�
труктура сіл, рекомендації щодо фінансуван�
ня та економічно�організаційного забезпечен�
ня її удосконалення [7]. Проте не знаходимо у
праці згадок про економічну ситуацію у дер�
жаві загалом, стан економічної безпеки держа�
ви як чинник, на який варто звертати увагу при
утворенні та підвищенні ефективності викори�
стання соціальної інфраструктури.

У праці В.А. Муштай започатковано вирі�
шення проблеми соціально�економічного роз�
витку сільських територій з огляду на продо�
вольче забезпечення. Учена відзначає, що
більшість економістів сходяться на тому, що
країна має виробити дієву доктрину продоволь�
чого забезпечення як складову національної
безпеки, а відтак, продовольче забезпечення
регіону є одним із найважливіших завдань у
підвищенні якісного стану стійкості національ�
ного розвитку на найближчу перспективу [8, с.
1]. Наводить В.А. Муштай і перелік основних
небезпек та загроз, серед яких дисбаланс еко�
номічних можливостей розвитку підприємств
аграрної сфери та незадовільний стан забезпе�
чення продовольством регіону і відзначає, що
одним із найважливіших елементів механізму
створення регіонального продовольчого забез�
печення є постійно діючий моніторинг і прогно�
зування небезпек та погроз дестабілізації  [8,
с. 11—12]. На актуальності стратегічного управ�
ління забезпеченням продовольчої безпеки на
основі врахування соціально�економічних чин�
ників наголошував і В.П. Щербань [9]. У його
праці продовольча безпека розглядається у
якості складової соціально�економічного роз�
витку та наводяться методологічні засади фор�
мування системи соціально�екологічних і соц�
іально�економічних критеріїв для оцінки про�
довольчої безпеки [9, с. 5—6].

На рівні з державою активними учасника�
ми соціально�економічного розвитку, а за умов
системної кризи — нерідко і його творцями ви�
ступають організації соціальної сфери. Причи�
ною цьому є як підвищена гнучкість та прагнен�
ня забезпечити власну конкурентоспро�
можність і виживання, так і сама природа гос�
подарської діяльності організацій соціальної
сфери. Особливо посилюються ці законо�
мірності у зв'язку з реалізацією державної по�
літики соціальної орієнтації економіки. На по�
силенні ролі сфери послуг за соціально�орієн�
тованої економіки наголошувала Г.В. Макси�
менко. У її дослідженні розглянуто тенденції і
закономірності розвитку сфери послуг в со�

ціально орієнтованих економіках індустріально
розвинених країн, а відтак окреслено перспек�
тиви розвитку послугової діяльності в Україні
[10]. Дослідження досвіду країн з розвиненою
економікою свідчить на користь доцільності
урахування теоретичних засад соціально�еко�
номічного розвитку за напрямом забезпечен�
ня населення якісними послугами у необхідно�
му обсязі, у тому числі за складних або кризо�
вих умов в економіці.

Підтверджується така актуальна позицію
деякими положеннями дослідження М.О. Рин�
дач, присвяченого антикризовому управлінню
організаціями соціальної сфери в умовах тран�
зитної економіки. У її праці запропоновано
економіко�організаційний механізм підвищен�
ня ефективності функціонування установ ту�
ризму за умов транзитної економіки, визначе�
но роль туризму в соціальній сфері, запропо�
новано алгоритм реалізації антикризового про�
цесу управління організаціями соціальної сфе�
ри [11]. Загалом, у роботі виявляється існую�
чий парадокс щодо одночасної співпраці та
конкуренції у досягненні цілей підприємства і
держави у контексті соціально�економічного
розвитку.

Для формування та ефективної реалізації
стратегії соціального розвитку слід враховува�
ти галузеву специфіку.

В.Є. Сафонова досліджувала інноваційні за�
сади розвитку вищої освіти в Україні. У її праці
обгрунтовано загальну концепцію та інно�
ваційні основи прогнозування і планування
розвитку вищої освіти, розроблено методичні
рекомендації щодо вибору та застосування ос�
новного інструментарію прогнозування роз�
витку вищої освіти для їх використання на
практиці; обгрунтовано економічні засади про�
гнозування фінансового забезпечення сфери
вищої освіти, виходячи з двох головних на�
прямів: державного бюджетного фінансуван�
ня та ефективного використання позабюджет�
них джерел [12]. Проте немає у праці відсилок
до безпекової проблематики. Вдало окресле�
ний теоретико�методологічний інструментарій
відтак потребує пристосування до сучасних та
майбутніх умов економічного спаду, посилен�
ня загроз соціально�економічній безпеці.

Дослідження сфери соціальних послуг на
прикладі закладів охорони здоров'я здійснила
Г.В. Семенченко. Предметом дослідження ста�
ли інноваційні процеси у сфері соціальних по�
слуг. Відповідно у роботі проаналізовано інно�
ваційні процеси у галузі охорони здоров'я в
країнах з розвинутою економікою та еволюції
інноваційної політики в галузі охорони здоро�
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в'я України; обгрунтовано методичні аспекти
ціноутворення на медичні послуги для різних
форм організації охорони здоров'я населення;
удосконалити методику комплексної оцінки
ефективності інноваційних проектів у сфері
охорони здоров'я [13]. Дослідження Г.В. Се�
менченко є добрим підгрунтям розробки по�
дальших рекомендацій щодо удосконалення
стратегії соціально�економічного розвитку.
Проте як і В.Є Сафонова, Г.В. Семенченко не
приділяє належної уваги проблемам кризових
умов у соціальній сфері, хоча і відзначає таке:
"Потребують удосконалення методи прогнозу�
вання розвитку ринку медичних послуг, визна�
чення економічної ефективності діяльності
закладів охорони здоров'я в умовах економіч�
ної кризи та трансформації механізму госпо�
дарських відносин" [13, с. 1].

У схожому напрямі розвивається вирішен�
ня проблеми стратегії соціально�економічно�
го розвитку за складних умов у праці Т.В. Свет�
личної, котра визнає важливість малого під�
приємництва як опори формування "середньо�
го класу" та наголошує на його особливому
місці у системі державного регулювання роз�
витку [14]. У праці Н.А. Навроцької детальні�
ше розроблено теоретичні засади розвитку
середнього класу. Учена, зокрема, зазначає:
"В умовах формування ринкової економіки в
Україні гостро постають питання про головні
орієнтири соціально�економічних перетворень,
їх зміст і спрямованість. Досвід розвинених
країн світу свідчить, що таким орієнтиром по�
винен стати пріоритетний розвиток людини і її
свідомості в системі джерел саморозвитку сус�
пільства. Найкращим орієнтиром розвитку ук�
раїнської економіки є така суспільна система,
яка забезпечує високу якість життя, здорове
навколишнє середовище і створює умови для
реалізації сутнісних сил людини, забезпечую�
чи відповідні мотиваційні механізми" [15, с. 1].
Проте у роботі достатньою мірою не висвітлені
актуальні умови погіршення економічного ста�
новища держави унаслідок дії загроз еконо�
мічній безпеці і відтак не запропоновано стра�
тегії розвитку середнього класу у таких умо�
вах. Зокрема одним зі стратегічних відправних
пунктів у посиленні значення середнього кла�
су у вітчизняній економіці Н.А. Навроцька на�
зиває переорієнтування економіки на інновац�
ійний шлях розвитку. Натомість складні еко�
номічні�соціальні умови вимагають перш за все
стабілізації, й лише після цього — пошуку інно�
ваційних шляхів розвитку.

Вдало обрана стратегія соціально�еконо�
мічного розвитку повинна враховувати усі клю�

чові соціально�економічні чинники. Зокрема це
стосується такої важливої сфери, як форму�
вання і використання інтелектуального потен�
ціалу. За цим напрямом працювала Л.С. Нод�
жак, котра у своїй праці дослідила теоретико�
методологічні основи чинників розвитку інте�
лектуального потенціалу на різних рівнях. Її
дослідження дало змогу встановити характер
міграційних установок серед інтелектуальної
еліти та студентів випускних курсів ВЗО об�
ласті, також заслуговують на увагу рекомен�
дації щодо вдосконалення механізму стабілі�
зації зайнятості висококваліфікованих праці�
вників з вищою освітою за умов ринкових пе�
ретворень [16].

У працях іноземних вчених соціальний роз�
виток розглядається у нерозривному зв'язку з
економічним зростанням. П. Ванін (Paolo Vanin)
досліджував соціальний та індивідуальний роз�
виток в сучасних умовах. У його праці глибоко
досліджено проблеми формування, розвитку і
використання соціального капіталу як на інди�
відуальному, так і на груповому рівнях. Резуль�
татом дослідження стало удосконалення моде�
лей еволюції соціальної участі та соціального
капіталу [17].

Сутність соціальної політики та її роль у
економічному зростанні розглядав Р. Канбур
(Ravi Kanbur). Учений досліджував зміст, цілі
та інструменти соціальної політики, аналізував
стратегію соціального розвитку Світового бан�
ку, встановлював зв'язки між соціальною по�
літикою і економічним зростанням [18]. За�
лежність економічного зростання від соціаль�
них установок досліджували Я. Алган та П. Ха�
хук (Yann Algan, Pierre Cahuc). У їх праці особ�
ливо наголошується на значенні довіри насе�
лення до державної економічної політики [19].
Розробці теоретичних засад соціального вимі�
ру економічного розвитку присвячено колек�
тивну монографію під редакцією Б. Карлсон
(Beverley Carlson). У цій монографії дослідже�
но проблеми нерівності і соціальної продуктив�
ності, оцінку продуктивності освіти та її ре�
зультатів у контексті міжнародної конкуренції,
демографічні тренди і соціальну рівність у
зв'язку з викликами в сфері охорони здоров'я,
сферу культури, проблему формування ефек�
тивних показників для швидкого оцінювання
змін, що відбуваються у соціальній сфері зага�
лом [20].

Системним підходом до соціального роз�
витку відзначається праця Р. Фоа (Roberto
Foa). Він дослідив відмінності між поняттями
соціального і людського розвитку, соціальних
інститутів і капітулу, зв'язок соціального роз�
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витку з основними потребами, представив су�
часний підхід до аналізу індикаторів соціаль�
ного розвитку [21]. Н.О. Геращенко обстоює
проектний підхід до соціального розвитку як
різновид системного. На думку ученого, про�
ект соціального розвитку — це "проект (тим�
часовий унікальний захід, обмежений у часі та
бюджеті), спрямований на покращення у соц�
іальній сфері: зниження бідності, покращен�
ня добробуту, побудову елементів грома�
дянського суспільства, що у свою чергу сприяє
усебічному розвитку суспільства" [22, с. 2].
Вважаємо, що такий підхід недостатньо точ�
но ілюструє системний характер проектного
підходу, але може розглядатись як один з
підходів, які доцільно застосовувати при реа�
лізації стратегії соціального розвитку, побу�
дованої на засадах системного підходу.

Заслуговує на увагу план роботи Інституту
соціального розвитку ООН "Соціальний розви�
ток у мінливому світі". Його аналіз розкриває
сучасну позицію економічно розвинених країн
на проблеми соціального розвитку. У вступі
відзначається, що сучасне розуміння соціаль�
ного розвитку повинне базуватись на лише на
досягненні матеріального благополуччя, але й
соціальної справедливості, згуртованості та
демократичної участі. Серед найважливіших
викликів сучасному соціальному розвитку у
плані відзначається криза та непевність. Відзна�
чається, що криза 2008—2009 років у країнах з
низьким рівнем економічного розвитку особ�
ливо негативно вплинула на довготривалі стра�
тегії розвитку та соціальну політику. Особли�
во наголошується, що в умовах кризи соціаль�
на сфера повинна бути поставлена у центр де�
батів щодо розвитку та стати об'єднуючим чин�
ником боротьбі з кризою [23, с. 3—4].

Закономірності впливу на економічний роз�
виток забезпечення соціального захисту у
бідних країнах викладено у інформативному
брифінгу Департаменту міжнародного розвит�
ку організації GSDRC. Згідно з основними по�
ложеннями цього брифінгу, соціальний захист
доцільно розглядати як інвестиції у робочу
силу, підвищувати економічну активність та за�
лученість до ринку праці громадян бідних країн
[24].

ВИСНОВКИ
Таким чином, можливо стверджувати, що у

сучасних дослідженнях проблем соціального
розвитку простежується безпековий вектор.
Цей вектор актуалізується в умовах складної
соціально�економічної ситуації в державі. По�
треба забезпечення національної, економічної,

соціальної безпеки визначає подальший напрям
дослідження за проблемою соціального роз�
витку.
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ПЕРЕДПЛАТА
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