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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кризові умови функціонування економіки

України призводять до появи численних загроз
за багатьма напрямами. Орієнтація на побудо#
ву громадянської соціальної держави обумов#
лює актуальність проблеми соціальної безпе#
ки в умовах економічної кризи. Вирішення цієї
проблеми пов'язане з важливими практичними
завданнями підвищення загального добробуту
та якості життя громадян, розвитку організацій
соціальної сфери, удосконалення шляхів фор#
мування та використання людського потенціа#
лу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Соціальна безпека як складова частина на#
ціональної економічної безпеки досліджува#
лась багатьма науковцями, серед яких Беда К.В.,
Данилишин Б., Залунін В.Ф., Коленда Н.В., Ку#
ценко В., Поснова Т.В., Харазішвілі Ю.М., Хо#
жило І.І., Штангрет А.М. та інші. Проте невпин#
не погіршення соціально#економічної обста#
новки в державі потребує перегляду засад стра#
тегічного управління соціальним розвитком, у
тому числі з метою введення у його склад по#
няття соціальної безпеки.
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У статті розглянуто одну з проблем сучасного стратегічного управління соціальним розвитком в умовах еконо!
мічної кризи, а саме: забезпечення соціальної безпеки. Окреслено теоретичні передумови дослідження соціального
розвитку в кризових умовах. Досліджено зміст поняття, класифіковано суб'єкти та чинники соціальної безпеки на
сучасному етапі. Доведено, що соціальна безпека є одним з цілеутворюючих векторів стратегічного управління со!
ціальним розвитком в умовах соціально!економічних криз. Встановлено перспективність подальших досліджень роз!
витку людського потенціалу на основі забезпечення соціальної безпеки.

The article deals with one of the problems of modern strategic management of social development in the economic
crisis, namely the provision of social security. Outlines the theoretical background of research in social development
crisis. The content of concepts and subjects classified as social security today. It is proved that social security is one of
aim!forming vectors strategic management of social development in terms of socio!economic crises. Established prospects
for further research of human potential through providing social security.

Ключові слова: соціальна безпека, економічна криза, стратегія соціального розвитку.
Keywords: social security, economic crisis, social development strategy.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є формування рекомендацій

щодо забезпечення соціальної безпеки як век#
тору соціального розвитку у контексті кризо#
вих умов.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Події останніх років, зумовлені недоскона#
лістю державної соціальної політики, зростан#
ням асиметрії соціального і економічного роз#
витку свідчать про недостатню увагу до про#
блем забезпечення соціальної безпеки.

Соціальна безпека є відображенням такого
стану справ у країні, за якого забезпечується
додержання національних інтересів у соц#
іальній сфері, попереджуються соціальні ризи#
ки та загрози, а наслідки їх настання оператив#
но ліквідуються.

О.В. Алейнікова відзначає, що вплив гло#
бальної кризи на українську економіку має
подвійну економіко#політичну основу. Інститу#
ційно не розвинута економічна структура Ук#
раїни найповніше сприйняла всі недоліки лібе#
ральної економіки, а не маючи її переваг, вона
не може адекватно реагувати на всі можливі
наслідки кризи [1]. О.О. Сиченко з цього при#
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воду наголошує, що стан соціальної безпеки в
суспільстві знаходиться в прямій залежності
від рівня життя населення. Соціальна безпека
не може бути забезпечена тільки діями офіцій#
них і неофіційних владних інститутів, але ви#
магає сприятливих соціально#економічних
умов, зокрема — подолання затяжної соціаль#
но#економічної кризи [2, с. 36].

Є підстави стверджувати, що економічна
криза стає якщо не центральним об'єктом до#
сліджень циклічності економічних процесів, то
може вважатись стимулюючим чинником нау#
кових пошуків. Так, А.В. Герец, аналізуючи на#
укові праці, у яких формувались засади теорії
економічних циклів, зауважує, що серед форм
прояву детермінанти циклічності економіки є
такі, як зменшення банківських резервів, ско#
рочення кредиту (детермінанта відпливу золо#
та, за Е. де Лаве); затримка експортних опе#
рацій, несприятливий платіжний баланс (детер#
мінанта коливання цін на товари, за К. Жюгля#
ром); суперечність між виробництвом і спо#
живанням (недоспоживання народних мас, за
Д. Рікардо, К. Марксом); безробіття, дефіцит,
інфляція (нестабільність грошово#кредитної
політики, за У. Мітчелом) тощо [3, с. 437]. У
зв'язку з існуванням великої кількості чинників
циклічних коливань актуальним питанням
теорії залишається моніторинг. На думку
І.В. Ховрака та А.А. Тарана, моніторинг цикл#
ічності в Україні повинен відбуватись на таких
засадах, як адекватність (відповідність існую#
чим умовам функціонування й стану економі#
ки); цілісність (визначення об'єктів, цілей, зав#
дань і механізмів державного регулювання); ви#
бірковість (врахування відмінностей регіональ#
ного та галузевого розвитку в процесі вибору
інструментів регулювання); обов'язковість (ре#
гулятори, що набрали законної сили, є обов'яз#
ковими для всіх державних і громадських
підприємств, установ і організацій, посадових
осіб та громадян і підлягають виконанню на всій
території України); обмеженість (чітке вста#
новлення часових та просторових меж засто#
сування регуляторів державного впливу) [4].

Т. М. Булах, К. В. Петренко циклічність еко#
номіки називають однією з зовнішніх причин
депресивності регіону [5, с. 226]. У плані робо#
ти Інституту соціального розвитку ООН серед
основних викликів соціальному розвитку
відзначається криза та непевність. Наголо#
шується, зокрема, що криза 2008—2009 років у
країнах з низьким рівнем економічного розвит#
ку особливо негативно вплинула на довготри#
валі стратегії розвитку та соціальну політику
[6, с. 3—4].

Важливим напрямом сучасного управління
економікою є розробка теорії антициклічного
регулювання. Про його актуальність на основі
дослідження реалій господарювання на тепер#
ішньому етапі доходить висновку Т.І. Філяко#
ва [7, с. 79]. О.П. Перенчук, наголошуючи на
циклічності як характерній 7 розвитку світової
економіки відзначає актуальність для сталого
розвитку економіки, впровадження низки за#
ходів антициклічного регулювання, серед яких
удосконалення нормативно#правової бази дер#
жави та системи оподаткування; ефективне
поєднання ринкових важелів з державним ре#
гулюванням економіки для забезпечення еко#
номічної рівноваги; підвищення інноваційної і
інвестиційної активності; підвищення ефектив#
ності антимонопольної політики, створення
здорового конкурентного середовища тощо [8,
с. 29]. На нашу думку, антициклічне регулюван#
ня повинне сприяти передусім соціальному
розвитку, захисту населення від економічних
шоків і потрясінь. На підтвердження наведемо
міркування Л.А. Грициної, котра дослідивши
сучасний стан розвитку теорії економічних
циклів та сталого економічного розвитку до#
ходить висновку, що для сучасного етапу роз#
витку світової економіки характерним є пошук
нових підходів до пояснення причин виникнен#
ня та наслідків поширення економічних циклів;
поступове формування нової парадигми, зас#
нованої на пошуку балансу між економічною,
екологічною та соціальною сферами людсько#
го розвитку [9, с. 253]. І.В. Ховрак та А.А. Та#
ран наголошують на важливості забезпечення
ефективності антициклічної урядової політи#
ки, котра має включати програму заходів для
забезпечення післякризового розвитку [4, с.
53].

Поряд з підвищенням актуальності анти#
циклічного управління, основною метою яко#
го стає залагодження відмінностей в управлінні
економікою на різних етапах економічного
циклу важливості набуває теорія антикризово#
го управління. Завданням цієї теорії є форму#
вання теоретичних засад управління економі#
кою, діяльністю її суб'єктів на конкретному
етапі економічного циклу — під час економіч#
ної кризи. Звичайно, теорія враховує не лише
етап економічної кризи, але й частину періодів
спаду (управління запобіганням кризі) та
відновлення (управління виходом з кризи чи
менеджмент відновлення).

У контексті антикризового управління не#
рідко постають питання морального характе#
ру. Цей важливий аспект антикризового управ#
ління досліджував академік Р. І. Тринько. Уче#
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ний відзначає матеріальну нерівність та духов#
ний занепад як причини формування такої
структури суспільства, що несе потенційні за#
грози виникненню економічних криз, моральні,
[10, с. 25]. Асиметрію розвитку соціально#тру#
дової сфери в умовах кризи досліджував А.М.
Колот. Учений наголошує, що серед основних
трендів сьогодення є такі напрямки зростання
асиметрії в економічному і соціальному розвит#
ку, як втрата стійкості, десоціалізація відносин
у сфері праці, зниження соціальної згуртова#
ності, поширення соціального відторгнення.
Асиметрія проявляється найчастіше у випадках
розподілу доходів не на користь найманих пра#
цівників; порушенні прав на гідні умови праці;
невиконання працедавцями узятих на себе зо#
бов'язань тощо. Фінансово#економічна криза,
на думку А.М. Колота, породила нові пробле#
ми в розвитку соціально#трудової сфери, зок#
рема звільнення у зв'язку з підставами тенден#
ційного характеру (неодноразове невиконання
трудових обов'язків, невідповідність компе#
тенцій працівника наявним вимогам за резуль#
татами атестації); примушування до звільнен#
ня за власним бажанням замість звільнення за
скороченням чисельності або штату з виплатою
компенсації; одностороння зміна умов трудо#
вого договору (зниження заробітної плати,
скорочення витрат на створення безпечних
умов праці, примушування до переукладання
трудового договору з безстрокового на стро#
ковий); невиплата або несвоєчасна виплата за#
робітної плати; неповний розрахунок під час
звільнення; запровадження атипових графіків
робочого часу, що відповідають потребам пе#
реважно працедавців; праця понад норму без
оплати або компенсацій. Спостерігається по#
ширення і таких, явищ як заробітна плата "у
конвертах"; безстрокові відпустки; скорочений
робочий тиждень тощо [11, с. 206—207].

Соціальна безпека у сучасній науковій думці
розцінюється як складова економічної безпе#
ки держави, що включає етнонаціональну, де#
мографічну, гуманітарну та медичну безпеку
[12, с. 64]. Т.А. Шахматова визначає соціальну
безпеку як забезпечений державою у процесі
виконання її управлінських функцій суспільно#
економічний та суспільно#політичний стан, при
якому забезпечується нормальний рівень жит#
тя населення й інших соціальних груп на всіх
рівнях, мінімізуються загрози їх існуванню і
забезпечується зростання рівня людського по#
тенціалу країни, що здійснюється на основі
відповідних правових норм за допомогою еко#
номічних і політичних інструментів [13, с. 74—
75]. О.О. Сиченко у широкому розумінні про#

понує визначення соціальної безпеки як стану
гарантованої правової та інституційної захи#
щеності життєво важливих соціальних інтере#
сів людини, суспільства і держави від зовнішніх
та внутрішніх загроз [2, с. 35].

На думку Б. Данилишина та В. Куценко, со#
ціальна безпека пов'язана передусім з дотриман#
ням соціальних стандартів. Учені визначають це
поняття на базі основних характерних рис, зок#
рема можливість постійно підтримувати на рівні
не нижче мінімально допустимих норм основні
показники, пов'язані з природним відтворенням
населення, що дозволяють забезпечувати стійкий
соціально#економічний розвиток; здатність збе#
рігати високий рівень здоров'я населення і не до#
пускати поширення на території соціально небез#
печних захворювань; можливість забезпечити
високий рівень життя населення; підтримку та
збереження необхідних параметрів якості соц#
іального середовища, яке безпосередньо впливає
на безпеку особистості; здатність протистояти
міграційному відтоку населення тощо [14, с. 21].

Т.А. Шахматова стверджує, що соціальна
безпека національної економіки є однією з ос#
новних складових суспільно#економічної си#
туації у країні, від якої залежить стабільність
держави в економічному та суспільно#політич#
ному напрямах, визначається рівень життя на#
селення та довіра до уряду. Соціальну безпеку
можна розцінювати як один з ключових на#
прямів та результативних показників ефектив#
ності державного управління у цілому, зокре#
ма національною економікою [13, с. 73].

В.Ф. Залунін наголошує на актуальності
глибокого вивчення механізму реалізації соціа#
льної складової економічної безпеки і розроб#
ки пропозицій про напрями захисту національ#
них інтересів країни у соціальній сфері [15, с.
39]. На думку В. Капітана, одними із найваж#
ливіших національних інтересів для нашої краї#
ни є сталий розвиток економіки і добробут гро#
мадян України, а їх забезпечення відносять до
основних функцій держави [16, с. 1].

Б. Данилишин відзначає, що у основі фор#
мування людського потенціалу на основі Про#
грами розвитку ООН виділяється низка компо#
нентів безпеки людини, як#от економічна, еко#
логічна, продовольча, особиста, політична без#
пека, безпека меншин та здоров'я [14, с. 21]. На
нашу думку, ці компоненти у сучасних умовах
в Україні варто доповнити безпекою соціаль#
но#трудових відносин та освітньо#інтелек#
туальною безпекою.

Питання безпеки соціально#трудових від#
носин на сьогоднішній день не є широко дослі#
дженим. В.М. Ковальов, В.С. Рижиков та ін.
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обгрунтовують сучасні наукові підходи до
трактування соціально#трудових відносин у
суспільстві, описують механізм функціонуван#
ня системи соціально#трудових відносин, про#
понують сучасні методи моніторингу соціаль#
но#трудової сфери як інструменту регулюван#
ня і удосконалення соціально#трудових відно#
син, а також здійснюють аналіз міжнародного
досвіду регулювання соціально#трудових
відносин [17]. Однак про безпеку трудових
відносин мова не йде.

М.О. Соколов відзначає, що система орга#
нізаційно#економічних механізмів державного
управління соціально#економічним розвитком
на регіональному рівні не відповідає сучасному
рівню економічних відносин [18, с. 32]. А.М. Ко#
лот наголошує, що серед основних трендів сьо#
годення є такі напрямки зростання асиметрії в
економічному і соціальному розвитку, як втра#
та стійкості, десоціалізація відносин у сфері
праці, зниження соціальної згуртованості, по#
ширення соціального відторгнення. Асиметрія
проявляється найчастіше у випадках розподі#
лу доходів не на користь найманих працівників;
порушенні прав на гідні умови праці; невико#
нання працедавцями узятих на себе зобов'язань
тощо [11, с. 206—207].

Соціальна безпека як критерій ефектив#
ності державної соціальної політики, стра#
тегічного управління соціальним розвитком
потребує класифікації суб'єктів соціальної
безпеки, рівнів її забезпечення, чинників, що
її зміцнюють або ставлять під загрозу.

Суб'єкти соціальної безпеки можуть бути
класифіковані таким чином:

1. За обсягом виконуваних функцій з забез#
печення соціальної безпеки:

а) суб'єкти найширшого кола функцій (дер#
жава, органи державної влади, чиї повнова#
ження поширюються на усю територію країни,
політичні партії);

б) суб'єкти місцевого значення (місцеві ор#
гани державної влади, градоутворюючі підпри#
ємства, громадські організації місцевого зна#
чення);

в) підприємства, організації, у тому числі
соціальної сфери;

г) окремі індивіди.
2. За впливом на соціальну безпеку:
а) такі, дії яких зміцнюють соціальну без#

пеку;
б) такі, дії яких становлять загрозу соціаль#

ній безпеці;
в) нейтральні.
3. За рівнем ризику у сфері соціальної без#

пеки:

а) незахищені верстви населення;
б) такі, що помірно підлягають ризикам у

сфері соціальної безпеки;
в) соціально захищені суб'єкти.
О. О. Сиченко у системі соціальної безпеки

виділяє безпеку індивідів (якість та рівень жит#
тя), суспільства (соціальне середовище, гендер#
на політика, соціальний захист та рівність та ін.)
та держави (демографічна ситуація, зайнятість,
екологія, соціальне партнерство та ін.) [2, с. 36].
На нашу думку, наведені рівні безпеки доціль#
но доповнити регіональною соціальною безпе#
кою та соціальною безпекою суб'єктів госпо#
дарювання.

Основні чинники, що впливають на соц#
іальну безпеку можливо розділити на дві ве#
ликі групи: ті, що її зміцнюють, та такі, які
завдають шкоду. Зміцнювальні чинники реа#
лізуються у контексті ефективного стратегі#
чного управління соціальним розвитком та
соціальною безпекою. Це, передовсім, дії
державної влади, які відповідають критеріям
прозорості, ефективності, цілеспрямованості
та підкріплюються достатньою і необхідною
кількістю ресурсів — фінансових і людських.
Такі дії повинні базуватись на існуючих нор#
мах права і відповідати соціальним стандар#
там.

Чинники, що провокують погіршення со#
ціальної безпеки мають назву загроз. Загрози
соціальній безпеці особливо активізуються у
кризових умовах. Їх доцільно поділяти за дже#
релами на зовнішні та внутрішні, враховуючи
рівень забезпечення соціальної безпеки. Так,
на рівні індивідуума впливи з боку органів дер#
жавної влади, інших громадян чи організацій,
які погіршують особисту соціальну безпеку
можуть розцінюватись як зовнішні. Натомість
на рівні держави зовнішні загрози соціальній
безпеці пов'язані насамперед з зовнішньопо#
літичними обставинами, а також умовами
(зокрема кризовими), які унаслідок глобаліза#
ційних тенденцій поширюються на конкретну
державу.

Соціальна безпека повинна стати опорною
точкою формування стратегії соціального роз#
витку у кризових умовах, а досягнення поро#
гового або вищого значення соціальної безпе#
ки за ключовими параметрами має розцінюва#
тись як ефективність стратегічного управлін#
ня у таких умовах.

Становлення соціальної держави потребує
об'єднаних зусиль науковців, представників
органів державної влади, об'єднань громадян
у вирішенні існуючих проблем, пов'язаних з
соціальною безпекою.
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Стратегічне управління соціальним розвит#
ком має певні особливості в умовах соціально#
економічної кризи. Це передусім загострення
проблеми соціальної безпеки держави, вирі#
шення якої залежить не лише від державної
соціальної політики, але також від злагодже#
ної цілеспрямованої діяльності усіх суб'єктів
соціальної безпеки. Важливим у стратегічному
плані стає не тільки подолання існуючих заг#
роз, але й формування таких умов, за яких би
розвиток і реалізація людського потенціалу
досягав рівня розвинених країн. Таким чином,
перспективними напрямами, які доцільно роз#
глянути найближчим часом, є забезпечення
соціальної безпеки як передумови сталого
розвитку людського потенціалу держави.
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