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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухачки Національного університету цивільного 

захисту України Сердюкової Ірини Олександрівни «Державне управління у 

сфері забезпечення соціально-економічної безпеки». 

Мета магістерської роботи полягає у вдосконаленні державного 

управління у сфері забезпечення соціально-економічною безпеки в Україні.  

У магістерській роботі виконано такі завдання: розкрито сутність 

категорії «соціально-економічна безпека держави»; проаналізовано 

закордонний та вітчизняний досвід державного управління у сфері 

забезпечення соціально-економічної безпеки; виділено особливості 

функціонування існуючих державних механізмів щодо забезпечення  

соціально-економічної безпеки України; запропоновано шляхи вдосконалення 

державних механізмів забезпечення соціально-економічної безпеки України; 

окреслено пріоритети підвищення ефективності державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України; визначено перспективи 

державного забезпечення соціально-економічної безпеки України. 

Об'єктом дослідження виступає державне управління у сфері захисту 

соціально-економічної безпеки від викликів та загроз. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості і 

доцільності застосування ключових положень і висновків магістерської роботи 

у процесі функціонування органів державної влади та місцевого 

самоврядування стосовно формування та впровадження державно-

управлінських рішень щодо забезпечення соціально-економічної безпеки. 
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ВСТУП 

 

У сучасних умовах забезпечення соціально-економічної безпеки, зокрема, 

збереження суверенітету і територіальної цілісності України, підтримка 

необхідного рівня та якості життя громадян є фундаментальною проблемою. 

Такий глобальний характер сучасних проблем щодо забезпечення високого 

рівня соціально-економічної безпеки в Україні в умовах ринкових перетворень 

є передумовою необхідності теоретичного дослідження механізмів державного 

управління, що чинять істотний вплив на розвиток економічної системи і 

суспільства в цілому.   

Стійкість соціально-економічної безпеки відносно загроз зовнішнього та 

внутрішнього походження свідчить про те, що національна система соціально-

економічної безпеки має потужний механізм саморегулювання, заснований на 

усуненні її протиріч через застосування дієвих механізмів державного 

управління. Дослідження цих механізмів дозволить створити ефективну 

стратегію забезпечення державною належного рівня соціально-економічної 

безпеки.  У свою чергу, імперативною умовою досягнення необхідного стану 

соціально-економічної безпеки є уніфікація механізмів державного управління 

соціально-економічною безпекою. При цьому механізми державного 

управління економічною безпекою повинні формуватися та впроваджуватися з 

урахуванням особливостей ресурсного, виробничого, науково-технічного 

потенціалу, структурної перебудови виробництва, рівня 

конкурентоспроможності продукції та специфіки поділу праці на світовому 

ринку, цілісності економічного  простору, можливості адаптації до нових 

ринкових умов.  Що стосується механізмів державного управління соціальною 

безпекою, то вони мають бути орієнтовані на стимулювання економічного 

розвитку з метою забезпечення суспільних потреб, посилення трудової 

мотивації та ділової активності населення, забезпечення необхідного рівня 

соціального захисту та рівня життя населення, збереження культурної й 

природної спадщини. Усе вищенаведене свідчить про тісний взаємозв’язок 
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механізмів державного управління забезпечення соціальної й економічної 

безпеки оскільки соціальний розвиток суспільства виступає потужним 

стимулом розвитку національної економіки і навпаки: високий рівень 

економічного розвитку є гарантом підвищення рівня добробуту і, відповідно, 

соціальної захищеності населення.  

У сучасних умовах вчені і практики України та зарубіжжя досліджують 

різнохарактерні підходи стосовно забезпечення соціально-економічного 

розвитку. Серед робіт означеної проблематики доцільно виділити праці таких 

авторів, як: І. Алексєєв, В. Артеменко, Т. Бауліна, В. Без’язичний, 

П. Бєлєнький, Г. Білак, Є. Бойко, О. Бражко, Н. Брюшкова, І. Вишняк, 

Б. Данилишин, В. Дубницький, В. Євдокименко, М. Жук, О. Коротич, 

Е. Лібанова, П. Островський, Г. Присенко, В. Скуратівський, Т. Уманець, 

О. Шнирков та ін. 

Проблемам державного управління соціально-економічною безпекою 

присвячено наукові напрацювання таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: 

В. Абрамов, Ю. Бажал, У. Бережницька, Р. Білик, О. Бондаренко, 

Ю. Бондаренко, Т. Васильців, В. Воротін, В. Геєць, А. Гнатенко, Т. Голікова, Д. 

Гордієнко, В. Гриньова, Г. Гутман, Р. Дацків, О. Дєгтяр, Л. Дідкіська, 

П. Дмитрук, С. Домбровська, О. Євсєєва, В. Ємельянов,  В. Ковальчук, 

В. Коврегін, О. Кравченко, М. Куйбіда, В. Маліков, А. Мерзляк, 

О. Мельниченко, Т. Піхняк, С. Сімак, Г. Ситник, Н. Філіпчук та ін. 

Водночас, враховуючи теоретичну та практичну цінність проведених 

досліджень, недостатньо опрацьованими залишаються проблемні питання 

розробки та впровадження механізмів державного регулювання стосовно 

забезпечення необхідного рівня соціально-економічної безпеки. Відповідно, це 

свідчить про актуальність обраної теми дослідження. 

Мета магістерської роботи полягає у вдосконаленні державного 

управління у сфері забезпечення соціально-економічною безпеки в Україні. 

З урахуванням наведеного визначення мети магістерської роботи, виділено такі 

завдання: 
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- розкрити сутність категорії «соціально-економічна безпека держави»; 

- проаналізувати закордонний та вітчизняний досвід державного 

управління у сфері забезпечення соціально-економічної безпеки; 

- виділити особливості функціонування існуючих державних механізмів 

щодо забезпечення  соціально-економічної безпеки України; 

- запропонувати шляхи вдосконалення державних механізмів 

забезпечення соціально-економічної безпеки України; 

- окреслити пріоритети підвищення ефективності державної політики 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України; 

- визначити перспективи державного забезпечення соціально-економічної 

безпеки України. 

Об'єктом дослідження виступає державне управління у сфері захисту 

соціально-економічної безпеки від викликів та загроз. 

Предмет дослідження – державне управління у сфері забезпечення 

соціально-економічної безпеки. 

Методологічну основу магістерськї роботи склали такі методи пізнання: 

- вибірки, аналізу й узагальнення – під час розгляду закордонного та 

вітчизняного досвіду державного управління соціально-економічною безпекою 

в умовах викликів; 

- метод адаптивного управління – для конкретизації 

державноуправлінського концепту забезпечення соціально-економічною 

безпеки й особливостей пристосування системи державного регулювання в цій 

сфері до сучасних умов; 

- системний підхід – для характеристики стану наукової розробки 

публічного управління у сфері соціально-економічної безпеки держави та 

виокремлення перспективних напрямів його розвитку в Україні; 

- діалектичний метод – для визначення колізій правового механізму 

держави щодо забезпечення  соціально-економічної безпеки України; 

- логіко-правовий метод – для оцінки особливостей становлення та 

розвитку організаційного механізму держави щодо забезпечення соціально-
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економічної безпеки України;  

- векторний аналіз – для визначення пріоритетів підвищення ефективності 

державної політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

України; 

- структурно-логічний підхід – для розробки технології формування 

концепції уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки України; 

- статистичний аналіз – для оцінки ретроспективної динаміки зміни 

показників соціально-економічної безпеки в Україні; 

- економіко-математичного моделювання – для прогнозування 

майбутнього стану державного забезпечення соціально-економічної безпеки в 

Україні та передбачення стратегічних векторів соціально-економічного 

розвитку. 

Наукова новизна магістерської роботи й отриманих результатів полягає у 

розвитку теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій 

щодо державного управління у сфері забезпечення соціально-економічної 

безпеки.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості і 

доцільності застосування ключових положень і висновків магістерської роботи 

у процесі функціонування органів державної влади та місцевого 

самоврядування стосовно формування та впровадження державно-

управлінських рішень щодо забезпечення соціально-економічної безпеки. 

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. Робота налічує 8 рисунків та 5 таблиць. Список 

використаних джерел включає 398 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

1.1 Сучасні підходи до визначення сутності та змісту безпеки держави 

 

Поняття «національна безпека» є багатозначним, міжгалузевим і 

міждисциплінарним. Воно широко вживається в різних сферах наукового 

пізнання і в текстуальній частині нормативно-правових актів. У той же час, 

(при достатній, на перший погляд, кількості наукових розвідок і досліджень в 

означеній сфері) поняття національної безпеки продовжує залишатися одним з 

найбільш складних і дискусійних у правовій, економічній науці й 

загальнотеоретичному державноуправлінському концепті та викликає значні 

наукові дискусії щодо її сутності, змісту, призначення й механізмів 

забезпечення. 

З метою подолання вузькогалузевого розуміння національної безпеки і 

подекуди довільного використання цього терміна в нормативно-правових 

документах і в окремих наукових дослідженнях існує об'єктивна необхідність 

постановки проблеми вивчення концептуальних засад національної безпеки як 

фундаментального загальнотеоретичного напряму в науці «державне 

управління». 

З нашої точки зору, з метою уніфікації уявлень про поняття національної 

безпеки доцільно спочатку звернутися до змісту слова «безпека». Так, 

відповідно до словника С. Ожегова та Н. Шведова, безпека – це стан, при якому 

не загрожує небезпека, захист від небезпеки [292]. 

Комплексному розумінню національної безпеки також може сприяти 

аналіз теоретичних положень інших наук, зокрема, у політології безпека 

розглядається як політична дефініція, яка являє собою такий стан політичної 

системи, яка гарантує права і свободи громадян, соціальних груп, забезпечує 

баланс їх інтересів, стабільність і цілісність держави, його сприятливе 

міжнародне становище [138]. 
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В економічній науці під безпекою розуміється стан економіки, при якому 

забезпечується таке: 

– стійке економічне зростання;  

– ефективне задоволення економічних потреб;  

– контроль держави за рухом і використанням національних ресурсів;  

– захист економічних інтересів країни на національному і міжнародному 

рівнях [134; 135; 136].  

Економічна безпека є складовою частиною національної безпеки, її 

фундаментом і матеріальною основою. Об'єктом економічної безпеки виступає 

як економічна система, узята в цілому, так і її складові елементи, а саме:  

– природні багатства; 

– виробничі і невиробничі фонди; 

– нерухомість; 

– фінансові ресурси; 

– людські ресурси; 

– організаційно-господарські структури; 

– сім'я; 

– особистість [135; 136; 153; 299]. 

Як зазначає С. Павлусів, соціальна безпека – це захист життєво важливих 

інтересів суспільства, особистості та сім'ї від зовнішніх і внутрішніх загроз,; це 

одна з найголовніших складових національної безпеки [299]. Усі основні 

елементи соціальної системи, що забезпечує рівень й якість життя населення та 

регулюється в межах здійснюваної державою соціальної і національної 

політики. Власне, її об'єкти становлять предмет соціальної безпеки [17; 107]. 

З викладеного випливає проміжний висновок про те, що головне 

призначення безпеки (поки що безвідносно до державної складової безпеки в 

системі національної) полягає у встановленні, підтримці і забезпеченні за 

допомогою різних засобів, методів і способів стану, при якому суб'єктам не 

загрожує небезпека, тобто здійснюється захист від небезпеки. Таке розуміння 

безпеки, на наше переконання, відображає не тільки специфічні ознаки даного 
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феномена в конкретній сфері діяльності, але і включає загальні, стійкі 

детермінанти, характерні для всіх галузей життєдіяльності суспільства, що 

визначають безпеку як умову і стратегію захисту, спрямовані, у кінцевому 

рахунку, на виживання соціальної системи, особистості й держави [83; 107]. 

Крім того, у межах політології С. Павленко розроблена типологізація 

визначення поняття «безпека», зважаючи на соціальний контекст за такими 

параметрами:  

1) визначення, які характеризують безпеку як стан захищеності інтересів 

особистості, суспільства і держави;  

2) визначення, які розглядають безпеку через відсутність небезпеки;  

3) визначення, згідно з якими безпека є властивістю системи;  

4) визначення, що характеризують безпеку як специфічну діяльність 

державних органів;  

5) дефініції, що позначають безпеку як певний стан [298, c. 94]. 

У рамках філософського підходу А. Поздняков [308] уважає, що найбільш 

поширеними є три визначення безпеки, а саме:  

1) офіційний, у межах якого безпека визначається як захищеність 

інтересів (у тому числі й національних) від загроз;  

2) системно-філософський, прихильники якого акцентують увагу на 

необхідності збереження цілісності, стійкості, стабільності, оптимального 

функціонування, сталого розвитку системи (країни, держави, суспільства як 

соціальної системи);  

3) аксіологічний, представником якого, до речі, є й А. Поздняков, який 

розглядає безпеку як захищеність цінностей, що належать суб'єкту (країні, 

суспільству, колективу, особистості), від значимого для нього шкоди [308]. 

Досить послідовно, з нашої точки зору, відображає методологічні підходи 

до визначення поняття безпеки типологія, запропонована М. Бондаренко [45]. 

Згідно із нею представлені в загальнополітичних науках концепції безпеки, 

виходячи з їхньої сутності, умовно поділені на дві основні групи:  

а) охоронний підхід, заснований на зіставленні небезпеки і безпеки, їх 
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діалектиці. У цьому контексті безпека визначається як гіпотетична відсутність 

небезпеки, реальна захищеність від небезпек, здатність надійно протистояти 

небезпекам і загрозам;  

б) охоронно-функціональний підхід, згідно з яким безпеку слід 

характеризувати з позицій внутрішньої організації, функціонування та розвитку 

будь-якого об'єкта, системи, їх взаємодії з навколишнім середовищем. За цих 

умов безпека визначається не тільки як можливість і здатність кого-небудь або 

чого-небудь охороняти, обороняти себе, а, перш за все, як властивість об'єкта, 

системи виживати, розвиватися і вдосконалюватися, їх здатність зберігати свої 

особливі якості, як відсутність протиріч у функціонуванні та розвитку об'єкта, 

системи, які можуть привести їх до руйнування [45, c. 18]. 

На нашу думку, щоб систематизувати концептуальні наукові підходи до 

розуміння національної безпеки, необхідно звернутися спочатку до виявлення 

державницького змісту даного поняття. Поділяємо точку зору С. Васильєва, 

згідно з якою незалежно від того, що розуміється під безпекою – мета, наукова 

програма, наукова дисципліна тощо, питання особистої безпеки, національної 

безпеки, міжнародної безпеки та глобальної безпеки в значній мірі роз'єднані, 

оскільки пов'язані з абсолютно різними сферами життєдіяльності [63, c. 124]. 

Аналіз наукової літератури з проблем безпеки дозволяє виділити два 

основні підходи до визначення безпеки в державно-правовому сенсі. 

Відповідно до першого з них, безпека визначається як відсутність різного виду 

загроз. Так, на думку Н. Косолапова, традиційно безпека означала не тільки і не 

стільки непорушність внутрішніх структур суспільства, скільки якийсь завжди 

відносний ступінь його захищеності. Страх перед таким насильством і 

породжував готовність протистояти йому будь-якими засобами, у тому числі і 

власним насильством, а також нейтралізував або зовсім усував обмеження, що 

йдуть від розуму, моралі, здорового глузду [235, c. 200]. 

Подібна точка зору висловлюється і в наукових працях Є. Кулакової, що 

розглядає безпеку країни як відсутність військової загрози і можливості 

держави захиститися в умовах військової агресії, суспільно-політичного 



18 
 
конфлікту, зокрема вирішувати важливі соціально орієнтовані проблеми 

(етнічні конфлікти, соціальну нерівність, поширення зброї масового ураження 

тощо) [245, c. 158]. 

За такого підходу до визначення безпеки остання, знаходячись під 

постійним впливом загрози, що несуть небезпеку (об'єктивні та/або суб'єктивні 

за природою), виступає в якості своєрідної цільової установки, тобто 

результату, до якого слід прагнути державі під час свого функціонування. 

Відповідно до другого підходу, безпека визначається як діяльність 

суб'єктів, спрямована на усунення загроз, тобто дана група поглядів має 

функціональне обґрунтування, а саме: пов'язується вченими з умовами 

функціонування суспільної системи і, у першу чергу, з інтересами особистості, 

суспільства і держави. Як уважає В. Серебряков, безпека являє собою 

діяльність людей, суспільства, держави, світового співтовариства, народів з 

виявлення (вивчення), попередження, послаблення, усунення (ліквідації) та 

відбиття небезпек і загроз, здатних погубити їх, позбавити фундаментальних 

матеріальних і духовних цінностей, завдати неприйнятної (неприпустимої 

об'єктивно і суб'єктивно) шкоди, унеможливити шлях для прогресивного 

розвитку [325, c. 6–7]. 

Таким чином, за другого підходу, безпека визначається не ступенем 

захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз, а діяльністю зі створення умов 

для функціонування та розвитку суспільства й держави. Даний підхід видається 

більш слушним, оскільки, зважаючи на сутнісні та змістовні характеристики 

безпеки, заснований на організаційно-функціональному підході до розгляду 

об'єкта дослідження, що дозволяє розглядати будь-яку категорію в динаміці. 

Аналіз наукових праць С. Домбровської, А. Куковського, С. Полторака, 

А. Помази-Пономаренко та ін. [126; 128; 244; 310], а також вітчизняних 

нормативно-правових документів з проблем національної безпеки (насамперед, 

Закону України «Про основи національної безпеки України» від 2003 р. і «Про 

національну безпеку України» 2018 р. [297; 311]) дозволяє виділити в змісті 

такої безпеки два основних елементи, а саме:  
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1) національні інтереси. В інтерпретації деяких вчених – це інтереси 

об'єктів безпеки. На думку вітчизняного законодавця, такі інтереси 

представляють собою життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні 

цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в 

Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує 

державний суверенітет України та її прогресивний розвиток [297; 311]. При 

цьому в аналізованому Законі міститься перелік об’єктів національної безпеки, 

до яких віднесені, по-перше, людина і громадянин (їхні конституційні права і 

свободи), по-друге, суспільство (його духовні, морально-етичні, культурні, 

історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє 

природне середовище і природні ресурси) і, по-третє, держава (її 

конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність) 

[297; 311]; 

2) загрози цим інтересам. Хоча в аналізованому Законі вони визначені 

дещо по-іншому, зокрема як загрози не інтересам, а національній безпеці, тобто 

як наявні та потенційно можливі явища й чинники, що створюють небезпеку 

для неї [297; 311]. 

На наше переконання, вищенаведені елементи національної безпеки є 

визначальними для сутності явища «система безпеки», оскільки, по-перше, 

інтереси особистості суспільства і держави є потенційно діючими, по-друге, 

вимагають постійного захисту і, по-третє, знаходяться під впливом постійних 

загроз, при відсутності яких ставилася під сумнів доцільність існування самого 

поняття «національна безпека», як засобу позбавлення від останніх. За 

аналогією можемо зазначити, що якби не було правопорушень, то не потрібна 

була б і відповідальність. 

Слід зауважити, що національні інтереси і загрози є визначальними 

поняттями при формуванні більшості визначень національної безпеки, 

представлених у сучасній науковій літературі. При цьому одними авторами 

робиться акцент на національних інтересах, іншими ж – на загрозах безпеці. 

Так, представником теорії національної безпеки як «захист від загроз» 
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можна по праву визнати Н. Нижник, на думку якої, безпека являє собою «стан 

або положення об'єкта безпеки, коли для нього немає небезпеки, тобто зміну 

властивостей у гірший бік»; «стан, що забезпечує достатню економічну і 

військову міць нації для спротиву загрозам для її існування, що виходить як з 

інших країн, так і зсередини власної країни»; «реальну здатність бути вільними 

від зовнішньої небезпеки» [286, c. 130]. 

Схожу, у цілому, точку зору поділяє й Е. Скакунов, який визначає 

національну безпеку як стан, що забезпечує достатню економічну і військову 

міць нації для спротиву загрозам для її існування, що виходить як з інших 

країн, так і зсередини власної країни [334, c. 104]. 

У свою чергу, Е. Олейніков розглядає національну безпеку як 

захищеність життєво важливих інтересів особистості (громадян), суспільства і 

держави, а також національних цінностей і способу життя від широкого спектра 

зовнішніх і внутрішніх загроз, різних за своєю природою (військових, 

економічних, екологічних, політичних, інформаційних та ін.) [294, c. 156]. 

Близькі за змістом погляди на національну безпеку як соціальне явище 

(стан), спрямоване на захист (подолання) загроз представлені в наукових 

працях таких вчених, як В. Каламанова [200], В. Колокольцева [226; 227], 

Н. Лумана [252], І. Чихарьова [383] та інших. 

Характерно, що подібний вектор у дослідженні питань національної 

безпеки більшою мірою характерний для публікацій 90-х років ХХ століття, 

коли хвиля наукових розвідок була обумовлена необхідністю пошуку основних 

напрямків вирішення найбільш гострих соціальних проблем, зокрема 

запобігання загрозам саморуйнування особистості, суспільства, економіки та 

держави під впливом внутрішніх криз; подолання соціально-економічних 

суперечностей шляхом еволюційних перетворень. 

Таким чином, у цьому випадку національна безпека в цілому являє собою 

своєрідну систему гарантій захисту життєво важливих інтересів держави, 

суспільства і особистості від внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Таким чином, у найзагальнішому вигляді під національною безпекою слід 
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розуміти стан захищеності особистості, суспільства й держави від широкого 

спектра внутрішніх і зовнішніх загроз, при якому забезпечуються реалізація 

конституційних прав та свобод громадян, гідні якість і рівень їх життя, 

суверенітет, незалежність, державна і територіальна цілісність, сталий 

соціально-економічний розвиток держави. 

 

1.2 Соціально-економічна безпека держави: поняття, сутність, 

структура 

 
Спроба дати визначення поняття «соціально-економічна безпека» 

неможлива у відриві від проблем загальнодержавної (національної) безпеки. 

Загрози національній безпеці, як такого стану країни, при якому забезпечується 

усунення або нейтралізація загроз її корінним загальнодержавним інтересам і 

самому існуванню, можуть виникати в різних сферах і галузях життєдіяльності 

суспільства в силу дії внутрішніх і зовнішніх причин. Тому поняття державної 

безпеки має деякі важливі особливості, які накладають неминучий відбиток і на 

розгляд проблеми соціально-економічної безпеки, як однієї зі складових 

національної, а сааме: 

– по-перше – поняття державної безпеки має конкретно-історичний зміст. 

Необхідне уявлення про те, в яких галузях виникають загрози для країни, як і 

ступінь їх гостроти. Ці питання пов'язані як з внутрішнім станом суспільства, 

так і з місцем, займаним країною у світовому співтоваристві в контексті 

процесів, що відбуваються; 

– по-друге – національна безпека нерозривно пов'язана з суспільно-

державними інтересами і національною ідеєю. Ті інтереси, які суспільство 

декларує, і завдання, які воно ставить перед собою, у свою чергу, у значній мірі 

залежать від того стану і тих умов, в якому суспільство перебуває. Усі ці 

особливості необхідно враховувати й при розгляді соціально-

економічної безпеки держави. 

Увага до безпеки взагалі й соціально-економічної безпеки зокрема, 
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сформована концептуально в 70-і роки, було обумовлено рядом причин. По-

перше, це формування світового ринку і посилення взаємозалежності всіх країн 

одна від одної. По-друге, це наочний прояв вичерпності та важко 

відновлюваності природних ресурсів, що спостерігається в сировинній та 

енергетичній сферах, а, відтак, і кризах. По-третє, це посилення уваги до 

соціальних проблем всередині окремих країн і необхідність направлення 

додаткових ресурсів на такі цілі. За цих умов і з'являється термін «економічна 

безпека». Об’єктивно оцінюючи міжнародну обстановку, країни, перш за все, 

Західної Європи віддали перевагу використанню економічних методів 

забезпечення національної безпеки. Можна припустити, що в інших методах 

європейські розвинені країни, не володіючи такими ресурсами, сильно 

обмежені у своїх діях у сфері забезпечення своєї економічної безпеки. Одне з 

головних завдань економічної безпеки полягає в збереженні і зміцненні позицій 

країни у світовій економічній системі [17]. 

Найбільш поширеним визначенням економічної безпеки є такий стан 

економіки, за якого забезпечується стійке економічне зростання, достатнє 

задоволення громадських потреб, ефективне управління, захист економічних 

інтересів на національному та міжнародному рівнях.  

Окремі дослідники розглядають економічну безпеку через перелік загроз 

або негативних тенденцій або через визначення економічного зростання і 

розвитку. Обидва варіанти представляються не зовсім коректними при розгляді 

досліджуваних питань, так як вони не є достатньо повними. Конкретні загрози і 

негативні тенденції є найчастіше наслідками будь-яких дій або глобальних 

процесів. У той же час, максимізація економічного зростання будь-якою ціною 

не завжди в довготривалій перспективі може привести до сприятливих 

результатів. 

Учений В. Сенчагов пропонує таке визначення економічної безпеки: «... її 

сутність можна визначити як стан економіки й інститутів влади, при якому 

забезпечуються гарантований захист національних інтересів, соціальна 

спрямованість політики, достатній оборонний потенціал навіть за 
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несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. Власне кажучи, 

економічна безпека – це не тільки захищеність національних інтересів, а й 

готовність і здатність інститутів влади створювати механізми реалізації та 

захисту національних інтересів розвитку вітчизняної економіки, підтримки 

соціально-політичної стабільності суспільства» [113]. 

Варто звернути увагу на те, що, по-перше, у даному визначенні поняття 

економічної безпеки існують дві частини, що пояснюють одна одну, але 

призводять до відсутності акценту на одному, головному елементі в 

характеристиці даного поняття. По-друге, це визначення охоплює стан 

економіки й «інститутів влади», а також включає соціальну складову (соціальну 

спрямованість політик, соціально-політичну стабільність суспільства тощо). Ці 

компоненти по суті не викликають заперечень, але розширюють зміст 

запропонованого визначення і служать підставою для висловлення думки про 

нерозривну єдність «економічного», «соціального» й «інституційного» в 

понятті «безпека держави». 

Разом із тим, Л. Абалкін конкретизує визначення економічної безпеки, 

пропонуючи під ним розуміти сукупність умов і факторів, що забезпечують 

незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до 

постійного відновлення і самовдосконалення [1]. 

Інша особливість обраних для дослідження наукових публікацій на цю 

тему – заміщення у демінуванні фактороутворюючих складників стану 

економічної безпеки безпосереднім аналізом такого стану соціально-

економічної безпеки, оцінюванням його за численними групами критеріїв, що 

характеризують ситуацію, яка склалася. Проте навіть досить повна статистична 

інформація за показниками економічної безпеки при відсутності чіткого 

розуміння і визначення самого поняття зумовлює неоднозначність в оцінюванні 

отриманих результатів.  

Одночасно, однак, виникає питання, пов’язане із обґрунтуванням 

показників, які можуть бути використані, як граничні (порогові) значення для 

порівняння і визначення відповідності фактичних даних за економічними 
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показниками стану економіки країн, що розвиваються, із тими показниками, які 

можуть прийматися за відправних пункт для визначення стану економічної 

безпеки (небезпеки).  

Найбільш значущими з цих особливостей у сфері економіки слід 

визначати такі: 

• ліберальна економічна система з досить жорстким законодавчим 

регламентуванням; 

• розвинена промисловість – структура її така, що дозволяє виробляти 

практично все, аж до висотехнологічних продукції (наприклад, авіатехніка, 

атомна енергетика), причому, що важливо, за наявності багаторічного досвіду 

розвитку власних промислових галузей; 

• науково-технічний і технологічний рівень – про нього можна сказати те 

ж саме, що і про промисловість (вони взаємопов'язані), масштаби і галузі 

НДДКР визначаються скоріше фінансовими і загальноекономічними 

обмеженнями, ніж неможливістю їх проведення; 

• розвинене сільське господарство (не в контексті його 

конкурентоспроможності, а в значенні його рівня щодо здатності забезпечувати 

населення країни необхідними продуктами харчування, тобто відносна 

продовольча незалежність). 

У соціальній сфері до загальних основних особливостей даної групи країн 

відносяться такі: 

• демократичний устрій суспільного устрою і правової системи, її 

легітимність; 

• відсутність внутрішньодержавних соціальних конфліктів і потрясінь 

протягом тривалого періоду часу. Цей стан ще називають національною 

єдністю або згуртованістю [4]; 

• високий рівень освіти і його відносна доступність для всіх категорій 

населення; 

• забезпеченість населення необхідними соціальними і матеріальними 

благами, мінімальна рівень бідності. 
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Перераховані економічні й соціальні особливості, на наш погляд, 

указують на те, що досягнення економічної безпеки неможливо без певних 

соціальних умов. У свою чергу, соціальні умови дозволяють також реалізувати 

наявний економічний потенціал. Виходячи з цього, можна зробити проміжний 

висновок про те, що у безпеці, так само, як і у всіх економічних явищах і 

процесах, тісно переплітаються економічні і соціальні аспекти та рівні 

(рис. 1.1), і, ймовірно, правильніше говорити не про економічну, а про 

соціально-економічну безпеку. 

Практика свідчить, що при високому рівні розвитку промисловості, 

науки, техніки, високорозвинені країни мають досить велику за чисельністю 

населення, зокрема, європейські країни «великої сімки», у порівнянні з іншими 

країнами Європи. Об'єднуючи в рамках держави найбільші (наскільки це було 

можливо в період становлення) людські ресурси в сукупності з високою 

продуктивністю праці і досконалою технікою і технологіями, ці країни 

відповідно володіють найбільшим національним багатством, що складається аж 

ніяк не з нафти, як це має місце бути у більшості нафтовидобувних країн на 

Близькому Сході. Однак це стає можливим при наявності населення з високим 

освітнім і науковим рівнем, за підтримки науково-технічного прогресу та за 

наявності сприятливого соціального клімату. 



26 
 

 
Рисунок 1.1 − Рівні соціально-економічної безпеки 

 

Вищевказані аспекти взаємозалежні один від одного, і насправді складно 

визначити, які з них у процесі історичного розвитку передують іншим або 

мають більше значення в кожен конкретний історичний момент становлення та 

розвитку тих чи інших країн. Проте, прогресуючи в означених напрямках, ці 

країни, якщо і не самостійно, то, пребуваючи в різних об’єднаннях з іншими 

державами, домоглися в певному сенсі економічної незалежності. І навпаки, 

решта країн світу прогресує завдяки їм, оскільки з розвинених країн йде потік 

товарів і технологій (коли розміщуються виробничі комплекси в країнах з 

низьким рівне соціально-економічного розвитку, причому неважливо в даному 

випадку, що це не новітні технології). На підставі викладеного можемо 

наполягати, що відчутним є взаємний вплив багатьох соціально-економічних 

проблем світового масштабу, протистояти негативним наслідкам якого 

дозволяє потужна економіка і суспільство в цілому. 

Ще одне уточнення в контексті забезпечення економічної безпеки 

стосується виробництва економічних ресурсів найбільш ефективним чином. 

Якщо припустити, що економічна безпека покликана забезпечувати реалізацію 
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національних інтересів країни, то саме від визначення останніх багато буде 

залежати. Національні інтереси повинні балансувати між системою цінностей 

суспільства й існуючими, а також потенційними загрозами. Цей баланс в особі 

національних інтересів передбачає необхідність певних витрат для суспільства. 

Власне, національні інтереси диктують додаткові умови щодо того, що 

потрібно робити або на що спрямовувати ресурси, і як витрачати їх 

найефективнішим способом. 

Підсумовуючи зроблені проміжні висновки щодо проаналізованих 

визначень економічної безпеки, зазначимо, що його варто розглядати в 

комплексі із соціальною безпекою. На наш погляд, соціально-економічна 

безпека – це поєднання взаємозалежних економічних і соціальних умов, яке 

забезпечує стійке в довгостроковій перспективі виробництво найбільшої 

кількості економічних благ на душу населення оптимальним при певних 

обмеженнях, викликах і загрозах способом. Обмеженнями, у даному випадку, є 

необхідність вироблення економічних благ, які прямо або опосередковано 

сприяють зростанню добробуту населення, і які стосуються елементів 

інфраструктури (енергосистема, дороги, соціальні установи, програми 

соціальної допомоги населенню), системи озброєнь й утримання армії. Їх 

наявність при правильному державному управлінні є необхідною умовою для 

забезпечення зростання добробуту суспільства. 

З даного визначення випливає, що досягти такої мети можливо за умови 

соціальної стабільності та благополуччя громадян, і, паралельно з цим 

зауважимо, що досягнення соціально-економічної безпеки становить похідне 

благо для держави, яке забезпечується підтримкою суспільства в питаннях 

реалізації та легітимності її політики. 

Науковець О. Арін [14] звертає увагу на подвійне тлумачення терміна 

соціально-економічна безпека З одного боку, він вживається в контексті 

міжнародної та зовнішньоекономічної безпеки, яка включає в себе питання 

торгівлі, контрабанди, промислового шпигунства тощо. У той же час, існує 

термін «громадська безпека» (social security), яку, насамперед, у закордонній 
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науковій літературі позначають також як «економічна безпека» (economic 

security). При цьому автор наводить такі визначення:  

1) громадська безпека, яка є частиною загального добробуту, 

визначається як усвідомлене почуття благополуччя, породжує в індивідуума 

відносну впевненість у тому, що він або вона в змозі задовольнити свої основні 

потреби і бажання в теперішньому і майбутньому»; 

2) економічна безпека означає державну підтримку умов, які необхідні 

для постійного і довгострокового підвищення продуктивності праці і 

збільшення капіталу і, таким чином, високого і зростаючого стандарту життя 

громадян усієї країни, включаючи підтримку справедливої, безпечної і 

динамічною ділової атмосфери, що сприяє сталому економічному зростанню, а 

також розвитку інноваційної й інвестиційної діяльності [14]. 

У цих визначеннях суспільно-економічної безпеки і небезпеки міститься 

вказівка на майже всі сторони особистісного буття, і що за кожну особу несуть 

відповідальність як державні (насамперед, урядові) інституції, так і все 

суспільство. Наведені визначення свідчать на користь запропонованого в даній 

дослідницькій роботі комплексного підходу до терміну «соціально-економічна 

безпека», яка включає громадську безпеку. Така характеристика соціально-

економічної безпеки вимагає застережень щодо різних (пов'язаних між собою) 

питань і дозволяє уникнути побудови окремих вузько теоретичних конструкцій, 

що йдуть подекуди у розріз із вимогами та реальністю сучасних процесів. Крім 

того, це дозволяє систему безпеки – для соціуму та з його сторони. Тому 

важливо, щоб оцінка стану соціально-економічної безпеки була заснована на 

інтегрованому аналізі та найбільш значущих критеріях, у які закладені 

кількісно-якісні характеристики такої безпеки. Ґрунтуючись на цих 

характеристиках потім можна побудувати систему показників, яка повинна 

складатися з переліку кількісних значень, що можуть скласти основу 

моніторингу стану соціально-економічної безпеки.  

Слід підкреслити, що правильний вибір набору критеріїв оцінки стану 

соціально-економічної безпеки має першорядне значення по відношенню до 
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кількісних показників, які є похідним інструментом аналізу, і залежать від 

вибору основного підходу (системи критеріїв). 

Виходячи із запропонованого вище визначення поняття соціально-

економічної безпеки держави, уважаємо, що критеріями оцінки її стану може 

служити здатність інститутів суспільства і влади забезпечувати досягнення 

певних рівнів, а саме: промислового і науково-технічного потенціалів; 

добробуту і соціального забезпечення населення; сприятливого життєвого 

середовища та ділового клімату; фінансової стабільності;  ефективного 

функціонування державних інститутів, тобто підтримання та поліпшення умов, 

при яких забезпечується високий рівень соціально-економічної безпеки.  

У цьому контексті стан соціально-економічної безпеки держави можна 

охарактеризувати за кількома напрямками, власне, станом розвитку її 

внутрішніх складових, що, у свою чергу, виступають найважливішими 

компонентами-факторами її дійсності, про які детальніше йтиметься в межах 

наступних підрозділів нашого дослідження. По-перше, це дві складові стану 

соціально-економічної безпеки держави – здатність суспільства підтримувати 

умови забезпечення безпеки і здатність не тільки підтримувати, але і 

покращувати ці умови.  

Зазначені складові поняття соціально-економічної безпеки держави 

виступають як критерії суспільної динаміки – збалансованого розвитку 

суспільства на межі мінімального або постійного рівня безпеки або воно в 

здатне прагнути у своїх діях попередити або передбачити майбутні загрози і 

заздалегідь змінити умови життєдіяльності, при яких ці загрози будуть 

нейтралізовані або вплив яких буде мінімізовано. 

По-друге, це найбільш значущі критерії, пов'язані із конкретними 

сферами життєдіяльності суспільства. До їх складу, на наш погляд, повинні 

бути включені такі: 1) ресурсна забезпеченість (природні, людські, 

територіальні, промислові ресурси); 2) розмір ВВП в абсолютному вираженні 

на душу населення і темпи його зростання; 3) стан науково-технічного 

потенціалу; 4) стан фінансової і кредитної сфер; 5) рівень державного 
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управління, ефективність функціонування апарату держави; 6) рівень 

залежності економіки від імпорту; 7) диференціація населення за рівнем 

доходів; 8) забезпеченість населення соціальними благами; 9) стан оборонно-

промислового потенціалу [44; 112]. 

Критеріальна структура і складові такої безпеки представлені на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 − Комплексна характеристика складових і критеріїв соціально-

економічної безпеки держави 

Варто підкреслити, що може здатися, що соціально-економічна безпека 

розуміється як незалежність, і структура національної економіки її визначає: 

чим більш розвинену структуру економіки має країна, тим вона більш 

незалежна від зовнішньої торгівлі, і навпаки. Проте цього може і не бути. 
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Незалежність може виражатися в закритості своїх ринках, наприклад, 

продовольчих, але цього може і не вистачити для підтримки рівня 

ризикостійкості на інші виклики часу, зокрема для підтримки на необхідному 

рівні стану національної оборони.  

 

1.3. Фактори та загрози при формуванні державного управління 

забезпеченням соціальної й економічної безпеки держави 

 

Основні негативні тенденції, які можуть виникати у сфері соціально-

економічної безпеки держави, являють собою кінцеві результати як об'єктивних 

процесів, що мають місце протягом певного часу, так і певних рішень, 

прийнятих різними владними структурами. Ці характеристики є необхідними 

для визначення напрямів удосконалення системи такої безпеки держави, якому 

(визначенню) має передувати ідентифікація її факторів, небезпек і загроз. 

Разом із тим, до зазначені фактори, на наше переконання, можна 

доповнити і віднести до них особливості розвитку держави, які обумовлені 

географічними, економічними, соціальними та іншими умовами 

життєдіяльності. Під час обґрунтування можливих шляхів створення та 

зміцнення соціально-економічної безпеки держави повинні враховуватися ці 

умови. Крім того, вони визначають саму можливість реалізації шляхів 

створення соціально-економічної безпеки держави, а також ступінь і методи їх 

реалізації. Такі державні особливості (або відмінності) можуть бути 

самостійним аргументом на користь того чи іншого рішення, пов'язаного із 

забезпеченням соціально-економічної безпеки держави, послідовне втілення в 

життя якого має вирішити проблеми, наявні в даній сфері. 

При виробленні програми підтримки соціально-економічної безпеки 

держави необхідно враховувати, по-перше, певні характеристики економічного 

і соціального стану країни в поточний момент часу, ступінь розвитку 

промисловості та інших галузей економіки, забезпеченість природними 

ресурсами, перспективні напрямки їх використання, рівень витрат і 
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конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, стан 

сфери освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, та інші такого роду 

параметри, і, по-друге, зовнішні і внутрішні чинники неекономічного 

характеру, важливість і вплив яких настільки значний, що змушує державу 

перерозподіляти велику частку суспільних ресурсів на прийняття певних 

заходів протидії [135]. 

Так, етнічна неоднорідність населення, яке проживає на великих 

відстанях при дезінтеграційних внутрішніх тенденціях і відсутності зовнішньої 

підтримки цих процесів, являє собою вже не тільки соціальну проблему у 

вузькому сенсі, а й створює передумови для зростання зовнішніх загроз аж до 

можливості втрати частини території держави. 

У даному прикладі, що характеризує ситуацію в окремих регіонах 

держав, соціальні проблеми і зовнішні загрози мають цілком певну економічну 

ціну, яка найбільш очевидним чином виражається для країни у вигляді 

збільшення державних витрат на безпеку, правоохоронну діяльність й оборону, 

масштаб яких (витрат)значний. Виходячи із сучасних реалій, такого рівня цих 

витрат може виявитися недостатньо для ефективного вирішення завдань 

державної безпеки в широкому сенсі цього слова. Крім цього, держава змушена 

перерозподіляти ресурси для підтримки збалансованого розвитку регіонів, а 

також між центром і регіонами [147]. 

Наведені приклади демонструють, що першою особливістю країни, рівень 

соціально-економічної безпеки якої потрібно оцінити, є визначення 

співвідношення економічних і неекономічних загроз (витрат), а також їхнього 

масштабу вияву. Причому визначення масштабу не передбачає точний 

кількісний їх вимір, насамперед, важлива їхня якісна характеристика. 

Звертаючись до визначення конкретних проблем забезпечення соціально-

економічної безпеки держави, у першу чергу, необхідно окреслити коло 

найбільш значущих і масштабних із них, а саме:  

- несприятливий клімат; 

- територіальний фактор – великі відстані (розгалужені комунікації і як 
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наслідок – підвищення транспортних витрат) і важкодоступність певних 

регіонів, промислових районів, районів видобутку природних ресурсів, портів 

тощо; 

- висока реальна вартість робочої сили; 

- переважання сировинної складової в структурі промисловості; 

- негативна демографічна ситуація – негативна загальна динаміка 

чисельності населення, небажана імміграція, складний багатонаціональний 

склад; 

- несприятливі умови зовнішньої торгівлі, які багато в чому визначаються 

вищевказаними обставинами. 

Ряд перерахованих вище проблем зумовлюється саме географічним 

фактором. Безперечно, клімат, рельєф, велика площа території, її 

розподіленість на різні кліматичні зони тощо, – конкретні параметри 

географічного положення країни. Однак розгляд і розділення географічного 

чинника на окремі складові дозволить акцентувати увагу на ряді позицій, що 

традиційно вважаються негативними, потенційно використовувати їх з метою 

підвищення рівня добробуту країни. 

З теоретичної точки зору, суспільство, якому ніщо не загрожує, може в 

економічній політиці зосередитися тільки на виконанні завдань 

«саморозвитку», а саме: 

1) підтримці найважливіших сфер життєдіяльності;  

2) підвищенні власного добробуту; 

3) долучені до виконання соціальних програм тощо. 

З практичної точки зору, держава та суспільство вимушені знаходитися в 

умовах обмеженості, оскільки існує необхідність направлення коштів на 

розвиток і підтримку можливостей у тих галузях та сферах, які не можуть бути 

забезпечені інакше, як перерозподілом, і які, насамперед, спрямовані на 

забезпечення економічних інтересів, захисту економічного простору. З 

економічної безпеки держави починається соціальна безпека її громадян. 

При цьому критерієм оцінювання стану соціально-економічної безпеки 
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держави може бути визнана здатність інститутів суспільства і влади до 

виконання завдань щодо підтримання та поліпшення умов, за яких 

забезпечується високий рівень такої безпеки (рис. 1.1 та 1.2). Найважливішими 

критеріями оцінювання можна вважати ті, що характеризують здатність і 

можливість підтримувати та поліпшувати умови гарантування безпеки, тобто 

здійснювати це по відношенню до досягнутого рівня. Указані цілі служать 

критеріями динаміки, власне, вони визначають, що суспільство, з одного боку, 

функціонує на межі мінімального рівня безпеки, а з другого – прагне у своїх 

діях передбачити і попередити майбутні їй загрози, а тому наперед створити 

умови, за яких дані загрози будуть оперативно та системно нейтралізовані або 

їх вплив буде максимально мінімізований. 

У цьому контексті видається за необхідне підкреслити, що для 

визначення стану соціально-економічної безпеки держави й обґрунтування 

заходів, спрямованих на її забезпечення, необхідно мати уявлення про існуючі 

та потенційні загрози, зокрема потрібно чітко розуміти їх «гомеостаз», тобто те, 

в яких галузях вони можуть у першу чергу виникати і становити найбільшу 

небезпеку для країни, яка їхня гострота та строки протікання тощо. Означені 

питання пов'язані як із внутрішнім станом суспільства, так із тим місцем, яке 

країна займає у світовому співтоваристві з огляду на предмет дослідження. 

Крім того, соціально-економічна безпека держави безпосередньо 

пов'язана із суспільно-державними інтересами та національною ідеєю. Інтереси, 

які суспільство декларує, і заходи, які воно визначає для їх задоволення, у 

значній мірі корелюються зі станом і тими умовами, в яких можливий 

соціально-економічний розвиток. 

На підставі викладеного можемо зауважити, що серед загроз і складових 

соціально-економічної безпеки держави слід розрізняти внутрішні та зовнішні 

(рис. 1.3). Перша (тобто внутрішня) складова характеризує стан економіки і 

суспільства щодо негативних явищ, які відбуваються через економічні, 

соціальні та інші процеси всередині країни, ініційовані як звичайним ходом 

розвитку суспільства, так і цілеспрямованими (у т. ч. лобістськими, 
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конфліктогенними та ін.) діями окремих соціальних груп, підприємств, які 

зацікавлені у задоволенні своїх приватних інтересів. 

Щодо зовнішньої складової, то вона характеризує стійкість економіки і 

суспільства стосовно тих загроз, джерелом яких можуть бути, з одного боку, 

природні процеси, які протікають у світовій економіці, торгівлі, 

технологічному розвитку тощо, а з другого – цілеспрямовані дії окремих країн 

або їх груп, які прагнуть реалізувати, насамперед, свої інтереси в цій сфері. 

Внутрішня і зовнішня складові соціально-економічної безпеки держави 

тісно пов'язані між собою. Прикладом може служити така ситуація: прийняття 

помилкових державноуправлінських рішень при плануванні пріоритетів 

розвитку галузей промисловості та структури економіки може призвести до 

втрати динаміки її розвитку, технологічного відставання, збереження 

сировинної спрямованості економіки. На додаток до внутрішніх витрат держава 

отримує порівняльні переваги й у світовій економіці, адже перетворюється на 

паливно-сировинну периферію і потрапляє в залежність від кон'юнктури 

світового ринку. Це, у свою чергу, зумовлює появу таких негативних наслідків: 

зростання зовнішніх боргів; залежність від імпорту, зокрема у продовольчій 

сфері; уведення вимушених обмежень у прийнятті основних рішень щодо 

виконання внутрішніх і зовнішніх функцій держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішні загрози соціально-економічній безпеці держави: 

1. Низький технологічний рівень більшості галузей економіки, високі 

витрати виробництва, низька якість продукції та послуг, і, як результат, 

низька конкурентоспроможність національної економіки. 

2. Втрата значної частини науково-технічного потенціалу. 

3. Руйнування системи відтворення виробничого потенціалу. 

4. Енергетична криза. 

5. Неефективність державного управління соціально-економічними процесами. 

6. Зростання масштабів тіньової економіки, високий рівень її монополізації. 
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Зовнішні загрози соціально-економічній безпеці держави: 

1. Імпортна залежність країни з багатьох видів продукції, у т. ч. стратегічні 

товари, енергоносії, комплектуючі вироби для машинобудування, 
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Рисунок 1.3 − Загрози соціально-економічній безпеці держави 

 

У продовження варто відзначити, що основна складова соціально-

економічної безпеки держави – внутрішня.  

Погоджуємося із С. Домбровською, В. Коврегіним, О. Сніговою та ін. 

[125; 221; 337], що держава виступає ініціатором і головною дійовою особою у 

сфері забезпечення соціально-економічної безпеки, для чого має відповісти на 

низку питань, а саме: 

- які найважливіші інтереси суспільства, від забезпечення яких залежить 

його розвиток і добробут; 

- наскільки вони забезпечені – артикульовані, агреговані, парафовані, 

звісно, якою мірою реалізуються; 

- які загрози існують і можуть виникати в процесі забезпечення інтересів; 

- які повинні бути вчинені дії щодо нейтралізації існуючих і 
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майбутніх загроз. 

У залежності від цих ознак науковці О. Іляш, Г. Ситник, О. Снігова та ін. 

[199; 330; 337] виокремлюють ті або інші види загроз соціально-економічної 

безпеки держави, узагальнивши підходи до класифікації яких можемо загрози 

цій безпеці об’єднати в такі групи: 

1) за місцем виникнення (на внутрішні та зовнішні), про які частково 

йшлося в роботі вище; 

2) за ступенем небезпеки (на особливо небезпечні та небезпечні); 

3) за можливістю здійснення (на фактичні та потенційні); 

4) за масштабами здійснення (на загальнонаціональні, локальні й 

індивідуальні); 

5) за тривалістю дії (на тимчасові та постійні); 

6) за ставленням до загроз (на суб’єктивні й об’єктивні); 

7) за характером спрямування (на прямі та непрямі); 

8) за сферою спрямування (на виробничі, фінансові, експортно-імпортні, 

технологічні, інституційні, соціально-економічні тощо). 

Аналіз суперечностей у визначенні ролі та місця загроз у формуванні 

соціально-економічної безпеки держави дозволяє наполягати, що сама загроза 

не первинна; вона є виявом не небезпеки як такої, а чогось суттєвішого, що 

породжує виникнення та розвиток небезпеки та самої загрози. Останні 

виступають рушійною силою формування всіх відносин в системі безпеки. 

Проте акцентування уваги на загрозах і концентрація зусиль на протидії ним 

створює замкнуте коло. У цьому контексті «боротьба» із загрозами соціально-

економічної безпеки держави набуває тактичного характеру, який визначається 

становищем на конкретний період часу і завданнями згідно із цим становищем. 

На практиці не завжди можна вчасно поділити зовнішні чинники на 

звичайні індикатори технологічної політики та впливи, яким потрібно негайно 

протидіяти. Тому одне з найголовніших і найскладніших завдань соціально-

економічної безпеки держави – це вчасно спрогнозувати та попередити загрозу, 

а вже потім аналізувати її негативні наслідки після настання небезпеки як такої. 
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Саме прогнозування розвитку та функціонування будь-якого явища та процесу 

становить базис для прийняття необхідних рішень. Відтак, доцільно до загроз 

соціально-економічної безпеки держави віднести відповідні несприятливі 

чинники як коротко-, так і довгострокової дії, а також з моментальним і 

відтермінованим результатом вияву, а також більш детально зупинитися на 

методології дослідження цих загроз і на механізмах їх унеможливлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

 

2.1. Взаємодія публічних інституцій щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки держави   

 

Зважаючи на предмет нашого дослідження, у межах цього підрозділу 

окремого розгляду вимагає методологічна проблема взаємодії публічно-

правових інституцій в означеній сфері. Цілком очевидно, що в цілях 

забезпечення соціально-економічної держави необхідна взаємодія всіх 
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державних органів, які функціонують у ній з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку. 

Наявна в науковій літературі [346] панівна точка зору про зміст і правову 

природу взаємодії, полягає в тому, що вона представляє собою узгоджену в 

просторі й часі діяльність двох або більше суб'єктів щодо досягнення однієї або 

декількох загальних цілей, яка здійснюється шляхом розробки і прийняття 

спільних документів, що визначають пріоритетні напрямки, форми, методи, 

терміни спільних дій. При цьому взаємодія – це складний процес, який вимагає 

чіткої організації, що забезпечує узгодженість дій взаємодіючих елементів і 

підсистем. Така узгодженість досягається шляхом координації, спрямованої на 

вирішення низки завдань, а саме: 

- вироблення і проведення єдиної стратегії і лінії поведінки суб'єктів, 

установлення певних відносин між ними; 

- розподіл функціональних обов'язків між активними елементами 

системи, зокрема між суб'єктами; 

- розробку, обговорення та реалізація спільних заходів; 

- забезпечення цілеспрямованості вирішення актуальних проблем; 

- усунення дублювання функцій (повноважень); 

- раціональний розподіл і використання сил і засобів; 

- стабільність правозастосовчої практики тощо. 

Координація в будь-якому випадку передбачає таку організацію 

взаємодії, за якої визначається тактична і стратегічна лінія поведінки кожного 

учасника, а також головні та пріоритетні напрямки їх діяльності, 

установлюється система координаційних відносин, здійснюється правове 

врегулювання спільної діяльності тощо.  

У чинному українському законодавстві і спеціальній науковій літературі 

[168] виділяють такі базові принципи взаємодії:  

- законність;  

- економічна ефективність;  

- чітке розмежування завдань і функцій;  
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- комплексне використання сил і засобів з урахуванням їх призначення і 

можливостей. 

Для забезпечення соціально-економічної безпеки держави необхідна 

взаємодія всіх державних і недержавних інституцій, які співпрацюють у даному 

напрямку.  

Слід відзначити, що взаємодія між правоохоронними та іншими 

державними органами в процесі забезпечення соціально-економічної безпеки 

виражається в тому, що ці суб'єкти виступають як складний соціальний 

організм, який знаходиться у взаємних відносинах (зв'язках). Це обумовлено 

тим, що результатом і виявом взаємодії предметів і явищ служить загальний 

зв'язок явищ, як найбільш загальна закономірність існування світу. Вона 

висвітлює внутрішню структурну єдність усіх елементів і властивостей цілісної 

системи, а також різноманітні зв'язки і відносини даної системи з іншими 

оточуючими її системами або явищами [71]. Щодо проблематики даної 

дисертації, то таким завданням є забезпечення соціально-економічної безпеки 

держави. 

Безумовно, кожен із суб'єктів взаємодії займає своє, чітко визначене 

законом місце в організаційному механізмі державного управління у сфері 

соціально-економічної безпеки, і в цілому вони (суб'єкти взаємодії) виступають 

як незалежні та відокремлені формування. Однак взаємодія – це складний 

процес, що вимагає чіткої й налагодженої організації, забезпечення 

узгодженості дій взаємодіючих елементів і підсистем. Така узгодженість 

досягається за допомогою координації – взаємодії вищого порядку. 

Синергетична методологія цього дослідження дозволяє визначити, що 

координаційна діяльність є певним чином організованої сукупністю своїх 

елементів, що представляє їх відносно стійку єдність. Однак, зрозуміло, не в 

значенні нерозривності такої єдності елементів в теорії або на практиці, а з 

точки зору, цілісності даної сукупності, у результаті розриву якої проста 

множинність тих же елементів перестає володіти тими ж якостями, що і сама 

система. 
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Отже, координаційна діяльність у межах організаційного механізму 

державного управління у сфері соціально-економічної безпеки націлена на 

вирішення таких завдань: 

- вироблення і проведення єдиної стратегії і лінії поведінки суб'єктів, 

установлення певних відносин між ними; 

- розподіл функціональних обов'язків між активними елементами 

системи, а саме між суб'єктами; 

- розробку, обговорення та реалізацію спільних заходів; 

- забезпечення цілеспрямованості вирішення актуальних проблем; 

- усунення дублювання функцій (повноважень) елементів цього 

механізму; 

- раціональний розподіл і використання сил та засобів;  

- стабільність правозастосовчої практики тощо. 

Координація в будь-якому випадку передбачає таку організацію 

взаємодії, за якої виробляється тактична і стратегічна лінія поведінки кожного 

учасника, визначаються ключові, пріоритетні напрямки, установлюється 

система координаційних відносин, проводиться правове врегулювання спільної 

діяльності тощо. 

Координація взаємодії може здійснюватися як в межах єдиного відомства 

(відомча координація), так і в тому випадку, якщо суб'єкти входять у різні 

відомства (міжвідомча координація) і не є супідрядними. В останньому випадку 

виникає потреба створення координаційного центру, єдиного керованого 

органу, наділеного за взаємною згодою відповідними повноваженнями. 

Ефективність взаємодії багато в чому залежить від організації його правового 

регулювання, здійснюваного за допомогою права та інших юридичних засобів 

впливу на суспільні відносини. 

З методологічних позицій мети взаємодії елементів державної системи 

забезпечення соціально-економічної безпеки можна розглядати як 

усвідомлений прогноз бажаного (прогнозованого) результату. Причому 

визначення цілей взаємодії починається з виявлення проблемних ситуацій, 
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відмінностей між існуючим і бажаним у стані досліджуваних суспільних 

відносин. Сформульована мета стає підставою для уточнення завдань, 

спрямованих на досягнення поставленої мети або максимально можливе 

наближення до неї. При цьому, якщо розглядати бажаний результат як мету, 

безумовно, досягнення мети представляє собою напрямок (одним зі значень 

слова «напрямок» є «шлях розвитку») руху до неї. 

Відзначимо, що взаємодія – явище не суб'єктивного порядку, що 

виходить виключно з бажання взаємодіючих сторін, а об'єктивно необхідна 

умова, без якої не можуть і не повинні вирішуватися питання реалізації 

протидії економічним злочинам і правопорушенням. Взаємодія являє собою 

співробітництво, що базується на спільності мети і знаходить своє вираження в 

організації та використанні найбільш раціональних форм поєднання сил, 

засобів і методів компетентних суб'єктів. 

У процесі взаємодії між суб'єктами встановлюються взаємні зв'язки, що 

виражаються в спільній та узгодженій діяльності. Залежно від засобів, що 

забезпечують державне регулювання у сфері соціально-економічної безпеки, 

вони можуть виступати в формі організаційно-правових відносин. При 

організації взаємодії сторони повинні виходити з ряду загальних положень 

(принципів). Під принципами взаємодії розуміються основні керівні 

положення, які опосередковують мету, зміст і форми співробітництва і 

забезпечують досягнення задач, що визначаються законом. У даному контексті, 

з'ясування вихідних положень, тобто правових принципів, на яких повинні 

будуватися принципи взаємодії, набуває важливого теоретичного і практичне 

значення. 

В Україні та країнах близького зарубіжжя сформувалася тенденція 

виділяти основні принципи взаємодії (у чинному законодавстві і спеціальній 

науковій літературі). При всебічному і повному їх аналізі цілком можливо 

простежити і взаємозв'язок між усіма принципами державного управління у 

сфері соціально-економічної безпеки. Зазначені принципи, спираючись на 

конкретні правові норми, що регламентують діяльність узаємодіючих суб'єктів, 
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підлягають неухильному, обов'язковому виконанню всіма сторонами в процесі 

взаємодії, оскільки сприяють вирішенню конкретних питань, що виникають на 

практиці. 

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що взаємодія державних і 

недержавних інституцій забезпечує більш ефективну нейтралізацію загроз 

соціально-економічної безпеки, і в України є значний потенціал для цього. У 

цьому контексті можна виділити такі об'єктивно існуючі головні напрямки 

взаємодії суб'єктів державної системи забезпечення соціально-економічної 

безпеки України: 

1) розробка правових основ спільної діяльності щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки; 

2) проведення спільних заходів, у тому числі оперативно-профілактичних 

та інших операцій щодо розкриття і розслідування фактів правопорушень у 

сфері соціально-економічної безпеки;  

3) попередження правопорушень у соціально-економічній сфері та 

економічних злочинів;  

4) інформаційне, аналітичне та науково-методологічне забезпечення 

спільної діяльності щодо забезпечення соціально-економічної безпеки;  

5) підготовка кадрів, у тому числі підвищення їх кваліфікації. 

Як зазначалося, у складі правовідносин у сфері соціально-економічної 

безпеки є два основних типи відносин, а саме: відносини владного 

підпорядкування і відносини рівності сторін. За останнього варіанту 

правовідносин у сфері соціально-економічної безпеки передбачається участь, 

зокрема громадськості у формуванні та контролі за реалізацією державної 

політики в даній сфері. Така участь визначається особливим правовим режимом 

та інструментарієм забезпечення. На наш погляд, до останнього можна віднести 

адвокацію. За свідченням К. Дубич, В. Дубницького та ін., адвокація становить 

процес соціальних змін, які чинять вплив на погляди, відносини в суспільстві та 

співвідношення сил, при цьому зміцнюється стан розвитку громадянського 

суспільства і розширюються демократичні простори [131]. Для досягнення 
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поставлених прагнень адвокація потребує суб’єктної координації, що охоплює 

таке: 

1) координацію зусиль; 

2) стратегічне мислення; 

3) поінформованість; 

4) комунікацію;  

5) здійснення роз’яснювальної кампанії і мобілізації тощо. 

У цілому характеризуючи ситуацію із системою правовідносин у сфері 

соціально-економічної безпеки та участі громадськості необхідно відзначити, 

що дана сфера в Україні поки що не створює єдиний і злагоджений механізм її 

державно-правового регулювання. У ній наявно багато недоліків, 

неузгодженостей, пов'язаних із недосконалістю організаційної будови системи 

державного управління цією сферою, прогалин у його правовому регулюванні, 

деякою декларативністю головного правового документа – Стратегії 

національної безпеки України на період до 2020 року [297]. 

На підставі викладеного можна констатувати, що найбільш оптимальним 

організаційно-правовим засобом забезпечення соціально-економічної безпеки є 

відповідні організаційно-правові режими. Організаційно-правовий режим у 

сфері соціально-економічної безпеки – це закріплений нормами права, 

гарантований і стабільний порядок регулювання діяльності державних органів, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, організацій і громадян, їх 

узаємодії, націлений на виразну регламентацію соціально-економічних 

відносин на загальнодержавному, регіональному, місцевому й об’єктовому 

рівнях, рішуче припинення такої діяльності, яка допускає потенційну 

можливість для нанесення шкоди у сфері соціально-економічної безпеки, а 

також який передбачає реальну можливість використання спеціальних 

режимних заходів, інших спеціальних форм і методів роботи уповноважених 

органів, зумовлених необхідністю адекватної протидії загрозам цій безпеці. 

Наявність різноманітності організаційно-правових режимів свідчить про 

реальність їх класифікації, при проведенні якої в як головний критерій цілком 
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можуть виступати цілі зазначених режимів. Їх можна розділити на декілька 

груп, а саме: 

1) адміністративно-правові режими певних державних станів 

(надзвичайного або воєнного стану, охорони державних і митних кордонів, 

регулювання зовнішньоторговельної діяльності та ін.); 

2) функціональні адміністративно-правові режими, забезпечують функції 

державного управління і сфери діяльності (податкову, екологічну тощо); 

3) легалізуючі режими, що передбачають офіційну реєстрацію юридичних 

і фізичних осіб, а так само регламентацію нормативних вимог по відношенню 

до різних видів діяльності. 

Цілком очевидно, що зазначені групи організаційно-правових режимів 

притаманні публічному управлінню у сфері забезпечення соціально-

економічної безпеки держави. Перша група цих режимів включає в себе 

адміністративно-правові режими для конкретних державних станів, у тому 

числі, умов надзвичайного, воєнного стану, охорони державних кордонів, 

митного простору До другої групи належать функціональні організаційно-

правові режими, головною метою яких є реалізація функцій державного 

управління в конкретних суспільних областях, зокрема, фінансової, бюджетної, 

енергетичної тощо). 

І, нарешті, ще одну групу організаційно-правових режимів складають 

легалізуючі режими, які стосуються, по-перше, офіційної реєстрації юридичних 

і фізичних осіб, по-друге, регламентації певних видів діяльності. Розглянемо 

місце цих режимів в загальній системі існуючих організаційно-правових 

режимів.  

Перша загальна група – це легалізуючі режими. До неї входить, зокрема, 

державна реєстрація юридичних осіб, яка покликана регламентувати офіційне 

визнання їх правоздатності та являє собою спосіб посвідчення законності їх дій. 

Даний вид організаційно-правового режиму сприяє формуванню найбільш 

повної, достовірної, ергономічною інформації про суб'єктів діяльності в 

економічній (господарській) і соціальній сферах. 
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В якості основної мети державної реєстрації юридичних осіб та 

індивідуальних підприємців закріплено забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів громадян, суспільства і держави в економічній сфері. До числа 

завдань, що стоять перед інститутом державної реєстрації, можна виділити, 

обмеження включення в цивільний оборот неналежних суб'єктів економічної 

діяльності (заявлений правовий статус яких суперечить законодавству); формує 

усунення практики монополізації українського ринку та ін. 

Державна реєстрація як метод державного управління, з одного боку, 

забезпечує належну реалізацію як індивідуальними підприємцями, так і 

юридичними особами, права на підприємницьку або некомерційну 

корпоративну діяльність і, з іншого боку, вводячи обмежувальні механізми, 

сприяє захисту прав і законних інтересів суспільства в зв'язку з фактом 

реєстрації того чи іншого юридичної особи або індивідуального підприємця. 

Сукупність викладеного вище дозволяє охарактеризувати сутність 

державної реєстрації юридичних осіб та індивідуальних підприємців, по-перше, 

як легітимацію (узаконення) юридичної особи або індивідуального підприємця 

як суб'єкта права, або іншого юридично значущого факту на підставі 

використання уповноваженою особою правозастосовної форми; по-друге, як 

внесення інформації про таку легітимацію в призначений для цього 

інформаційний ресурс з метою зберігання й обліку, а також можливості пошуку 

й обробки даних про суб'єктів економічної діяльності. 

Значення державної реєстрації полягає в тому, що вона є в залежності від 

різновиду або правостворюючим, або правозмінюючим, або 

правоприпиняючим юридичним фактом. 

Отже, державна реєстрація – це специфічний акт уповноваженого 

державного органу, який відображає наслідки (кінцевий результат) 

реєстраційних дій. 

Ще один вид обліково-легалізуючого режиму є ліцензування, яке являє 

собою специфічну процедуру офіційного посвідчення (визнання) права 

господарюючого суб'єкта на ведення певного виду діяльності з дотриманням 
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правил, нормативних вимог і стандартів. Участь громадян та юридичних осіб у 

процесі ліцензування складається з декількох етапів, а саме: 

а) подача заявки, в якій містяться необхідні дані про передбачуваному 

виді діяльності, включаючи атрибути юридичної особи, термін і територію дії 

ліцензії; 

б) внесення ліцензійного збору (плати за видачу ліцензії); 

в) оцінка й експертиза поданих документів фахівцями, працівниками 

відповідних органів; 

г) прийняття рішення уповноваженим органом про видачу ліцензії або 

про відмову у видачі ліцензії; 

д) оскарження цього рішення в суді; 

е) контроль за правильним дотриманням умов ліцензії. 

Ліцензія дає право на здійснення певної діяльності тільки по 

зафіксованим в ній напрямками і показниками. Відповідний орган державного 

управління зобов'язаний здійснювати контроль за діяльністю підприємств, 

організацій, яким видані ліцензії. У разі їх порушення умов використання 

ліцензії вона може бути анульована. Проте, на жаль, не поодинокими є випадки, 

коли контроль у цій сфері здійснюється не на належному рівні, і це не дає 

можливості припиняти недобросовісну діяльність цілого ряду підприємців. 

Слід підкреслити, що важливим обліково-легалізуючим режимом є 

стандартизація, яка являє собою одну з ключових складових технічного 

регулювання. Безумовно, підвищення рівня безпеки життя і здоров'я населення, 

і, перш за все, екологічної безпеки – це пріоритетні вектори стандартизації та 

технічного регулювання, якщо розглядати їх з позицій максимального 

узагальнення. У той же час, виняткове фокусування на них в умовах сучасних 

реалій не є цілком виправданим. Метою технічного регулювання та 

стандартизації є формування механізмів, апріорі орієнтованих на активну 

стимуляцію конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників. 

Слід ураховувати багатозначність завдань забезпечення соціально-

економічної безпеки, а саме: загальну превенцію (тіньову економіку, 
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дестабілізацію гривні, зловживання монополією тощо); стимулювання і 

підтримку суб'єктів економічної діяльності, формування правомірної 

економічної поведінки господарюючих суб'єктів (деполяризація населення, 

тобто вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку). Вирішення цих 

завдань покликано сприяти підвищенню ефективності діяльності суб'єктів 

досліджуваної діяльності з протидії загрозам соціально-економічної безпеки 

України. 

Слід класифікувати заходи, не пов'язані з настанням негативних наслідків 

для суб'єктів економічної діяльності, проте які носять імперативний державно-

примусовий характер. В якості критерію такої класифікації, обґрунтовано 

визнати оцінку фактичних наслідків: негативні, нейтральні і позитивні. 

Нейтральні заходи державного примусу у сфері соціально-економічної 

безпеки, на наш погляд, стосуються діяльності органів виконавчої влади щодо 

збору й обробки інформації та вироблення рекомендацій суб'єктам економічної 

діяльності. 

Стимулюючі заходи, або ж заходи державно-правового примусу, 

результатом застосування яких є настання сприятливих наслідків для суб'єктів 

економічної діяльності, можуть застосовуватися як під час відсутності загроз 

для охоронюваних суспільних відносинам у сфері соціально-економічної 

безпеки, так і в межах її усунення. Прикладом даних правовідносин може 

служити реструктуризація і рефінансування заборгованостей суб'єктів 

економічної діяльності в період фінансової кризи. Крім того, наочним 

прикладом стимулюючих заходів є надання фінансових пільг суб'єктам малого 

підприємництва (зниження ставки, лізинг з розстрочкою придбання тощо).  

Наведена вище класифікація заходів указує на ряд недоліків у сфері 

забезпечення соціально-економічної безпеки, які можуть в подальшому 

зумовити збільшення майнової диференціації суспільства, ослаблення 

економічного потенціалу країни, зростання нерівномірності соціально-

економічного розвитку регіонів. Уважаємо, що в першу чергу підлягають 

усуненню такі недоліки: 
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- відсутність законодавчої систематизації державно-примусових заходів у 

сфері соціально-економічної безпеки; 

- відсутність контролю над своєчасністю і відповідністю їх застосування, 

що виражається також у відсутності відповідного провідного уповноваженого 

контрольно-наглядового органу виконавчої влади; 

- відсутність органу виконавчої влади з функціями прогностично-

рекомендаційного характеру, узагальнюючого правозастосовчу діяльність за 

всіма заходам примусу у сфері соціально-економічної безпеки і виробляє 

рекомендації щодо її оптимізації й уніфікації (можливо, колегіальний дорадчий 

орган). 

Системна організація державно-правового й організаційно-

інституційного забезпечення соціально-економічної безпеки України також 

необхідна, оскільки чітка регламентація норм, носять імперативний характер, 

завжди обумовлювала правопорядок у будь-якій сфері суспільних відносин. 

Таким чином, необхідно перейти від довгострокової стратегії у сфері 

забезпечення соціально-економічної безпеки до доопрацювання проекту Закону 

«Про основи соціально-економічної безпеки України». Уважаємо, що його 

прийняття становитиме основу вдосконалення відповідних державно-

примусових, стимулюючих і превентивних заходів із забезпечення системи 

безпеки на загальнодержавному, регіональному, місцевому й об’єктовому 

рівнях.  

При цьому варто визначити місце і роль кожної публічної інституції в 

системі міжсекторної взаємодії щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки нашої країни, а також розробити організаційні механізми, що 

забезпечують конкурентоспроможність, стабільність, стійкість, поступальність 

розвитку економіки в кожному окремо взятому регіоні з урахуванням його 

соціально-економічних особливостей. 

 

2.2. Аналіз впровадження державного механізму діагностики та 

попередження загроз соціально-економічній безпеці України 
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Соціально-економічна безпека передбачає наявність здорової ринкової 

економіки з сильною, конкурентоспроможною на світовому ринку товарів і 

послуг позицією з огляду на стабільне соціальне становище. При цьому 

економіка повинна включати відповідну дієву політику уряду [30, с. 113]. 

При цьому функції уряду в цьому контексті полягають у регулюванні 

економічного механізму для того, щоб запобігти розвитку негативних 

тенденцій в соціально-економічному розвитку країни і посилити позитивну 

динаміку. Україні притаманна власна вироблена роками економічна система, 

безпосередній вплив на яку чинить соціально-економічний устрій держави і 

система управління народним господарством. Економічна система містить, 

перш за все, людські ресурси, природні багатства, фінансові ресурси, виробничі 

і невиробничі фонди, виступає об'єктом соціально-економічної безпеки [30; 

125].  

У загальному випадку стан соціально-економічної безпеки держави 

характеризує:  

- загальний рівень економіки країни;  

- стан соціального розвитку країни; 

- наявність і рівень загроз державі, суспільству і особі;  

- ефективність економічної політики держави і державного регулювання 

економіки;  

- повноту реалізації функцій держави [42; 51]. 

При цьому історико-економічні передумови забезпечення соціально-

економічної безпеки України передусім пов'язані з науково-технічним 

прогресом та інформаційною потребою організацій в умовах глобалізації 

економіки. 

Соціально-економічна безпека в сучасному поданні в силу 

різноманітності і масштабності прояву загрозливих чинників для України 

найбільш повно і системно характеризується двома домінуючими 

компонентами: 
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- можливістю національної економіки забезпечувати свій вільний, 

незалежний розвиток і утримувати стабільність суспільства та його інститутів, 

а також необхідний і достатній оборонний потенціал країни за всіляких 

несприятливих умов і варіантів розвитку подій; 

- здатність української держави й її економіки забезпечувати захист 

національних економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, 

реалізовувати адекватні заходи щодо їх запобігання в інтересах збереження 

тенденцій стабілізації соціально-економічного розвитку та сталого зростання 

економіки [30; 51; 125]. 

Зокрема, під загрозами соціально-економічній безпеці слід розуміти 

явища та процеси, що чинять негативний вплив на економіку країни, зачіпають 

інтереси особистості, суспільства і держави. У процесі аналізу реальних 

процесів соціально-економічного життя можна виділити наступні складові 

соціально-економічної безпеки:  

- економічну незалежність;  

- стійкість і стабільність національної економіки;  

- здатність до саморозвитку і прогресу [1; 30]. 

Зокрема, до загроз соціально-економічній безпеці України слід віднести 

такі:  

- деградація і виснаження природно-ресурсного потенціалу; 

- руйнування виробничо-технічного потенціалу;  

- дестабілізація фінансової бази країни;  

- зниження трудового та інтелектуального потенціалу;  

- неадекватність нормативно-законодавчої бази;  

- зниження управлінської та виконавчої дисципліни;  

- порушення міжрегіональних фінансових потоків;  

- втрата збутових ринків внаслідок порушення в системі транспортно-

комунікативного та інфраструктурного забезпечення;  

- погіршення економічного стану навколишнього середовища; 

- зниження рівня життя населення;  
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- зростання безробіття й ослаблення трудової мотивації;  

- криміналізація суспільства та економічної діяльності;  

- загострення міжетнічних, міжконфесійних та інших подібних протиріч 

[2; 25]. 

Сучасний соціально-економічний стан України є не стійким та 

знаходиться у фазі економічної депресії і системної кризи. Негативна тенденція 

різкого скорочення реальних обсягів ВВП виникла ще у другому півріччі 2014 

року. Так, без урахування Донецької та Луганської областей обсяг ВВП за IV 

квартал 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року скоротився на 

14,8%, за I квартал 2015 року – на 17,2%, за II квартал 2015 року – на 14,7%. 

Тобто, негативна динаміка високих темпів скорочення ВВП спостерігалася три 

квартали поспіль, що свідчить про глибоку економічну кризу і масштабну 

деградацію української економіки. Якщо прийняти до уваги показники 

Донецької та Луганської областей, то реальний обсяг падіння ВВП у річному 

обчисленні становитиме близько 25% [116]. 

За даними Державної служби статистики України, ВВП України за перше 

півріччя 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

скоротився на 16,3%. Падіння виробництва склало 20,5%, сільського 

господарства – 9,3%, обсяги експорту знизилися на 35,6%, обсяги імпорту 

товарів і послуг знизилися на 37,2%, реальна заробітна плата зменшилася на 

24,3%, заборгованість з виплати заробітної плати зросла в 2 рази, інфляція 

склала 40,7%. Рівень безробіття за I квартал 2015 року склав 10%, що є вищим 

за встановлений показник порогового значення економічної безпеки [116]. 

Протягом січня-липня 2015 року доходи банків склали 126,1 млрд. грн., 

тоді як витрати сягнули 159,2 млрд. Таким чином, загальний збиток банківської 

системи за 7 місяців 2015 року склав 33,14 млрд. грн. У 2014 році сумарний 

збиток комерційних банків склав 52,97 млрд. грн. Сукупний зовнішній борг 

України за перше півріччя 2015 року перевищив обсяг ВВП і склав 122,8% від 

його величини. Такий негативний результат є наслідком відсутності реальних 

реформ уряду стосовно соціально-економічного розвитку  країни, низької 
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кваліфікації членів уряду, високого рівня корупції та наявності конфлікту на 

Південному Сході України [116]. 

У цілому, порівняно з відповідним періодом минулого року індекс 

економічної активності України знизився до 23,4% у річному вимірі. 

Основними факторами зниження економічної активності стали:  

- значне падіння обсягів промислового виробництва і сільського 

господарства;  

- погіршення показників оптового товарообігу і падіння обсягів 

будівництва;  

- знищення виробничих потужностей і транспортної інфраструктури на 

Південному Сході України;  

- проблеми щодо постачання сировини з підприємств Донецької і 

Луганської областей;  

- втрата міжгалузевих і логістичних зв'язків у регіональному та 

зовнішньоекономічному просторі;  

- скорочення замовлень і оборотних коштів на підприємствах;  

- розрив коопераційних, виробничих і торговельно-економічних зв'язків;  

- істотне зростання інвестиційних ризиків та негативних очікувань 

населення;  

- різке скорочення купівельної спроможності населення [115; 116; 127].  

Також величезний негативний вплив на економіку України в 2018 році 

вчинили системні диспропорції, наслідком яких стали девальваційні й 

інфляційні шоки. Відповідно, відсоткова ставка рефінансування банків в 

Україні Національним банком у розмірі 32% є найвищою в світі. 

У 2017 році величина державного боргу становила 70,3% від обсягу ВВП. 

Для порівняння у 2016 році цей показник дорівнював 40,5%. Незважаючи на те, 

що основні кредитори України погодилися на списання 20% державного боргу, 

Міжнародне рейтингове агентство Fitсh знизило кредитний рейтинг України до 

рівня неминучості дефолту [116].  

Відповідно, на 2019 рік Кабінет Міністрів України затвердив два сценарії 
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розвитку економіки. Перший сценарій передбачав приріст ВВП в 2016 році на 

рівні 2% й інфляцію на рівні 12%, другий сценарій передбачав падіння ВВП на 

0,3% й інфляцію на рівні 14,7% [116].  

Що стосується 2019 року, то, за даними звіту про соціально-економічний 

розвиток України Державної служби статистики України протягом першого 

кварталу 2019 року ВВП зріс лише на 0,1% після його падіння в 2 рази за 2017–

2018 роки. Також за цей період спостерігалося зростання обсягів промислового 

виробництва на 2%, капітальних інвестицій − на 0,7%, реальної заробітної 

плати − на 6,3%. Однак, також присутнє і зменшення деяких показників. 

Наприклад, спостерігається досить значне падіння обсягів експорту (на 15,1%), 

а також реальних наявних доходів населення − майже на 15%. При цьому 

рівень безробіття протягом першого кварталу 2019 року складав 10,3% [116]. 

За перше півріччя 2016 року індекс споживчих цін збільшився майже на 

5% на фоні зниження реальних доходів населення. Майже у всіх сферах 

промислового виробництва спостерігалося зростання, щоправда, після сильного 

падіння протягом 2017-2018 років. Найбільш виражений ріст спостерігався у 

сфері виробництва коксу та продуктів нафтопереробки (близько 16%) [229; 

394]. На жаль, у 2019 році в Україні спостерігається відтік прямих іноземних 

інвестицій (деякі компанії навіть припинили функціонування філій в Україні). 

Станом на початок 2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій становив 57 

056,4 млн. дол., на початок 2018 року – 45 744,8 млн. дол., на кінець 2018 року – 

43 371,4 млн. дол., на кінець першого кварталу 2019 року – 42 820,4 млн. дол. 

При цьому, в структурі лідерів країн-інвесторів в Україну в розрізі прямих 

іноземних інвестицій на першому місці знаходиться Кіпр (25,6%), друге місце 

посідає Голландія (13,4%). Третє місце займає Німеччина (12,7%) (рис. 2.1) 

[116].  
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Рисунок 2.1. − Розподіл іноземних інвестицій в економіку України 

 

У висновку доцільно відзначити, що, не зважаючи на незначне зростання 

деяких соціально-економічних показників у 2019 році після їх значного падіння 

у 2018 році, низка інших вагомих показників соціально-економічного стану 

України продовжує падати. 

При цьому доцільно розглянути найбільш небезпечні загрози економічній 

безпеці на сучасному етапі розвитку економіки України. Так, повна залежність 

від розвитку світового ринку і його динаміки значно знижує економічну 

безпеку України. Національна економіка обумовлюється станом міжнародних 

ринків металургійної продукції, енергоносіїв та хімічної промисловості.  

Гострою проблемою також залишається висока енергетична залежність 

України від імпортних поставок енергоресурсів – імпортовані обсяги нафти та 

природного газу протягом останніх років становили понад 60 % загального 

обсягу палива, що використовується в Україні. Отже, енерго-економічна 

безпека є досить вразливою складової економічної безпеки України. У 

зовнішньоекономічній сфері присутня незбалансована структура експорту та 

імпорту України. Імпорт тяжіє до споживчих тенденцій, за яких на територію 

України ввозиться переважно готова продукція іноземних виробників. У 

експорті переважає сировинна складова, коли в основному вивозяться товари з 

низьким ступенем переробки та мінеральна сировина. Надзвичайно малою в 
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загальному обсязі експорту залишається частка наукоємної і 

високотехнологічної продукції, що, в свою чергу, негативно впливає на 

показники зовнішньоторговельного балансу країни [7; 36; 116; 127]. 

У сфері інвестиційної безпеки України до основних загроз слід віднести 

такі:  

- недостатні обсяги і недосконала структура прямих іноземних інвестицій 

в економіку України;  

- недотримання норм інвестування щодо ВВП;  

- несприятливий інвестиційний клімат;  

- недосконалість державної грошово-кредитної політики [62, с. 128]. 

Таким чином, на даному етапі розвитку України економічна безпека 

забезпечується на недостатньому рівні і поліпшення поточного стану вимагає 

постійного контролю та активної політики держави щодо протидії як 

зовнішнім, так і внутрішнім загрозам. Забезпечення національних інтересів 

стосовно питання економічної безпеки є найважливішою функцією держави, 

реалізація якої неможлива без постійного моніторингу рівня економічної 

безпеки і системи механізмів саморегулювання і регулювання (державних 

органів та інститутів ринку). 

При цьому необхідно враховувати, що рівень економічної безпеки в 

кожен конкретний момент часу залежить від стану зазначених складових 

економічної безпеки. Такий стан можна оцінити як із якісної, так і з кількісної 

точки зору.  

У світовій практиці використовуються такі групи методів для визначення 

рівня економічної безпеки та її складових: 

-  спостереження основних макроекономічних показників і порівняння їх 

з пороговими значеннями;  

- метод експертної оцінки за рівнем загроз;  

- оцінка темпів зростання країни за основними показниками і динаміка їх 

зміни;  

- методи прикладної математики, зокрема, статистичного аналізу [201; 
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205].  

В Україні в сучасних умовах за основу аналізу економічної безпеки 

традиційно використовується індикативний метод, який передбачає розрахунок 

комплексного інтегрального показника, розрахованого по системі встановлених 

критеріїв. Багатовимірний підхід цього методу дозволяє максимально розкрити 

економічні явища. Відповідно, індикативний метод реалізований у Методичних 

рекомендаціях розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджених 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі Україні від 29 жовтня 

2013 року № 1277. 

 Згідно з цим документом офіційно визначено показники та їх оптимальні 

й порогові величини, а також їх граничні значення в Україні. При цьому під 

оптимальними значеннями індикаторів розуміється інтервал величин, у межах 

якого створюються найбільш сприятливі умови для відтворюваних процесів у 

економіці. Порогові значення являють собою кількісні величини, порушення 

яких викликає несприятливі тенденції в економіці. Граничні значення 

індикаторів – це кількісні величини, порушення яких викликає загрозливі 

процеси в економіці. 

Зокрема, на підставі даної методики Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України розраховує інтегральний показник економічної безпеки 

України. Розрахунок інтегрального показника ґрунтується на інтегральних 

індексах окремих сфер економіки: макроекономічної, фінансової, 

зовнішньоекономічної, інвестиційної, науково-технічної, енергетичної, 

виробничої, демографічної, соціальної та продовольчої складових [205; 249]. 

При цьому в Методичних рекомендаціях розрахунку рівня економічної 

безпеки України, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі Україні від 29 жовтня 2013 року № 1277 більш докладно розглянуто 

складові зазначених компонентів сфер економіки. 

Зокрема, нижче розкрито їх зміст. Так, під виробничою безпекою 

розуміється стан сфери виробництва держави, який уможливлює максимально 

раціональне використання виробничих потужностей, що присутні  у країні, їх 
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оновлення та повне відтворення, збільшення рівня використання інновацій у 

виробництві та зростання загальної конкурентоспроможності національної 

економіки [234; 254]. 

Під демографічною безпекою у Методичних рекомендаціях розрахунку 

рівня економічної безпеки України розуміється стан, який характеризує рівень  

захищеності трудового ринку, суспільства та держави у цілому від можливих 

загроз демографічного характеру, та який дозволяє забезпечити розвиток 

України з прийняттям до уваги державних, суспільних й особистих 

демографічних інтересів, які є збалансованими у своїй сукупності у 

відповідності  до конституційних прав громадян України [92; 227]. 

Під енергетичною безпекою мається на увазі такий економічний стан, за 

наявності якого уможливлюється ефективне використання енергетичних 

ресурсів, що є в наявності у країни, присутність потрібної кількості  виробників 

та постачальників енергії, а також екологічність, диференційованість і 

доступність ресурсів енергетичного призначення [178; 246]. 

Зовнішньоекономічна безпека передбачає наявність стану, за якого 

зовнішньоекономічна діяльність держави відповідає національним 

економічним інтересам, що, у свою чергу, уможливлює зменшення державних 

збитків від впливу негативних економічних факторів зовнішнього походження 

та створення сприятливих умов для економічного розвитку країни через її 

активну участь у поділі праці на світовому рівні [261, c. 128]. 

Інвестиційно-інноваційною безпекою вважається стан економічного 

середовища у країні, що є стимулом для вкладення коштів вітчизняних і 

закордонних інвесторів у розвиток національного виробництва, яке базується 

на застосуванні високих технологій, поєднанні виробничої та науково-дослідної 

сфери з метою підвищення ефективності національної економіки та 

поглиблення її спеціалізації на виробленні продукції, якій притаманна висока 

частка доданої вартості [47; 186]. 

Макроекономічній безпеці притаманний такий стан економіки, який 

забезпечує досягнення збалансованості  відтворювальних пропорцій на 
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макроекономічному рівні. 

Під продовольчою безпекою розуміється стан виробництва харчових 

продуктів, який дозволяє у повній мірі забезпечити потреби кожного з членів 

суспільства в продовольстві потрібної якості з урахуванням його доступності та 

збалансованості [82; 84]. 

Соціальна безпека передбачає досягнення такого рівня розвитку держави, 

який уможливлює забезпечення якісного та гідного рівня життя для населення 

не враховуючи вікові, статеві ознаки, а також рівень доходів, а також сприяє  

розвитку ключового компоненту економічного потенціалу країни − людського 

капіталу [86; 90]. 

Під фінансовою безпекою розуміється  такий стан фінансової системи 

країни, який забезпечує формування таких фінансових умов, які є необхідними 

для стійкого розвитку країни з соціально-економічної точки зору, підтримує 

стійкість країни до різнохарактерних шоків та дисбалансів фінансового 

походження, уможливлює наявність єдності та цілісності фінансової системи 

країни. Зокрема, фінансова безпека передбачає наявність таких складових (рис. 

2.2) [186; 216]. 
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Рисунок 2.2 − Складові фінансової безпеки країни відповідно до 

Методичних рекомендацій розрахунку рівня економічної безпеки України 

 

Так, банківською безпекою вважається рівень фінансової стійкості, який 

притаманний банківським установам країни, й уможливлює забезпечення 

ефективності дії банківської системи країни та її захист від чинників 

дестабілізуючого характеру зовнішнього та внутрішнього походження без 

урахування умов її функціонування [62; 186]. 

У контексті безпеки небанківського фінансового сектору розглядається 

стан розвитку, що притаманний фондовому та страховому ринкам, та 

уможливлює повноцінне задоволення суспільних потреб у межах визначених 

фінансових послуг та інструментів. 

Поняття боргової безпеки стосується відповідного рівня заборгованості 

внутрішнього та зовнішнього типу з прийняттям до уваги вартості її 

обслуговування, раціоналізації використання запозичень внутрішнього і 

зовнішнього походження, а також доцільного співвідношення між ними, яке є 

достатнім для задоволення першочергових потреб соціально-економічного 

характеру і не є загрозливим для суверенітету держави та державної фінансової 

системи [43; 62].  

У бюджетній безпеці розглядається рівень, що дозволяє забезпечити 

платоспроможність та стійкість фінансів держави, що, в свою чергу, 

уможливлює максимально ефективне поєднання функцій органів державної 

влади у цьому контексті.  

Зміст валютної безпеки полягає у визначеному стані утворення курсу, 

якому притаманний високий рівень довіри суспільства до національної 

грошової одиниці. Валютна безпека характеризується стійкістю національної 

грошової одиниці, формує сприятливі умови для поетапного розвитку 

національної економіки, залучення до країни інвестицій іноземного 

походження, поступової інтеграції України до економічної системи світового 

масштабу, а також надає максимальний захист від ризиків міжнародного 
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валютного ринку [62; 186]. 

Щодо грошово-кредитної безпеки, то під нею розуміється стан грошово-

кредитної системи, який уможливлює отримання всіма суб'єктами національної 

економіки доступних кредитних ресурсів високої якості в необхідному обсязі та 

з урахуванням умов, що є сприятливими для забезпечення розвитку 

національної економіки [186; 216]. 

При цьому слід врахувати, що динамічність конкретних порогових 

значень індикаторів економічної безпеки породжує значні труднощі для їх 

апріорного визначення, тому вони навряд чи можуть бути розраховані на 

певний тривалий термін, тим більше – запозичені з досвіду інших країн світу. 

Якщо простежити динаміку зміни значень інтегрального показника 

економічної безпеки України протягом 2006–2016 років, то вона виглядає так, 

як показано у табл. 2.1 [116]. 

 

Таблиця 2.1 − Динаміка зміни інтегрального показника економічної безпеки 

України протягом 2006–2016 років 

Рік Інтегральний показник 

економічної безпеки 
Темп росту, % 

2006 55 - 
2007 58 5,4 
2008 62 6,7 
2009 63 1,6 
2010 65 3,2 
2011 65 0 
2012 61 -6,2 
2013 60 -1,6 
2014 60 0 
2015 59 -1,7 
2016 59 0 

 

Якщо проаналізувати поведінку інтегрального показника економічної 

безпеки України за вказаний у табл. 3.1 період, то можна побачити, що 

протягом 2003–2008 років він стабільно збільшувався. При цьому найбільше 

значення темпу росту спостерігалося у 2008 році – 6,7%. Починаючи з 2009 



62 
 
року значення інтегрального показника економічної безпеки суттєво знизилося 

– на 6,2%, демонструючи у подальшому стійку тенденцію до зменшення. 

Якщо розглядати наступну динаміку зміни інтегрального показника 

економічної безпеки України, то можна побачити, що у 2017 році він 

зменшився на 23,7% порівняно з попереднім 2016 роком (табл. 2.2) [116]. 

У наступному 2018 році значення інтегрального показника економічної 

безпеки зменшилося на 2,2%. А у 2019 році знову катастрофічно знизилося – на 

27,2%.Таблиця 2.2 − Динаміка зміни інтегрального показника економічної 

безпеки України протягом 2017–2019 років 

Рік Інтегральний показник 

економічної безпеки 
Темп росту, % 

2017 45 -23,7 
2018 44 -2,2 
2019 32 -27,2 

 

Якщо, використовуючи поточну динаміку зміни інтегрального показника 

економічної безпеки, здійснити його прогнозування альтернативним методом 

регресивного аналізу на найближчі три роки, то можна побачити його подальше 

стійке зменшення (табл.  2.3) [116]. 

 

Таблиця 3.3 − Динаміка перспективної зміни інтегрального показника 

економічної безпеки України протягом 2020–2022 років 

Рік Інтегральний показник 

економічної безпеки 
Темп росту, % 

2020 32,7 2,2 
2021 28,1 -14,1 
2022 23,4 -16,7 

 

Навіть якщо у 2020 році значення інтегрального показника економічної 

безпеки дещо підвищиться – на 2,2%, протягом наступних 2021–2022 років 

йому буде притаманна тенденція швидкого зниження [116].  

У цілому, можна побачити, що, порівняно з 2006 роком у 2022 році 
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інтегральний індекс економічної безпеки може зменшитися у три рази [116].  

Що стосується визначення ступеня соціальної безпеки України, то воно 

ґрунтується на оцінці та аналізі кількох груп загроз, що є різними за 

походженням. Так, першу групу складають регіональні загрози, що мають 

економічне походження: 

- загрози, що базуються на регіональній диференціації рівня доходів 

населення внаслідок низького рівня заробітної плати, зниження 

відтворювальної та стимулюючої функції, відсутності необхідної кількості 

представників середнього класу, зменшення рівня споживання ключових 

продуктів харчування нижче норм, що є мінімально допустимими; 

- загрози, що базуються на особливостях розвитку регіональних ринків 

праці внаслідок наявності безробіття, зменшення попиту на робочу силу, втрати 

стабільного соціально-професійного статусу чисельними соціальними групами; 

- загрози, що базуються на погіршенні якості та звуженні асортименту 

послуг культурно-освітнього, медичного, побутового характеру тощо; 

- загрози, що базуються на недостатньому фінансуванні регіональних 

програм соціального спрямування [9]. 

До другої групи входять загрози, яким притаманне демографічне 

походження: 

- загрози депопуляції населення регіонального характеру як наслідок його 

природного зменшення, зміни структури з вікової точки зору, міграції, 

зменшення середньої тривалості життя; 

- загрози, що базуються на погіршенні якості регіональних трудових (як 

наслідок порушення тенденцій відтворення робочої сили) [30; 92]. 

Третю групу складають загрози, яким притаманне гуманітарне 

походження: 

- загрози, пов’язані з виникненням соціальних протиріч (внаслідок 

відмінностей з мовної, конфесійної, регіональної тощо точки зору); 

- загрози, що можуть бути спричинені поширенням проблем соціального 

характеру [67; 87]. 
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При цьому з метою діагностики соціальної безпеки України доцільно 

застосовувати наступні групи індикаторів: 

- індикатори, що відображають рівень якості життя населення: 

коефіцієнти народжуваності, смертності, дитячої смертності, очікувана середня 

тривалість життя населення, частка пенсіонерів у віковій структурі населення, 

коефіцієнти одружень і розлучень, рівень захворюваності, кількість інвалідів, 

рівень освіченості населення, коефіцієнти вибуття і прибуття населення, 

міграційне сальдо; 

- індикатори напруженості на ринку праці: рівні зайнятості та безробіття, 

питома вага безробітної молоді, чисельність безробітних, які перебувають на 

обліку більше року, навантаження на одне вільне робоче місце, попит і 

пропозиція робочої сили, рівні працевлаштування; 

- індикатори добробуту населення: ВВП на душу населення, рівень 

оплати праці, співвідношення доходів і витрат населення, частка населення, яке 

проживає за межею бідності, рівень інфляції, забезпеченість населення різними 

видами послуг (побутовими, інформаційними тощо), продовольча доступність 

товарів, робіт і послуг для населення; 

- індикатори соціальних проблем: співвідношення доходів найбагатших і 

найбідніших сімей, заробітна плата жінок у відсотковому відношенні до 

заробітків чоловіків, рівень злочинності, кількість самогубств, рівень 

поширення наркоманії та алкоголізму, кількість хворих на СНІД [56; 67]. 

На рівень соціальної безпеки в Україні, насамперед, впливають 

організаційно-правові передумови, до яких належать такі: 

- соціальне законодавство; 

- соціальні гарантії; 

- діяльність управлінських структур державного і регіонального рівнів. 

При цьому рівень соціальної безпеки в регіонах переважно залежить від 

соціально-економічних факторів. У свою чергу, соціально-економічні фактори 

(трансформаційні процеси в економіці, скорочення виробництва, рівень 

урбанізації регіону, освітньо-професійний рівень населення тощо) 
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характеризуються значними регіональними відмінностями і неоднозначним 

впливом на рівень соціальної безпеки. Так, в урбанізованих регіонах вищими є 

офіційні показники доходів населення, однак індикатори соціальних лих 

можуть досягати критичних значень. 

Що стосується динаміки зміни рівня соціальної безпеки, то протягом 

2006–2016 років значення вказаного показника виглядали так, як показано 

у табл. 2.4.    

З табл. 2.4 можна побачити, що динаміка зміни рівня соціальної безпеки 

протягом 2006–2016 років також не є стійкою. Так, у 2007 році спостерігається 

зниження даного індикатора на 16,3% [116]. 

  

Таблиця 3.4 

Динаміка зміни рівня соціальної безпеки України протягом 2006–2016 років 

Рік Рівень соціальної безпеки Темп росту, % 
2006 43 - 
2007 36 -16,3 
2008 36 0 
2009 40 11,1 
2010 40 0 
2011 39 -2,5 
2012 39 0 
2013 37 -5,1 
2014 37 0 
2015 39 5,4 
2016 41 5,1 

 

Наступне суттєве зниження рівня соціальної безпеки присутнє у 2009 

році – на 11,1%. У 2015 та 2016 роках фіксується незначне підвищення даного 

показника – на 5,4% та 5,1% відповідно. 

Що стосується наступних 2017–2019 років, то рівень соціальної безпеки 

залишається на незмінному рівні – 39%, що свідчить про несприятливий стан 

соціальної безпеки в Україні.  
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Якщо, використовуючи поточну динаміку зміни рівня соціальної безпеки, 

здійснити його прогнозування альтернативним методом регресивного аналізу 

на найближчі три роки, то можна простежити його подальше стійке зменшення 

(табл. 2.5) [116]. 

Як можна побачити з табл. 3.5, протягом наступних 2020–2021 років 

рівень соціальної безпеки України буде зменшуватися орієнтовано на 0,5% 

щорічно, що також є негативним моментом [116].  

 

Таблиця 2.5 − Динаміка перспективної зміни рівня соціальної безпеки України 

протягом 2020–2022 років 

Рік Рівень соціальної безпеки 

2020 38,8 

2021 38,6 

2022 38,4 

 

У цілому, порівняно з 2006 роком рівень соціальної безпеки України у 

2022 році може зменшитися на 10,1% [116]. 

Вищезазначене підтверджує необхідність розробки дієвих підходів до 

формування та реалізації державного механізму моделювання системи 

забезпечення соціально-економічної безпеки. 

 

2.3. Особливості правового механізму держави щодо забезпечення  

соціально-економічної безпеки України 

 

Стосовно аналізу особливостей правового механізму держави щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України необхідно відзначити, що 

ключове місце у ньому відіграє Конституція України. Так, у статті 17 

Конституції України визначено, що захист суверенітету України та 

територіальної цілісності України, а також забезпечення її безпеки з 

економічної та інформаційної точки зору являє собою найважливішу функцію 
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держави і стосується усього народу України. У статті 44 Конституції України 

зазначено, що громадяни України мають право на захист власних економічних 

інтересів. У статтях 46 і 49 визначено права громадян на соціальний захист, а 

також на надання медичної допомоги, охорону здоров’я та забезпечення 

соціального страхування [236]. 

Що стосується обов'язків громадян відносно забезпечення економічної 

безпеки країни, то вони встановлені у статті 67 Конституції України і 

стосуються необхідності сплачувати податки і збори у законодавчо визначених 

розмірах.  

У цілому, основи національної безпеки визначено у статті 92 Конституції 

України. 

Зокрема, Конституція України у загальному вигляді визначає загальну 

мету, функції та повноваження суб'єктів забезпечення економічної безпеки на 

державному та недержавному рівні:  

- стаття 85 – щодо повноважень Верховної Ради України; 

- стаття 106 – відносно функцій Президента України; 

- стаття 107 – стосовно діяльності Ради національної безпеки і оборони 

України в контексті того, що вона являє собою координаційний орган з питань 

національної безпеки і оборони при Президентові України; 

- стаття 100 – відносно діяльності Ради Національного банку України в 

контексті формування та впровадження ключових засад грошово-кредитної 

політики; 

- статті 113–117 – щодо функціонування Кабінету Міністрів України; 

-  статті 118 та 119 – щодо органів виконавчої влади; 

- стаття 124 – відносно правосуддя; 

- стаття 140 – стосовно місцевого самоврядування тощо [236]. 

В Україні соціально-економічна безпека є складовою національної 

безпеки. У переважній кількості країн концепції національної безпеки 

формулюються для можливості встановлення єдиних пріоритетів і принципів 

розробки та впровадження державної політики національної безпеки, уніфікації 
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підходів до створення відповідної нормативно-правової бази, формулювання 

концепцій, доктрин, стратегій, а також програм розвитку, що стосуються різних 

сфер національної безпеки на державному і відомчих рівнях [84; 92].  

У загальному випадку концепція являє собою загальний задум, через який 

визначається стратегія дій щодо реформування, реалізації різнохарактерних 

планів, програм, проектів, а також формування системи поглядів на явища та 

процеси, що мають місце в природі і суспільстві [28; 375].  

Що стосується України, то Концепцію національної безпеки України або 

основи державної політики у цьому контексті було прийнято в 1997 році. У 

зазначеній Концепції було визначено об'єкти національної безпеки; ключові 

принципи забезпечення національної безпеки; було сформульовано інтереси 

України на національному рівні; було ідентифіковано загрози національній 

безпеці України; було виділено провідні напрями державної політики у 

контексті забезпечення національної безпеки, а також було побудовано систему 

забезпечення національної безпеки [128; 317]. 

Концепції національної безпеки різних країн суттєво відрізняються. 

Зокрема, у межах Концепції національної безпеки США затверджено єдину 

стратегію у сфері національної безпеки, а також стосовно військової та 

зовнішньої політики протягом найближчого десятиріччя [34; 380].  

Ще одним документом, що відноситься до системи нормативно-

правового забезпечення соціально-економічної безпеки є доктрина. Цей 

документ є сукупністю поглядів з офіційної точки зору щодо мети, функцій, 

принципів і методів, орієнтованих на підтримку національної безпеки країни 

стосовно визначеної сфери. У загальному випадку під доктриною слід розуміти  

концепцію наукового характеру, наукову чи філософську теорію, 

управлінський принцип теоретичного чи політичного характеру [92; 245]. 

Доктрина є базою для розробки державної політики щодо визначеної 

сфери забезпечення національної безпеки країни, а також для формулювання 

низки пропозицій відносно вдосконалення забезпечення національної безпеки 

стосовно досліджуваної сфери, зокрема, вдосконалення забезпечення з 
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правової, методичної, науково-технічної та організаційної точки зору, а також 

формування цільових програм, орієнтованих на активізацію та підтримку 

процесів забезпечення національної безпеки країни в конкретній сфері [178; 

268]. 

Зокрема, в межах України присутня лише військова доктрина, яка містить 

низку управлінських принципів, зокрема, поглядів, що стосуються питань 

військово-політичного, військово-стратегічного, військово-економічного та 

військово-технічного характеру щодо підтримки державної безпеки з військової 

точи зору. В нинішніх умовах відсутня доктрина соціально-економічної 

безпеки України [246; 261].  

Стратегія є наступним нормативно-правовим документом забезпечення 

соціально-економічної безпеки та в загальному випадку є узагальненим 

усебічним планом досягнення поставлених цілей з урахуванням  

перспективного комплексу заходів, орієнтованих на забезпечення соціально-

економічного добробуту у довгостроковій перспективі [134; 249].  

Що стосується стратегії забезпечення соціально-економічної безпеки, то 

під нею слід розуміти підхід у довгостроковій перспективі, спрямований на 

досягнення мети, що виражається у загальній концепції формування та 

впровадження  комплексної системи забезпечення соціально-економічної 

безпеки.  

Виходячи з вищезазначеного, у стратегії забезпечення соціально-

економічної безпеки на державному рівні повинні бути розвинені та 

конкретизовані  положення концепції, доктрини та стратегії національної 

безпеки з прийняттям до уваги інтересів соціально-економічного характеру. 

При цьому необхідно зазначити, що в Україні існує стратегія національної 

безпеки, проте відсутня стратегія забезпечення соціально-економічної безпеки 

[213; 234]. 

Окремий перелік питань, що відносяться до соціально-економічної 

безпеки в Україні, було сформульовано в  Указі Президента України «Про 

Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом 
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європейської інтеграції» на 2004−2015 роки». Даний нормативно-правовий 

документ відображав такі напрями: 

-  стратегія економічної безпеки держави; 

- ключові загрози економічній безпеці України; 

- цілі та завдання підвищення рівня економічної безпеки. 

На нинішньому етапі ключовим нормативно-правовим актом України 

стосовно забезпечення соціально-економічної безпеки держави є Закон України 

«Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV. 

Так, у статті 1 «Визначення термінів» вказаного Закону наведено, що під 

національною безпекою слід розуміти захищеність інтересів, що є життєво 

важливими для громадянина, людини суспільства і держави у цілому. Подібна 

захищеність покликана забезпечувати стабільний суспільний розвиток, 

своєчасно виявляти реальні та потенційні загрози національним інтересам, а 

також забезпечувати їх запобігання та нейтралізацію в умовах виникнення 

тенденцій негативного характеру, які трансформуються у потенційні чи реальні 

загрози національним інтересам у таких сферах: 

- правоохоронна діяльність; 

- антикорупційна діяльність; 

- прикордонна діяльність та оборона; 

- міграційна політика; 

- охорона здоров'я; 

- освітня та наукова діяльність; 

- науково-технічна й інноваційна політика; 

- розвиток населення з культурної точки зору; 

- підтримка свободи слова й інформаційної безпеки; 

- соціальна політика та забезпечення з пенсійної точки зору; 

- житлово-комунальне господарство; 

- фінансовий ринок; 

- захист прав власності; 

- функціонування фондових ринків і забезпечення обігу цінних паперів; 
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- бюджетно-податкова та митна політика; 

- підприємницька й торгова діяльність; 

- ринок банківських послуг; 

- інвестиційна політика; 

- ревізійна діяльність; 

- монетарна та валютна політика; 

- захист інформації; 

- проведення ліцензійних операцій; 

- функціонування промисловості та сільського господарства; 

- забезпечення транспорту та зв'язку; 

- інформаційні технології; 

- енергетика й енергозбереження; 

- діяльність природних монополій; 

- використання земельних і водних ресурсів, корисних копалин, а також 

надр; 

- підтримка оптимального екологічного стану довкілля тощо [317]. 

Як можна побачити, усі зазначені напрямки так чи інакше стосуються 

соціальної й економічної безпеки. 

При цьому доцільно звернутися до сутності відповідних дефініцій, яку 

закріплено у Методичних рекомендаціях розрахунку рівня економічної безпеки 

України, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

Україні від 29 жовтня 2013 року № 1277. 

Так, у розділі ІІ зазначеного документу «Визначення термінів» під 

економічною безпекою розуміється стан національної економіки, який 

уможливлює збереження стійкості відносно загроз зовнішнього чи 

внутрішнього походження, а також забезпечує високу ступінь 

конкурентоспроможності на рівні світового економічного середовища та 

визначає здатність національної економіки до стабільного та збалансованого 

розвитку. 

У цьому контексті слід звернути увагу на Указ Президента України «Про 
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рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року 

«Про Стратегію національної безпеки України» від 26.05.2015 № 287/2015.  

У вказаному нормативно-правовому документі зазначено:  

- місце України в світі; 

- ключові принципи забезпечення національної єдності та захищеності 

особистих суспільних і державних життєво важливих інтересів від загроз 

зовнішнього та внутрішнього походження; 

- стратегічні цілі, завдання та пріоритети політики національної безпеки; 

- механізми впровадження державної політики національної безпеки. 

У цілому, у Стратегії національної безпеки України визначено ключові 

цілі, завдання, принципи та механізми забезпечення особистих, суспільних і 

державних життєво важливих інтересів від загроз зовнішнього та внутрішнього 

походження [318]. 

Так, у розділі 3 Стратегії «Безпекове середовище та актуальні загрози 

національним інтересам і національній безпеці України» зазначено такі загрози 

економічній безпеці України: 

- залежність національного ринку України від зовнішньоекономічної 

кон'юнктури, низька ефективність заходів, спрямованих на захист вітчизняного 

ринку від недобросовісної конкуренції, спричиненої функціонуванням 

українських монополістів та імпортерів, а також на запобігання контрабанди; 

- неоптимальне використання матеріальних ресурсів, переважна наявність 

у промисловій структурі галузей, яким притаманна низька частка доданої 

вартості, недостатня технологічність національної економіки України; 

- наявність ризиків валютного характеру, нераціональне використання 

фінансових ресурсів Державного і місцевих бюджетів; 

- неадаптованість норм вітчизняного законодавства до активізації 

інноваційного розвитку національної економіки, суттєвий рівень тінізації 

економіки, брак необхідних стимулів для легалізації доходів населення та 

зниження рівня нелегальної зайнятості; 

- суттєва залежність функціонування визначених стратегічно важливих 
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галузей національної економіки від іноземного капіталу [318]. 

Крім того, у пп. 3.4 розділу 3 «Актуальні загрози національній безпеці 

України» Стратегії зазначено  наступні загрози, що пов’язані з наявністю 

економічної кризи, відсутністю достатнього обсягу державних  фінансових 

ресурсів та зниження загального рівня життя населення: 

- наявність моделі національної економіки, який притаманний 

монопольно-олігархічний характер, та яка є низькотехнологічною  й 

ресурсовитратною; 

- брак чітко встановлених цілей стратегічного характеру, а також 

ключових напрямів і завдань, що покликані забезпечити розвиток України з 

соціально-економічної, воєнно-економічної та науково-технічної точки зору, а 

також відсутність дієвих механізмів використання ресурсів для досягнення 

зазначених цілей і завдань; 

- тінізація та криміналізація національної економіки, наявність системи 

розподілу суспільних ресурсів, побудованої за кримінально-клановим 

принципом; 

- деформація державного регулювання бізнес-структур, зокрема, 

наявність корупційного компоненту в цьому контексті; 

- відсутність незалежності української економіки на світовому рівні; 

- відсутність оптимального управління боргом держави; 

- підвищення рівня безробіття; 

- активізація процесів міграції населення як результат бойових дій; 

- руйнування соціально-економічної системи на територіях, що є 

тимчасово окупованими [318]. 

При цьому у пункті 4.9 Стратегії «Забезпечення економічної безпеки» 

зазначено, що ключовою складовою економічних реформ є формування 

сприятливих умов для усунення бідності та надмірного суспільного 

розшарування за майновою ознакою, адаптація державних соціальних 

стандартів для відповідних норм країн-членів ЄС, а також отримання таких 

економічних індикаторів, які є необхідними для членства України у ЄС [318]. 
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З метою досягнення зазначеного стану у Стратегії пропонуються такі 

заходи: 

- забезпечення захисту економічної конкуренції; 

- оптимізація податкової системи; 

- забезпечення сприятливого клімату для розвитку бізнесу й 

прискореного розвитку інновацій; 

- проведення економічної демонополізації та дерегуляції; 

- оптимальне застосування механізму спеціальних санкцій 

обмежувального характеру в економіці; 

- формування сприятливих умов для залучення інвестиційного капіталу, 

зокрема, іноземного походження до ключових економічних галузей, переважно, 

до транспортного й енергетичного секторів; 

- забезпечення готовності економіки до можливої збройної агресії; 

- розвиток оборонно-промислового комплексу як одного з 

найпотужніших економічних секторів, що відіграє провідну роль у прискоренні 

інноваційної економічної модернізації; 

- підвищення гнучкості та стійкості вітчизняної економіки до негативних 

впливів ззовні; 

- здійснення диверсифікації зовнішніх ринків; 

- оптимізація фінансових і торговельних потоків; 

- захист та збереження інфраструктурної цілісності в умовах кризових 

ситуацій, що становлять загрозу національній, зокрема, соціально-економічній 

безпеці; 

- раціональне використання коштів бюджетного походження, ефективний 

контроль за державним боргом; ефективне використання економічної 

допомоги, що надається міжнародними фінансовими організаціями; 

- стабілізація функціонування банківської системи; досягнення прозорості 

грошово-кредитної політики; підтримка довіри до фінансових інститутів 

України; 

- протидія процесам тінізації економіки та злочинності в економічному 
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секторі [318]. 

При цьому, враховуючи наявність корупційних явищ в національній 

економіці, заслуговує на увагу аналіз Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014−2017 

роки» від 14.10.2014 № 1699-VII.  

Метою введення в дію зазначеного Закону є формування в Україні 

системи прийняття рішень відносно антикорупційної політики ґрунтуючись на 

результатах аналізу достовірних даних щодо корупційних проявів, а також 

чинників, які спричиняють корупційні дії, зокрема, враховуючи результати 

проведення спостережень статистичного характеру, а також моніторингу 

процесу впровадження цих рішень та їх впливу на процедуру запобігання 

корупційних заходів незалежним спеціалізованим органом у співробітництві з 

громадськістю, та забезпечення підтримки усунення корупції з суспільної точки 

зору [185]. 

Крім того, економічна безпека України регулюється нормами, 

визначеними у наступних законах: 

- Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» 

від 05.03.1998 № 183/98-ВР [188]; 

- Закон України «Про службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-

XII [189]; 

- Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 № 1777-

XII; 

- Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII [186]; 

- Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-

IV [180]; 

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 

№ 1702-VII [184]; 
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- Закон України «Про державну податкову службу в Україні» 

від 04.12.1990 № 509-XII [181]. 

Крім вищезазначених законів економічна безпека в Україні регулюється: 

- Митним кодексом України від 13.03.2012 № 4495-VI [277]; 

- Господарським кодексом України від 16.01.2003 № 436-IV [95]; 

- Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI [54]; 

- Указом Президента України «Про національну програму боротьби з 

корупцією» від 10.04.1997 № 319/97 [363]; 

- Указом Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції 

України до Європейського Союзу» від 11.06.1998 № 615/98 [362].  

Окремі питання підтримки економічної безпеки відображені у зверненнях 

Президента України до Верховної Ради України, постановах Кабінету Міністрів 

України; нормативно-правових актах міністерств та інших органів виконавчої 

влади.  

Окремо слід приділити увагу нормативним документам міжнародного 

рівня, які містять низку міжнародних угод, міжнародно-правових звичаїв, 

рішень організацій міжурядової взаємодії.  

Що стосується соціальної безпеки, то Методичні рекомендації розрахунку 

рівня економічної безпеки України визначають її як стан розвитку держави, що 

дозволяє державі підтримати якість і гідність життя населення без урахування 

вікових, статевих характеристик та  рівня доходів, а також уможливлює 

сприяння розвитку людського капіталу як ключового компоненту потенціалу 

країни з економічної точки зору. 

Що стосується нормативно-правового забезпечення соціальної безпеки, 

то у цьому контексті необхідно звернути увагу на низку законів: 

- Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV [190]; 

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [183]; 

- Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [182]; 
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- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

від 21.03.1991 № 875-XII [187]; 

- Закон України «Про соціальний діалог в Україні» 

від 23.12.2010 № 2862-VI [191]. 

Зокрема, Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV 

встановлює ключові засади організаційного та правового характеру стосовно 

надання соціальних  послуг  особам,  які  знаходяться  в  складних  

життєвих умовах та яким потрібна стороння допомога [190].  

Що стосується Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, то у ньому визначено 

засади правового, фінансового й організаційного характеру відносно здійснення 

державного соціального страхування, що є загальнообов’язковим для громадян, 

які працюють, з метою забезпечення їх соціального захисту у випадках 

тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, професійних 

захворювань, подій на виробництві, а також охорони життя та здоров’я [183].  

Відносно Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV необхідно зазначити, що у ньому 

присутні норми щодо: 

- принципів, засад і механізмів дії системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування; 

- розрахунку, перерахунку та виплати пенсійного забезпечення; 

- надання послуг соціального характеру за рахунок фінансових ресурсів 

Пенсійного фонду, що накопичуються, страхових внесків роботодавців, 

бюджету та інших джерел; 

- забезпечення укладання страхових угод щодо довічного пенсійного 

забезпечення чи одноразових виплат для застрахованих осіб, членів їх сімей та 

інших осіб [182].  

Відносно Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» 21.03.1991 № 875-XII необхідно звернути увагу на те, що ним 

встановлено засади соціального захисту інвалідів на умовах гарантування їм 
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рівної з усіма громадянами можливості участі в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема, політичній, соціальній, економічній тощо, а також визначено норми 

щодо формування сприятливих умов для ефективної реалізації їх прав і свобод 

та ведення ними повноцінного способу життя відповідно до особистих 

здібностей, інтересів і можливостей [187].  

Якщо звернутися до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» 

від 23.12.2010 № 2862-VI, то у ньому зазначено правові основи організації та 

порядку здійснення соціального діалогу в Україні з метою формування та 

впровадження державної соціальної й економічної політики, а також 

забезпечення регулятивних процесів щодо відносин у трудовій, соціальній та 

економічній сферах, а також забезпечення підвищення рівня й якості 

громадського життя та стабільності в суспільстві з соціальної точки зору [191].  

У цілому, якщо підвести підсумок оцінці особливостей правового 

механізму держави щодо забезпечення  соціально-економічної безпеки 

України, доцільно зазначити наступне.  

На нинішньому етапі правовий механізм забезпечення соціально-

економічної безпеки потребує суттєвого вдосконалення внаслідок наявності 

суттєвої кількості нормативно-правових актів у зазначеній сфері, які регулюють 

окремі аспекти соціальної та економічної безпеки. Зокрема, відсутній 

спеціалізований нормативно-правовий акт, що визначав би норми діяльності 

органів державної влади в контексті забезпечення соціально-економічної 

безпеки. Крім того, вітчизняні нормативно-правові акти щодо забезпечення 

соціально-економічної не є у необхідній мірі адаптованими до відповідних 

міжнародних, зокрема, європейських стандартів.   

 

 
РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
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3.1. Удосконалення функціонування організаційного механізму 

держави щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 
 

Відповідно до статті 4 «Суб'єкти забезпечення національної безпеки» 

Закону України «Про основи національної безпеки України» від 

19.06.2003 № 964-IV до них відносяться ті, що зазначені на рис. 3.1 [317]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 − Суб’єкти забезпечення національної безпеки України 
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соціально-економічної безпеки в Україні відіграють Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України та Міністерство соціальної політики України. 

Так, діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
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- здійснення планування та реформування економіки зі стратегічної точки 

зору; 

- моніторинг економічної ситуації в країні та проведення прогнозування 

на макроекономічному рівні; 

- формування та реалізацію державної політики в економічних секторах; 

- підтримку державно-приватного партнерства; 

- розвиток оборонної й економічної безпеки; 

- здійснення торговельного захисту та забезпечення торговельного 

розвитку; 

- організацію нагляду за ринковою діяльністю на рівні держави стосовно 

реалізації продукції нехарчового призначення;  

- розробку та впровадження інвестиційно-інноваційної політики; 

- вдосконалення системи управління інвестиційними проектами держави; 

- забезпечення регіонального розвитку; 

- формування та впровадження фінансової політики; 

- підтримку зовнішньоекономічної діяльності та розширення експорту; 

- підтримку зв’язків із світовою організацією торгівлі; 

- забезпечення співробітництва між Україною та ЄС; 

- підтримку зв’язків з міжнародними організаціями фінансового 

характеру та залучення технічної допомоги на міжнародному рівні; 

- вдосконалення регуляторної політики та активізація підприємницької 

діяльності; 

- здійснення регулювання біржової діяльності; 

- забезпечення технічного регулювання в контексті проведення 

стандартизації, сертифікації й акредитації; 

- підтримку виставково-ярмаркових заходів; 

- проведення публічних закупівель; 

- ведення реєстру адміністративних послуг; 

- надання послуг адміністративного характеру; 

- проведення консультацій із громадськістю та громадську експертизу 
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тощо [188; 317]. 

Зокрема, у межах здійснення планування та реформування економіки зі 

стратегічної точки зору Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

здійснює розробку планів та програм соціально-економічного розвитку в 

Україні а також займається формуванням державних цільових програм. 

Що стосується моніторингу економічної ситуації в країні та проведення 

прогнозування на макроекономічному рівні, то у цьому контексті Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України займається відслідковуванням 

тенденцій тіньової економіки, здійснює аналіз балансів попиту і пропозиції для 

ключових типів ресурсів продовольства, розраховує й оцінює основні 

індикатори та будує прогнози соціально-економічного розвитку України, 

здійснює консенсус-прогноз, оцінює стан економічної безпеки в Україні та 

готує відповідні матеріали інформаційно-аналітичного характеру. 

Відносно формування та реалізації державної політики в економічних 

секторах необхідно відмітити такі функції Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України: 

- управління державним сектором економіки; 

- забезпечення розвитку реального сектору економіки; 

- формування цінової й тарифної політики тощо. 

Відносно здійснення торговельного захисту та забезпечення 

торговельного розвитку Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

розробляє та впроваджує державну політику у сфері торгівлі, а також 

забезпечує захист прав споживачів [17; 29; 188; 317]. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України» від 20 серпня 2014 

року № 459, ключовими завданнями Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України в контексті забезпечення соціально-економічної безпеки є, по-

перше, розробка та впровадження низки напрямів державної політики, зокрема, 

стосовно: 

- цивільного захисту;  
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- економічного та соціального розвитку;  

- ціноутворення;  

- розвитку промисловості та підприємництва;  

- технічного регулювання, стандартизації, ліцензування, метрології та 

метрологічної діяльності;  

- здійснення державних та публічних закупівель; 

- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців; 

- підтримки партнерських відносин між державним і приватним 

секторами;  

- інвестиційної діяльності;  

- формування та підтримки функціонування індустріальних парків;  

- розвиту туристично-курортної діяльності;  

- забезпечення нагляду держави за функціонуванням ринку;  

- здійснення торговельних операцій та надання послуг побутового 

характеру;  

- забезпечення співробітництва України й країн ЄС відносно 

співробітництва в соціальній та економічній сферах; 

- інтеграції вітчизняної економіки до світового економічного простору, 

забезпечення співробітництва зі Світовою організацією торгівлі; 

- надання послуг адміністративного характеру; 

- залучення технічної допомоги на міжнародному рівні; 

- охорони прав на інтелектуальну власність; 

- контролю експортної діяльності; 

- нагляду стосовно ведення господарської діяльності; 

- захисту прав споживачів; 

- стимулювання регіонального розвитку; 

- моніторингу доходів населення; 

- розвитку підприємництва малого та середнього рівня; 

- підтримки економічної конкуренції й обмеження монопольних проявів; 

- розвитку оборонно-промислового комплексу тощо. 
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Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

відповідно до зазначених завдань, реалізує такі функції стосовно забезпечення 

соціально-економічної безпеки: 

- узагальнення законодавчої практики у зазначених сферах у межах своєї 

компетенції; розробка пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-

правової бази, подання їх на розгляд до Кабінету Міністрів України; 

- розробка проектів законів у межах визначеної компетенції; 

- здійснення регулювання з нормативно-правової точки зору питань, що 

відносяться до компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, в контексті забезпечення соціально-економічної безпеки; 

- діагностика сучасного стану та тенденцій соціально-економічного 

розвитку у цілому та окремих галузей і секторів економіки зокрема, 

формулювання пропозицій щодо ключових напрямів економічного 

реформування, проведення середньо- та короткострокового прогнозування 

соціально-економічного розвитку на державному рівні з застосуванням 

сучасних прогностичних технологій сумісно з Національним банком України, 

розробка відповідних необхідних програм і планів, координація роботи органів 

виконавчої влади стосовно вирішення зазначених питань; 

- визначення економічних засад соціально-демографічного розвитку, 

формування прогнозів чисельності населення України за статевою, віковою, 

доходною тощо ознаками; 

- визначення стану конкурентоспроможності вітчизняної економіки, 

виділення необхідних напрямів діяльності та розробка відповідних заходів для 

підвищення її рівня; 

- прогнозування зведеного балансу фінансових ресурсів України; 

- оцінка впливу валютної, курсової, а також грошово-кредитної політики 

на процеси соціально-економічного розвитку, висування пропозицій щодо 

підвищення ефективності їх застосування з метою забезпечення економічного 

росту; 

- формулювання пропозицій стосовно визначення напрямів 
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удосконалення податкового та бюджетного законодавства; 

- прогнозування Державного бюджету України та здійснення його 

економічної оцінки; 

- аналіз рівня впливу послуг банківського, страхового, валютного, 

фондового ринків тощо на процеси соціально-економічного розвитку; 

- здійснення економічної діагностики дієвості системи пенсійного 

забезпечення; 

- забезпечення управління та координації з організаційно-методичної 

точки зору роботи, що орієнтовані на розробку, впровадження та моніторинг 

реалізації цільових програм соціально-економічного розвитку на державному 

рівні; 

- надання Міністерству фінансів України сформованого переліку 

державних цільових програм соціально-економічного розвитку, які потребують 

застосування коштів бюджетного походження; 

- формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації фахівців; 

- забезпечення державної економічної безпеки, здійснення економічної 

детінізації [17; 29; 188; 317]; 

- формулювання пропозицій, розробка нормативів і стандартів стосовно 

обсягів надання соціальних гарантій; 

- оцінка поточної ситуації та тенденцій розвитку у соціально-гуманітарній 

сфері; аналіз впливу державної політики на соціально-економічний розвиток; 

- діагностика економічного компоненту державної міграційної політики; 

- моніторинг показників забезпечення продовольчої безпеки; 

- проведення операцій фінансового характеру з товарами; 

- управління процесами розробки, державної реєстрації, впровадження, 

моніторингу й оцінки ефективності  інвестиційних проектів на державному 

рівні, зокрема, стосовно міжнародного інвестування у пріоритетних 

економічних галузях, а також формування позитивного інвестиційного іміджу; 

- здійснення обліку договорів щодо забезпечення партнерських відносин 
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державного та приватного секторів; 

- формування та впровадження цільових програм на державному рівні 

стосовно розвитку промислового сектора економіки; 

- здійснення аналізу стану конкурентоспроможності промислових 

галузей, координація заходів, спрямованих на підвищення її рівня; 

- оцінка ефективності зовнішньої торгівлі продукцією промислового 

сектора економіки, забезпечення розвитку зовнішньоекономічних зв’язків й їх 

інформаційного забезпечення; 

- забезпечення науково-технічного розвитку економіки; 

- забезпечення охорони прав на інтелектуальну власність, підготовка та 

перепідготовка фахівців у сфері захисту інтелектуальної власності; 

- прогнозування та погодження рівнів споживчих цін і тарифів; 

- підтримка міжнародного співробітництва стосовно державних 

закупівель; 

 - розроблення сумісно з центральними органами виконавчої влади 

системи критеріїв, які є визначальними для включення підприємств до переліку 

стратегічно важливих для забезпечення економічної безпеки держави; 

- внесення пропозицій щодо розрахунку ключових соціально-

економічних показників розвитку малого і середнього підприємництва; 

сприяння функціонуванню громадських формувань, що представляють інтереси 

підприємництва малого та середнього рівня; 

- забезпечення державного регулювання у сфері стандартизації, 

метрології та сертифікації, зокрема, затвердження переліку продукції, що 

підлягає обов’язковій сертифікації; 

- оцінка й оптимізація державного нагляду за ринковою діяльністю; 

- забезпечення можливості доступу України до систем регіонального, 

іноземного та міжнародного рівня, які повідомляють про продукцію, яка 

становить ризик; 

- адаптація вітчизняних нормативно-правових актів до міжнародних та 

європейських правил здійснення торгівлі та діяльності щодо надання послуг 
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побутового характеру, а також визначення відповідних державних соціальних 

нормативів у цьому контексті; 

- вдосконалення співпраці з країнами ЄС у межах міжнародних договорів, 

забезпечення залучення вітчизняних підприємств, організацій та установ до 

співробітництва з країнами ЄС стосовно розробки та впровадження спільних 

програм щодо розвитку соціально-економічної сфери; 

- адаптація вітчизняного законодавства до нормативно-правової бази ЄС; 

-  моніторинг зовнішньоекономічних зв’язків України, аналіз 

ефективності експортно-імпортної діяльності в умовах існуючих змін 

кон’юнктури світового ринку; 

- забезпечення державної підтримки експортної діяльності; 

- впровадження інноваційних форм економічного співробітництва з 

зарубіжними країнами та вдосконалення; 

- визначення пріоритетних шляхів співробітництва зі Світовою 

торговельною організацією та укладання з нею двохсторонніх договорів; 

- контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

вимог вітчизняного законодавства та положень міжнародних угод; 

- забезпечення формування та реалізації державної економічної політики 

у сфері безпеки й оборони, здійснення мобілізаційної підготовки національної 

економіки; 

- корпоратизація або відчуження підприємств, що знаходяться у 

державній власності, у разі необхідності; 

- проведення національних ярмаркових, виставкових заходів, семінарів і 

симпозіумів щодо економічних питань, а також підтримка співробітництва у 

цьому контексті з іншими країнами; 

- підтримка вітчизняної туристичної індустрії, зокрема, проведення 

досліджень вітчизняного туристичного ринку; 

- підтримка соціального діалогу на рівні галузей з відповідним 

укладанням міжгалузевих договорів тощо [17; 29; 188; 317].  

У цьому контексті необхідно також проаналізувати діяльність 
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Національного антикорупційного бюро України відповідно до Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII.  

Національне антикорупційне бюро України являє собою державний 

правоохоронний орган, діяльність якого орієнтована на запобігання, виявлення, 

усунення, розслідування та розкриття правопорушень корупційного характеру в 

межах його компетенції. 

Ключовим завданням Національного антикорупційного бюро України є 

боротьба з кримінальним правопорушеннями корупційного характеру, які 

вчинені посадовими особами в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, та є загрозою національній, і, відповідно, соціально-

економічній безпеці. 

Відповідно до статті 3 зазначеного Закону, основними принципами 

діяльності Національного антикорупційного бюро України є такі: 

- дотримання верховенства права; 

- повага до громадських прав і свобод та їх дотримання; 

- забезпечення законності; 

- гарантування безсторонності та справедливості; 

- підтримка незалежності Національного бюро та його співробітників; 

- забезпечення суспільної та державної підконтрольності й підзвітності у 

межах визначених законодавством норм; 

- можливість здійснення цивільного контролю у демократичній формі 

завдяки відкритості; 

- присутність політичної нейтральності та позапартійності; 

- співробітництво з іншими органами державної влади та місцевого 

самоврядування, а також з об’єднаннями громадян [17; 29]. 

Крім того, у Законі України «Про запобігання корупції» 

від 14.10.2014 № 1700-VII визначено засади діяльності Національного агентства 

з питань запобігання корупції.  

Так, відповідно до статті 4 «Статус Національного агентства з питань 

запобігання корупції», воно відноситься до центральних органів виконавчої 
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влади зі спеціальним статусом, до функцій якого належать розробка та 

впровадження державної антикорупційної політики. 

Національне агентство з питань запобігання корупції є підконтрольним 

Верховній Раді України та підзвітним Кабінету Міністрів України у межах 

своєї компетенції. 

Відповідно до статті 4 «Склад Національного агентства» Закону України 

«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, Національне агентство з 

питань запобігання корупції являє собою колегіальний орган, який нараховує 

п’ять членів. 

До складу Національного агентства з питань запобігання корупції можуть 

входити громадяни України, які досягли віку тридцять п’ять років, мають вищу 

освіту, володіють державною мовою,  ділові й моральні якості, освітньо-

професійний рівень та стан здоров’я яких уможливлюють виконання ними 

необхідних службових обов’язків. 

Члени Національного агентства з питань запобігання корупції 

призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на чотирирічний термін 

за результатами проведення конкурсу. При цьому відсутня можливість 

обіймання цієї посади однією і тією ж самою особою більш, ніж два строки 

підряд [185]. 

Що стосується соціальної безпеки, то у цьому контексті по-перше 

необхідно розглянути діяльність Міністерства соціальної політики України. 

Ключові положення щодо функціонування Міністерства соціальної політики 

України визначено у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Міністерство соціальної політики України» від 17 червня 2015 

р. № 423. 

Відповідно до зазначеного Положення, основним завданням Міністерства 

соціальної політики України є забезпечення розробки та впровадження 

державної політики стосовно: 

- сфери праці; 

- соціальної політики; 
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- зайнятості населення; 

- трудової міграції; 

- трудових відносин; 

- загальнообов’язкового державного страхування з соціальної та 

пенсійної точки зору; 

- встановлення діалогу з соціумом; 

- діяльності волонтерів; 

- стосовно проблем сім’ї та дітей; 

- забезпечення дитячого відпочинку та оздоровлення; 

- захисту дитячих прав та усиновлення; 

- надання гуманітарної допомоги; 

- забезпечення рівних статевих прав; 

- забезпечення окремих соціальних груп та людей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, соціальними послугами; 

- соціального захисту інвалідів, учасників антитерористичної операції, 

ветеранів війни та праці тощо; 

- розробки та впровадження соціальних стандартів і соціальних гарантій 

держави для населення [115; 125].  

Також необхідно звернути увагу на функціонування Комітету з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.  

Напрями функціонування Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення зазначено у Постанові Верховної 

Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 № 22-VIIІ. Так, 

згідно зазначеної Постанови, Комітет з питань соціальної політики, зайнятості 

та пенсійного забезпечення займається наступними питаннями: 

- розробка та впровадження державної політики у сфері соціального 

захисту громадян; 

 - підтримка державного соціального страхування; 

- введення в дію соціального медичного страхування; 
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 - забезпечення соціальних гарантій та необхідного рівня життя людей;  

- формування та реалізація державної політики у сфері регулювання 

трудових відносин та зайнятості населення; 

- забезпечення розвитку партнерства на соціальних засадах та 

функціонування громадських об’єднань на умовах соціального партнерства; 

- підтримка функціонування соціальних фондів; 

- вдосконалення державної політики у сфері пенсійного забезпечення 

[114; 316]. 

Структуру Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення наведено на рис. 3.2 [272]. 

При цьому необхідно зазначити, що, зокрема, питанням зайнятості 

населення займається Державна служба зайнятості України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 − Структура Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 
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пенсійного забезпечення 

 
Так, управління організації надання соціальних послуг містить наступні 

відділи: 
- відділ організації надання соціальних послуг; 
- відділ реєстрації надання соціального забезпечення; 
- відділ з питань посередництва.  
Що стосується управління профорієнтації, професійного навчання та 

навчальних закладів, то до його складу входять такі відділи: 
- відділ організації професійного навчання; 
- відділ організації профорієнтації; 
- відділ навчальних закладів. 
До складу юридичного управління входять відділ нормативно-правового 

забезпечення та юридично-договірний відділ. 
Управління фінансового забезпечення містить відділ економічного 

планування та кошторисів, а також відділ фінансових ресурсів. 
Управління прогнозування, бюджетування та статистики включає відділ 

планування програм сприяння зайнятості, а також відділ статистики та аналізу. 

Управління інформаційних ресурсів містить відділ інформаційних 

технологій та захисту інформації, а також відділ розвитку ЄІАС. 

У цілому, якщо узагальнити особливості функціонування організаційного 

механізму держави щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України, 

то доцільно виділити такі проблеми: 

- відсутність єдиного органу державної виконавчої влади стосовно 

виконання функцій із забезпечення соціально-економічної безпеки в Україні; 

- подібність функцій щодо  забезпечення соціальної безпеки, зокрема, 

наприклад, стосовно зайнятості населення (Державна служба зайнятості 

України та Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення); 

- відсутність єдиного центру прогнозування соціально-економічного 

розвитку, натомість наявність різнохарактерних подібних підрозділів в органах 
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державної виконавчої влади [31; 272]. 

Зокрема, внаслідок відсутності єдиного центру прогнозування соціально-

економічного розвитку, органи державної влади не мають можливості 

отримувати повну, своєчасну і достовірну інформацію щодо: 

- загального рівня соціально-економічного розвитку; 

- прогнозованого рівня макроекономічних показників; 

- проблемних показників соціально-економічного розвитку; 

- причинно-наслідкових зв’язків в економіці тощо. 

Відповідно, відсутня можливість прийняття раціональних рішень щодо 

завдань структурної політики та пріоритетів державної підтримки забезпечення 

соціально-економічної безпеки, а також у попередженні дії негативних 

чинників, що загрожують соціально-економічній безпеці країни.  

Виходячи з цього, доцільним є впровадження новітніх інформаційно-

технічних засобів забезпечення соціально-економічної безпеки України через 

низку наступних заходів: 

- розробка єдиної міжвідомчої автоматизованої системи збору, зберігання 

та обробки інформації при здійсненні всіх видів державного контролю, у тому 

числі сполучення баз даних державних органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування;  

- створення операційного центру для обробки інформації щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки та прийняття рішень;  

- удосконалення технології формування та ведення статистичних даних 

щодо соціально-економічної безпеки у відповідності з міжнародними 

стандартами. 

 

3.2. Підходи до моделювання системного механізму державного 

забезпечення соціально-економічної безпеки України 

 

У практиці державного управління моделювання як метод наукового 

пізнання використовується при організації, плануванні, удосконалюванні 
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конкретних видів діяльності держави. Моделювання припускає побудову 

певного образу об'єкта (предмета, процесу або явища), що досліджується, та 

являє собою систему елементів, що відтворюють його основні характеристики 

(зв'язки, функції тощо).  Аналогія між об'єктом, що досліджується, та моделлю 

дозволяє переходити від моделі до безпосереднього об'єкта та співвідносити з 

ним результати, отримані  в процесі дослідженні моделі [72; 83; 173].  

Модель системного державного механізму забезпечення соціально-

економічної безпеки України повинна ґрунтуватися на структурі державного 

забезпечення соціально-економічної безпеки, яку наведено на рис. 3.3 [162].   

У контексті дисертаційного дослідження об'єктом  моделювання  є  

діяльність органів державної влади й суб'єктів господарювання щодо  

забезпечення соціально-економічної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 − Структура державного забезпечення соціально-економічної 

безпеки 

 

Відповідно до системного підходу, модель механізму державного 

забезпечення соціально-економічної безпеки  повинна містити: 

- цілі й завдання діяльності;  

Аналітична 

діяльність 

Державне забезпечення 

соціально-економічної 

безпеки 

Нормативно-правове забезпечення Інституційне забезпечення 

Нормативно-
правова база 

Регулятивні 

функції 
Контроль і 

нагляд 
Моніторинг 

Інфраструктурне забезпечення 

Аналітична 

діяльність 



94 
 

- суб'єкт діяльності; 

- об'єкт діяльності та його основні особливості;  

- загрози, від яких об'єкт діяльності повинен бути захищеним та 

відповідні механізми реалізації захисту; 

- умови (або особливості середовища), в яких здійснюється діяльність; 

- форми, методи та засоби, що використовуються суб'єктами 

діяльності для досягнення поставлених цілей і вирішення конкретних 

завдань; 

- тактика використання  сил і засобів для захисту інтересів суб’єкта 

діяльності; 

- результат діяльності як прогнозована форма досягнення мети [162]. 

Вихідним моментом моделювання є визначення мети діяльності. У 

контексті дисертаційної роботи подібна мета формулюється у забезпеченні 

соціально-економічної безпеки України. Відповідно, під соціально-

економічною безпекою слід розуміти стан системи соціально-економічних 

відносин  між суб'єктами господарювання, індивідами, державними 

інститутами у рамках національної економіки та в інших сферах соціально-

економічної діяльності, що забезпечує можливість повної реалізації й 

захищеність життєво важливих соціально-економічних інтересів від 

зовнішніх і внутрішніх загроз через усунення передумов і подолання 

існуючих протиріч, досягнення збалансованості інтересів кожного з 

учасників соціально-економічних відносин. Тобто, повинна бути 

побудована модель діяльності, що буде забезпечувати зазначений стан 

системи соціально-економічних відносин [173; 302]. 

Забезпечення  соціально-економічної безпеки − це діяльність щодо 

створення умов для стабільного безкризисного розвитку соціально-економічної 

системи, виявленню, попередженню й припиненню дії загроз, усуненню 

протиріч між інтересами різних держав, соціальних груп, суспільства й 

індивіда. Головною метою забезпечення соціально-економічної безпеки є 

усунення протиріч між соціально-економічними інтересами суб'єктів 
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господарювання, держави,  особистості й суспільства,  між інтересами  різних 

держав у сфері міжнародних соціально-економічних відносин, створення 

сприятливих умов для еквівалентної, рівноправної реалізації життєво важливих 

соціально-економічних інтересів всіх суб'єктів соціально-економічних відносин 

[5; 21].  

Система забезпечення соціально-економічної безпеки містить у собі 

сукупність суб'єктів соціально-економічної безпеки, систему мір і діяльність 

щодо їх реалізації з метою захисту життєво важливих соціально-економічних 

інтересів особистості, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Суб'єктами забезпечення соціально-економічної безпеки є держава та її 

структури, юридичні й фізичні особи, інші суб'єкти господарювання. 

Основним суб'єктом соціально-економічної безпеки, що забезпечує її 

реалізацію на національному, суспільному, державному рівні та чинить 

істотний вплив на забезпечення соціально-економічної безпеки особистості 

(громадянина) є  держава, що реалізує функції в зазначеній сфері через органи 

законодавчої, виконавчої  й судової  влади [15; 26]. 

Юридичні та фізичні особи (громадяни) забезпечують своєю діяльністю 

власну соціально-економічну безпеку, захищаючи й реалізовуючи життєво 

важливі соціально-економічні інтереси, але також зобов'язані, відповідно до 

норм діючого законодавства, не допускати обмеження національних і 

державних інтересів, забезпечувати умови для їхньої пріоритетної реалізації. 

До системи органів, що забезпечують соціально-економічну безпеку 

входять такі: Президент України, Кабінет Міністрів України, органи 

законодавчої й виконавчої  влади всіх рівнів, Міністерства й відомства, 

підприємства й установи різних форм власності та сфер діяльності, юридичні й 

фізичні особи [317]. 

Система забезпечення соціально-економічної безпеки поєднує 

цілеспрямовану діяльність державних органів, посадових осіб і громадян 

України щодо захисту життєво важливих соціально-економічних інтересів 

особистості, суспільства й держави від всіх видів загроз зовнішнього й 
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внутрішнього характеру. 

Для забезпечення соціально-економічної безпеки зазначеними суб'єктами 

здійснюється система мір (правового, економічного, організаційного, 

аналітичного, оперативно-розшукового й іншого необхідного для захисту 

соціально-економічних інтересів характеру), що містить:  

- розробку економічних механізмів регулювання системи соціально-

економічних відносин у суспільстві;  

- прийняття правових нормативних актів, що закріплюють сформовану  

систему соціально-економічних відносин і регулюючу практику господарської 

діяльності;  

- здійснення організаційних й управлінських дій, що забезпечують 

функціонування всіх суб'єктів господарювання й ефективну, еквівалентну 

реалізацію їхніх інтересів [71; 106]. 

Предметом державної діяльності в області забезпечення національної 

соціально-економічної безпеки є: 

- визначення й моніторинг факторів, що підривають стійкість соціально-

економічної системи й держави в короткостроковій і довгостроковій 

перспективі; 

- формування й впровадження соціально-економічної політики 

(визначення цілей, пріоритетів, завдань і напрямків забезпечення соціально-

економічної безпеки). 

Пріоритетні напрямки забезпечення соціально-економічної безпеки 

повинні формулюватися в Стратегії забезпечення соціально-економічної 

безпеки України [74; 103]. 

Стратегія забезпечення соціально-економічної безпеки України − це 

система політичних, економічних, організаційних, правових мір, що 

забезпечують виділення національних життєво важливих соціально-

економічних інтересів суспільства й всіх громадян, підприємств, Міністерств і 

відомств, суб'єктів господарювання й загроз їхньої діяльності протягом 

історичному відрізку часу в умовах сформованої  зовнішньополітичної та 



97 
 
соціально-економічної обстановки. Стратегія забезпечення соціально-

економічної безпеки України може включати характеристику умов, факторів, 

найважливіших параметрів і граничних показників, досягнення яких 

забезпечить можливості для функціонування всієї системи забезпечення 

життєво важливих соціально-економічних інтересів. 

На основі Стратегії забезпечення соціально-економічної безпеки України 

Міністерства й відомства повинні формувати Плани заходів щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки у відповідній сфері господарської діяльності 

[76; 122]. 

Кожний із суб'єктів забезпечення соціально-економічної безпеки виконує 

свої функції в певній сфері господарської, управлінської або організаційної 

діяльності, реалізує діяльність щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки за рахунок розробки мір економічного, правового, аналітичного, 

оперативно-розшукового й іншого характеру відповідно до компетенції, 

покладеної на нього законодавством України. 

Стратегія забезпечення соціально-економічної безпеки становить основу 

планування діяльності кожного суб'єкта. Зміст цієї діяльності визначається 

моделлю, що розробляється кожним із суб'єктів стосовно специфіки діяльності 

в тій або іншій сфері з урахуванням: 

- умов тієї сфері господарської діяльності, у межах якої даний суб'єкт 

здійснює свою діяльність; 

- наявних у розпорядженні суб'єкта механізмів, засобів і мір протидії  

загрозам, можливостей їхнього запобігання; 

- функцій, які той або інший структурний підрозділ виконує в рамках 

господарської діяльності [87; 123]. 

Побудова системи забезпечення соціально-економічної безпеки, так само 

як і національної безпеки у цілому, повинна базуватися на методологічному 

підході, що включає такі елементи системи забезпечення безпеки:   

-  виявлення загроз і  суб'єктів загроз соціально-економічної безпеки в 

сучасних умовах;  



98 
 

- визначення об'єктів захисту; 

- механізм виявлення життєво важливих соціально-економічних інтересів 

країни або суб'єкта господарювання, сфер і особливостей їхньої реалізації;  

- виявлення суб'єктів, чия діяльність завдає шкоди життєво важливим 

соціально-економічним інтересам особистості, підприємства, суспільства та 

держави; 

- визначення ознак, які свідчать про здійснення  дій, що наносять збиток 

життєво важливим соціально-економічним інтересам країни або суб'єкта 

господарювання;  

- визначення основних факторів і умов, що складаються в сфері 

забезпечення соціально-економічної безпеки держави або підприємства;   

- аналіз особливостей і механізмів завдання збитків життєво важливим 

соціально-економічним інтересам країни або господарюючих суб'єктів; 

- визначення компетенції й взаємин органів, що здійснюють діяльність 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки; 

- формування системи мір щодо реалізації життєво важливих соціально-

економічних інтересів; 

- діяльність щодо протидії загрозам соціально-економічній безпеці та 

локалізації їхніх наслідків [103; 131]. 

Варто підкреслити, що ефективність діяльності щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки буде тим вищою, чим більш чітко будуть 

визначені об'єкт захисту й загрози. Саме від розуміння того, що необхідно 

захищати й від чого залежить зміст Стратегії забезпечення соціально-

економічної безпеки України залежить діяльність кожного суб'єкта системи 

забезпечення соціально-економічної безпеки.  

Аналізуючи вищесказане, доцільно запропонувати наступні механізми і 

заходи щодо запобігання загроз соціально-економічній безпеці країни. 

1. Недопущення надмірної імпортозалежності економіки країни, за якої 

вона втрачає здатність самостійного існування. 

2. Обмеження безробіття на рівні, який не викликає соціальних потрясінь. 
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 3. Удосконалення антикорупційного законодавства та механізму 

боротьби з корупцією. 

 4. Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, зокрема 

сільськогосподарської, авіабудування і автомобілебудування. Тим самим 

положення товаровиробників на внутрішніх та світових ринках стане істотно 

стабільнішим. 

 5. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері економіки.  

У цілому, як свідчить досвід високорозвинених країн, високий рівень 

соціально-економічної безпеки є гарантією незалежності країни, що визначає 

передумови стабільного розвитку економіки і суспільства. Таким чином, 

однією з умов досягнення сталого розвитку країни є забезпечення соціально-

економічної безпеки, тому перед Україною постала актуальна проблема 

створення механізмів і проведення заходів, які б забезпечували національну 

безпеку, і невід'ємну її частину – соціально-економічну безпеку. 

 

3.3. Пріоритети підвищення ефективності державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України 

 

Удосконалення державної політики щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки України є необхідним цілеспрямованим процесом 

забезпечення успішного виживання країни в довгостроковій стратегічній 

перспективі. Даний процес являє собою максимально швидке й можливо повне 

(з урахуванням українських реалій, історичних традицій і культурних 

особливостей) просування до сучасної ефективної європейської моделі 

соціально-ринкової економіки. 

Суб'єктом державної політики щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України виступають держава й її органи, включаючи місцеве 

самоврядування, а також великі господарські утворення. Інструментами 

державної політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 

є соціальні нормативи й споживчі бюджети.  
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Форми державного регулювання в межах державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України є також різноманітними:  

- державний перерозподіл доходів; 

- програми державної допомоги; 

- програми соціального страхування тощо. 

Ключовими цілями державної політики щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки України повинні бути такі: 

- забезпечення соціальної безпеки як сукупності підвидів безпеки, 

обумовленої структурою людської життєдіяльності. Соціальна сфера відіграє 

ключову роль у забезпеченні не тільки соціально-економічної, але й 

національної безпеки. У ній знаходять реальне втілення інтереси особистості, 

суспільства, родини, а також класів, соціальних груп, держави; 

- забезпечення соціальної стабільності як однієї з основних критеріальних 

оцінок економічної безпеки країни, показника здатності держави запобігати 

виникненню й вчасно вирішувати конфлікти, що виникли між суб'єктами 

соціальних відносин, створювати надійний механізм реалізації й захисту 

соціально-економічних інтересів. 

У цілому, державна політика щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України повинна виходити з необхідності неухильного підвищення 

соціальних показників, зростання реальних доходів населення як основних 

коштів подолання падіння рівня життя, головного способу боротьби з масовою 

бідністю й іншими поточними соціально-економічними загрозами. 

З метою підвищення рівня соціально-економічної безпеки України у 

роботі пропонується розробка Державної програми соціально-економічного 

прогресу України на перспективу. Зазначена програма повинна мати чітку 

соціальну спрямованість та мати наступні складові. 

1. Політика в галузі виробництва: використовуючи існуючий науково-

технічний потенціал України, забезпечити стабільне зростання економіки, що 

обумовить розвиток усього економічного комплексу України на новому 

якісному рівні. Це передбачає не тільки глибоку структурну перебудову, темпи 
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її проведення, а також дотримання відповідності між техногенними, 

природними та соціальними факторами людської діяльності. При цьому 

державною повинні бути закріплені та забезпечені нові законодавчі та 

підзаконні нормативні акти, правила та гарантії, переважно щодо соціального 

захисту для працюючих інвалідів, ветеранів, молодих починаючих робітників, 

вагітних жінок шляхом встановлення знижених норм виробітки й інших пільг.  

2. Політика у сфері зайнятості:  

- розробка програм розвитку галузей економіки, виходячи з обраної 

моделі соціально-орієнтованої економіки, і відповідно до цього, нормалізація 

структури зайнятості, що відповідає завданням створення додаткових робочих 

місць, що знімають соціальну напруженість у суспільстві; 

- прийняття державної програми з розвитку та підтримки малого бізнесу, 

що сприяє формуванню нових робочих місць; 

- орієнтація на нову концепцію регулювання зайнятості, яка повинна 

будуватися виходячи з принципу активного впливу на процеси, що визначають 

ситуації у сфері зайнятості населення України.  

З цією метою необхідно здійснити комплекс заходів:  

- сприяння з боку держави зростання інвестиційної активності та • 

створення на цьому основі нових робочих місць шляхом проведення 

селективної структурної політики;  

- зниження фактичного пропозиції робочої сили на основі більш 

широкого розвитку державних та недержавних служб перепідготовки та 

підвищення професійної кваліфікації.  

Виключно важливе значення має проведення активної фінансово-

кредитної, інституціональної, структурної політик, спрямованих на запобігання 

безробіття, посилення соціального захисту трудових прав громадян, 

розширення можливостей зайнятості соціально уразливих прошарків населення 

в умовах різко зростаючої конкуренції на ринку праці. 
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3. Політика щодо доходів населення, яка, відповідно до обраної моделі 

розвитку, повинна бути спрямована на стимулювання високоефективної праці, 

соціальної захищеності та підвищення рівня життя населення.  

Відповідно до вищезазначеного, пріоритетами державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічного розвитку України повинні бути такі: 

- використання всього комплексу доступних бюджетних, кредитних, і 

податкових засобів для зниження темпів спаду та стабілізації виробництва на як 

можна більш високому рівні збереження його високотехнологічних галузей;  

- посилення ролі держави в структурній перебудові економіки, 

використання бюджетних коштів для розвитку високотехнологічних та базових 

виробництв і галузей, що забезпечують найвищу ефективність інвестицій та 

чинять суттєвий вплив на соціально-економічну держави; 

- цілеспрямоване формування організаційних, правових та інституційних 

умов для активізації інвестиційної діяльності підприємств всіх форм власності;  

- послідовне обмеження росту цін при перенесенні основних зусиль з 

боротьби з інфляцією попиту на протидію інфляції витрат, які залишаються 

основною складовою підвищення цін;  

- активна соціальна політика, спрямована на пом'якшення негативних 

наслідків трансформаційного періоду для населення, запобігання різкій 

майновій диференціації, збереження на цій основі соціальної бази для 

проведення реформ;  

- створення умов для використання кредитних ресурсів, як джерела 

фінансування капітальних вкладень, вдосконалення механізму направлення 

банківських інвестицій у виробничу сферу;  

- розвиток ринку цінних паперів, вдосконалення нормативної бази 

операцій з цінними паперами;  

- скорочення витрат бюджету, раціоналізація їх структури на основі 

збільшення частки виробничого накопичення та підвищення ефективності їх 

використання.  
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У цілому, державну політику щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України потрібно вдосконалювати з урахуванням специфічних 

особливостей, визначених загальною вагою конкурентоспроможної продукції 

базових галузей у загальному обсязі виробництва країни, наявності експортного 

сектора економіки, забезпеченості ресурсним потенціалом, зокрема, науковим, 

доходами. 

При цьому основними пріоритетами й напрямками запобігання 

соціально-економічних загроз повинні стати: 

- своєчасна індексація доходів населення − захід щодо підвищення 

реального споживчого втримування основних доходів населення (заробітної 

плати, пенсій, стипендій тощо) у зв'язку з ростом цін; 

- забезпечення мінімальних соціальних гарантій за доходами (зокрема, 

стосовно прожиткового мінімуму); 

- регулювання мінімальних стандартів і нормативів (мінімальні 

нормативні видатки консолідованого бюджету на освіту, охорону здоров'я, 

житло, соціальне обслуговування тощо); 

- надання пільг (знижок і субсидій). Разом з тим, необхідно як на 

державному, так і на регіональному рівнях гарантувати їхню фінансову 

забезпеченість; 

- обов'язкове соціальне страхування (зокрема, розширення його сфери на 

базі подальшого впровадження накопичувальної форми при сполученні з 

бюджетним фінансуванням); 

- соціальне забезпечення, яке повинне забезпечувати нормальне існування 

непрацездатних членів російського суспільства; 

- соціальна допомога (вибір її форм і механізмів повинен бути зваженим 

через присутність у ній антистимулюючого до праці початку). 

Важливим напрямком в оздоровленні соціально-економічного клімату є 

інвестиційні програми. Їх мета полягає в створенні сприятливого 

інвестиційного клімату для залучення інвестицій на соціально-економічний 

розвиток при нестандартних умовах фінансування й кредитування. Ефективну 
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ринкову економіку необхідно свідомо формувати. Вона повинна стати 

підсумком реалізації стратегії, у рамках якої необхідно погодити й 

гармонізувати цільові настанови в області ринкових перетворень, 

антикризового регулювання, структурно-технологічної перебудови, підвищення 

рівня життя населення, ефективного включення у світову економіку. 

Вирішальною умовою в забезпеченні економічного росту, а отже, і всієї 

стратегії розвитку України як соціальної держави в найближчі 10 років стає 

інвестиційний прорив. Він припускає: 

- форсований ріст капіталовкладень, здійснення інвестиційного маневру 

на користь секторів, здатних забезпечити конкурентоспроможність української 

економіки у світовому господарстві; 

- інвестиційну підтримку ряду ключових секторів, що не володіють 

сьогодні достатнім інвестиційним потенціалом; 

- інноваційне наповнення інвестицій (без цього неминуче відтворення 

застарілих технологій). 

У роботі відзначено, що економічне зростання створює умови для зміни 

спрямованості державної політики щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України із забезпечення мінімальних норм на більше високі стандарти, 

з форм прямої допомоги на непрямі методи сприяння самозахисту, зі сфери 

матеріального добробуту − на більш широкі принципи соціальної безпеки й 

свобод особи. 

При цьому стратегія забезпечення соціально-економічної безпеки 

повинна мати три рівні реалізації:  

- глобальний або міжнародний;  

- державний або рівень національної соціально-економічної системи;  

- регіональний або рівень регіональних соціально-економічних стратегій. 

На першому (глобальному) рівні мова йде про необхідність координації 

національних соціально-економічних програм, що  обумовлено глобалізацією. 

Проблематика транснаціоналізації соціально-економічних відносин також 

відноситься до даного рівня. 
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Другий рівень характеризує державної політики щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки України в цілому. Українська соціально-

економічна система в її нинішньому вигляді встигла пережити кілька етапів 

розвитку.  

Державна політика щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

України занадто сконцентрована на кількісних параметрах. Набагато менше 

уваги приділяється таким якісним питанням, як: 

- забезпечення соціальних гарантій різним верствам населення;  

- своєчасна індексація соціальних виплат;  

- соціальна диференціація при оподатковуванні;  

- розробка й впровадження нових форм соціальних послуг;  

- використання досвіду закордонних країн з метою оптимізації соціально-

економічної діяльності. 

Не менш важливий напрямок державної політики щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки України пов'язаний з її роллю в забезпеченні 

виробництва соціально значимих благ, що створюються в галузях 

нематеріального виробництва, насамперед в освіті, охороні здоров'я, культурі. 

Продукт цих галузей не тільки має самостійну цінність для безпосередніх 

споживачів, але також надає соціальну перевагу для суспільства в цілому і 

являє собою інвестиції в людину, віддача від яких часом перевищує віддачу від 

інвестицій у матеріальну базу. 

Важливість соціального капіталу для забезпечення 

конкурентоспроможності є стимулом для вступу акціонерів і менеджерів 

корпорацій у діалог з державою щодо способів запобігання непродуктивної 

рівноваги, яка базується на малокваліфікованій праці, за присутності якої 

низька якість навчання й підготовки й відповідно непридатність для 

професійної діяльності в економіці отриманих знань прирікають населення на 

тяжкі умови життя. 

Спостерігається зростання ролі держави як стратега, що визначає основні 

пріоритети й напрямки розвитку та становлення поряд з ринковим великого 
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некомерційного сектори й соціалізація бізнесу, що приймає на себе значну 

частину функцій, пов'язаних з розвитком працівників. 

Наявність істотного позитивного зовнішнього ефекту та тривалий період 

окупності значної частини інвестицій в освіту й охорону здоров'я обумовлюють 

необхідність коригувального втручання держави в дію ринкових механізмів. Ця 

обставина багато в чому пояснює пріоритетність відповідних видатків у 

бюджетній політиці розвинених країн, включаючи ті з них, які традиційно 

відносять до країн з переважно ліберальною моделлю соціальної політики. У 

США інвестиції в розвиток людських ресурсів становлять більше 60% видатків 

федерального бюджету й майже вчетверо перевищують видатки на оборону. 

Інвестиційна роль основних соціальних галузей є різною. З економічної 

точки зору вкладення в охорону здоров'я носять інфраструктурний характер, 

тобто створюють умови для нормальної участі працівників у виробничому 

процесі (фізично здорові люди рідше беруть лікарняний, можуть працювати з 

повною віддачею, не тільки довше живуть, але й довше не виходять зі складу 

робочої сили). Інвестиції в освіту, формуючи робочу силу більш високої якості, 

дають пряму економічну віддачу через більш високу продуктивність праці. 

Виражений соціальний аспект мають антимонопольна політика, 

підтримка малого та середнього бізнесу, програми збалансованого розвитку 

територій, створення сприятливого інвестиційного клімату.  

Необхідним є послідовне зміцнення державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України й забезпечення на цій 

основі довіри до держави. Ключові компоненти такої політики − орієнтація на 

забезпечення продуктивної зайнятості, захисту слабких партнерів у соціально-

трудовій сфері, регулювання загальних основ оплати праці, реалізація 

принципу рівності стартових можливостей. Першим кроком у напрямку 

формування активної державної політики щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки України повинен стати кардинальний перегляд бюджетних 

пріоритетів у напрямку збільшення соціальних інвестицій і поліпшення 

загальних умов зайнятості населення. 
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Пріоритети в розподілі бюджетних грошей − найважливіший індикатор 

державної політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України. 

Протягом останніх років в Україні на першому місці знаходиться фінансування 

таких напрямків, як державне управління всіх рівнів, оборона, обслуговування 

зовнішнього боргу. Що стосується соціальної сфери, то вона розглядається, 

скоріше, як резерв економії бюджетних коштів, які можуть бути 

перерозподілені на інші, більше важливі потреби держави. 

Збільшення державних вкладень в основні інвестиційні галузі соціальної 

сфери відповідно до нормативів національного законодавства, які в цілому 

відповідають міжнародним стандартам, але ігноруються на практиці, дозволить 

вирішити низку ключових завдань для забезпечення стабільної соціально-

економічної безпеки.  

По-перше, розширення доступу до утворення й охорони здоров'я 

забезпечує нагромадження й, що не менш важливо, рівномірний розподіл 

людського й соціального капіталу.  

По-друге, це дозволить істотно поліпшити умови зайнятості й оплату 

праці в бюджетних галузях, де усе ще зосереджене близько 20% сукупної 

робочої сили, яка переважно володіє високою кваліфікацією.  

По-третє, підвищуючи заробітну плату в бюджетних галузях, держава як 

найбільший роботодавець дає імпульс загальному зміцненню позицій 

кваліфікованої робочої сили на ринку праці, у тому числі й поза рамками 

бюджетного сектора. У такий спосіб будуть запущені механізми поступового 

подолання соціальної кризи, зміцнення довіри населення до держави й 

закладена основа системи відтворення людського потенціалу, адекватна 

вимогам сучасного етапу цивілізаційного розвитку. 

Насамперед, потрібно передбачити рішення наступних ключових 

проблем: 

- підвищення рівня оплати праці;  

- державне регулювання зайнятості;  

- трансформації соціального забезпечення;  
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- адресна соціальна підтримка населення;  

- інвестицій у людський капітал. 

Розглянуті вище загальні положення державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України, за умови їхньої 

конкретизації дозволяють визначити напрямки діяльності з урахуванням 

пріоритетних завдань і реальних загроз. У цьому випадку об'єктом  

моделювання  є  діяльність органів державної влади й управління, а також 

суб'єктів господарювання по реалізації державної політики щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки України. 

Важливість такої діяльності є першочерговим завданням будь-якого 

суспільства й будь-якої соціальної системи. Адже без підтримки належного 

рівня розвитку науки й техніки, неможливо досягти необхідного рівня 

забезпечення соціально-економічної безпеки. 

Відповідно до системного підходу, модель реалізації державної політики 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України повинна включати 

такі елементи: 

- цілі та завдання діяльності;  

- суб'єкти діяльності; 

- об'єкт діяльності та його основні особливості; 

- загрози об'єкту діяльності (забезпечення соціально-економічної 

безпеки); 

- механізми реалізації; 

- умови, за яких здійснюється діяльність (або особливості економічної, 

політичної й іншої сфер діяльності держави, що чинять вплив на державної 

політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України); 

- форми, методи й засоби, що використовуються суб'єктами діяльності 

для досягнення своїх цілей і рішення конкретних завдань; 

- стратегія й тактика використання економічних, правових, 

адміністративних, організаційних і інших форм, методів і засобів реалізації 
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державної політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

України; 

- результат діяльності як прогнозована форма досягнення мети, його 

показники, критерії досягнення. 

Вихідним моментом моделювання державної політики щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки України є визначення мети такої діяльності. 

Вона може формулюватися, з одного боку, щодо загального забезпечення 

соціально-економічної безпеки й у першу чергу нарощування експортного 

потенціалу, які можуть досягатися за рахунок інтенсивного розвитку   

високотехнологічних виробництв, підвищення технологічного рівня й 

конкурентоспроможності продукції, заміщення імпорту  на внутрішньому 

ринку продукцією вітчизняного виробництва. З іншого боку, з метою 

вдосконалення державної політики щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України, перша мета виступає як одна зі складових у загальній системі 

захисту національних соціально-економічних інтересів. Відповідно, цілі в 

цьому випадку співвідносяться як частина із цілим, і при реалізації однієї з них 

забезпечується втілення іншої. 

Визначення мети державної політики щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки України дозволяє формувати підходи до організації роботи 

кожного із суб'єктів виходячи з оцінки стану соціально-економічної системи на 

даний момент часу, дозволяє ввести «якісний» критерій оцінки правильності 

дій, що вживаються, і можливість їхнього співвіднесення з кінцевим 

результатом, тобто оцінити ефективність діяльності й ступінь досягнення 

результату. Тобто, повинна бути побудована модель реалізації державної 

політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України, що 

дозволяє забезпечувати такий стан системи соціально-економічних відносин, 

що дозволить за рахунок саморегуляції й використання зовнішніх факторів 

впливу забезпечити досягнення поставленої мети. 
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Одним з основних питань аналізу й побудови моделі реалізації державної 

політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України є 

проблема виділення «об'єкта» такої діяльності.  

Варто звернути увагу на те, що на всіх рівнях (держави або суб’єкта 

господарювання) підходи до реалізації державної політики щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки України практично базуються на  виділенні в 

якості об'єкта тих чи інших проблем, рішення яких є життєво-важливим 

економічним інтересом даного суб'єкта. Тобто,  підприємство реалізує 

проблеми свого рівня, а держава − стратегію й тактику розвитку всієї 

економіки, з напрямком яких діяльність окремого суб'єкта (підприємства) може 

збігатися чи ні. Іншими словами, варто говорити про наявність фактично 

загального методологічного підходу до побудови моделі державної політики 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України й моделей її 

реалізації на різних рівнях.  

В основі рівневих моделей повинен лежати аналіз реально існуючих 

життєво важливих соціально-економічних інтересів кожного суб'єкта й вплив 

на їхню діяльність різнохарактерних факторів. Залежно від цього повинні 

змінюватися форми й методи управлінського впливу, спрямовані на досягнення 

мети. Загальним для кожного рівня є націленість діяльності на забезпечення 

національної соціально-економічної безпеки. 

У загальному плані соціально-економічні інтереси визначаються як 

сукупність   потреб, що формуються в індивідів, соціальних спільнот й інших 

суб'єктів господарювання під впливом системи соціально-економічних 

відносин і мотивує їх до активної господарської діяльності. Задоволенням 

важливих, значимих потреб спричиняється процес функціонування й розвитку 

як світової економіки, економік окремих країн, так і життєдіяльності окремого 

індивіда-виробника.   

Необхідно чітко акцентувати увагу на тому, що об'єктом державної 

політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України є інтереси 

кожного із суб'єктів соціально-економічної системи. Відповідно усунення 
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протиріч повинне й може бути досягнуте через ухвалення управлінського 

рішення, що забезпечує взаємовигідні умови: для суб'єкта господарювання − 

щодо реалізації його інтересів (наприклад, в одержанні максимального 

прибутку від удосконалення технології виробництва), а для держави − 

зміцнення соціально-економічної системи як однієї зі складових національної 

соціально-економічної безпеки. 

Стосовно нинішньої ситуації в державі, доцільно враховувати 

співвідношення зовнішніх і внутрішніх загроз, обумовлених наявністю й 

загостренням протиріч як усередині держави, так і у відносинах з іншими 

державами.  

Виділення процесів і факторів економічного розвитку, що представляють 

загрозу державної політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

України повинно базуватися на оцінці ступеня їхнього впливу на умови й 

можливості реалізації життєво важливих соціально-економічних інтересів. 

Наприклад, однією із причин низького рівня соціально-економічної безпеки в 

Україні є незавершеність процесів приватизації, відсутність гарантій 

збереження закордонних капіталів.  

У цьому зв'язку доцільно проводити більш детальну 

класифікацію факторів, процесів і дій, що представляють загрози державній 

політиці щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України, що 

дозволить підійти до проблеми їхньої реалізації з урахуванням ситуації в країні. 

Таким чином, побудова моделі реалізації державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України повинна базуватися на 

розглянутих методологічних підходах і включати створення системи, що 

реалізує цю політику в діяльності кожного суб'єкта господарювання. 

Для формування моделі державної політики щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки України необхідно на сучасному етапі 

впроваджувати ряд мір, метою яких є облік національних особливостей 

України й установлення сприятливих умов їхньої реалізації.  
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ВИСНОВКИ 

 

Результати, отримані у магістерській роботі, уможливлюють наведення 

таких висновків. 
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1. Розкрито сутність категорії «соціально-економічна безпека держави». 

Під час дослідження встановлено, що при визначенні цього поняття 

використовуються вузькогалузеві підходи, які вимагають комплексного 

врахування її характеристик, що може забезпечити наука «Державне 

управління». На цій підставі розкрито сутність категорії «соціально-економічна 

безпека держави» із застосуванням рівневого і функціонального підходів. Вони 

дозволили її охарактеризувати як взаємозалежне поєднання економічних і 

соціальних умов, створюваних державою, що забезпечує стійке в 

довгостроковій перспективі виробництво максимальної кількості соціальних і 

матеріальних благ на душу населення оптимальним при певних обмеженнях 

способом із певним ступенем незалежності за сучасних викликів. Крім того, 

виділено в змісті соціально-економічної безпеки України такі основні 

системоутворюючі категорії, як інтереси (держави, суспільства й особистості), 

загрози ним і національну ідею.  

2. Проаналізовано закордонний та вітчизняний досвід державного 

управління у сфері забезпечення соціально-економічної безпеки. Підкреслено, 

що, виходячи з закордонного досвіду забезпечення соціально-економічної 

безпеки, доводиться визнати, що загальні стратегічні установки в політиці 

європейських країн по відношенню до головних цілей і шляхів розвитку часто 

не відповідали сучасним вимогам. Результатом чого є ставала довготривала 

криза галузей економіки, вихід з якої особливо важкий у ситуаціях внутрішніх 

суспільно-політичних конфліктів і військового протистояння з іншими 

країнами. 

3. Проаналізовано особливості функціонування існуючих державних 

механізмів щодо забезпечення  соціально-економічної безпеки України. 

Зокрема, аналіз особливостей правового механізму держави щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України, уможливив зазначити, 

що на нинішньому етапі він потребує суттєвого вдосконалення внаслідок 

наявності суттєвої кількості нормативно-правових актів у зазначеній сфері, які 

регулюють окремі аспекти соціальної та економічної безпеки. Зокрема, 
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відсутній спеціалізований нормативно-правовий акт, що визначав би норми 

діяльності органів державної влади в контексті забезпечення соціально-

економічної безпеки. Крім того, вітчизняні нормативно-правові акти щодо 

забезпечення соціально-економічної не є у необхідній мірі адаптованими до 

відповідних міжнародних, зокрема, європейських стандартів.   

Дослідження особливостей функціонування організаційного механізму 

держави щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 

уможливило виділення таких проблем: відсутність єдиного органу державної 

виконавчої влади стосовно виконання функцій із забезпечення соціально-

економічної безпеки в Україні; подібність функцій щодо  забезпечення 

соціальної безпеки, зокрема, наприклад, стосовно зайнятості населення 

(Державна служба зайнятості України та Комітет з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення); відсутність єдиного центру 

прогнозування соціально-економічного розвитку натомість наявність 

різнохарактерних подібних підрозділів в органах державної виконавчої влади. 

Зокрема, внаслідок відсутності єдиного центру прогнозування соціально-

економічного розвитку в органах державної влади відсутня повна, своєчасна і 

достовірна інформація щодо загального рівня соціально-економічного 

розвитку; прогнозованого рівня макроекономічних показників; проблемних 

показників соціально-економічного розвитку; причинно-наслідкових зв’язків в 

економіці тощо. Відповідно, відсутня можливість прийняття раціональних 

рішень щодо завдань структурної політики та пріоритетів державної підтримки 

забезпечення соціально-економічної безпеки, а також у попередженні дії 

негативних чинників, що загрожують національній соціально-економічній 

безпеці країни.  

4. Запропоновано шляхи вдосконалення державних механізмів 

забезпечення соціально-економічної безпеки України. Зокрема, у контексті 

розвитку правового механізму державного управління соціально-економічною 

безпекою України рекомендовано введення в дію Стратегії забезпечення 

соціально-економічної безпеки України, яка могла б окреслити зазначені 
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стратегічні орієнтири протягом наступних 10-15 років з урахуванням  усіх 

поточних тенденцій соціально-економічного розвитку України. Крім того, 

доцільним є прийняття Закону України  

«Про забезпечення соціально-економічної безпеки України», який сумісно зі 

Стратегією забезпечення соціально-економічної безпеки може бути основою 

для підготовки Державної програми забезпечення соціально-економічної 

безпеки України. Також доцільною є розробка Програми підготовки та 

вдосконалення нормативно-правових актів, орієнтованих на забезпечення 

соціально-економічної безпеки з метою уникнення їх можливих розбіжностей. 

Відносно розвитку організаційного механізму державного управління 

соціально-економічною безпекою України  рекомендовано впровадження 

новітніх інформаційно-технічних засобів забезпечення соціально-економічної 

безпеки України: розробка єдиної міжвідомчої автоматизованої системи збору, 

зберігання та обробки інформації при здійсненні всіх видів державного 

контролю, в тому числі сполучення баз даних державних органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування; створення операційного центру для 

обробки інформації і прийняття рішень; удосконалення технології формування 

та ведення даних статистичних даних щодо соціально-економічного розвитку у 

відповідності з міжнародними стандартами. 

5. Окреслено пріоритети підвищення ефективності державної політики 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України: використання 

всього комплексу доступних бюджетних, кредитних і податкових засобів для 

зниження темпів спаду та стабілізації виробництва на як можна більш високому 

рівні збереження його високотехнологічних галузей; посилення ролі держави в 

структурній перебудові економіки, використання бюджетних коштів для 

розвитку високотехнологічних і базових виробництв і галузей, що 

забезпечують найвищу ефективність інвестицій та чинять суттєвий вплив на 

соціально-економічну держави; цілеспрямоване формування організаційних, 

правових й інституційних умов для активізації інвестиційної діяльності 

підприємств всіх форм власності; послідовне обмеження росту цін при 
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перенесенні основних зусиль з боротьби з інфляцією попиту на протидію 

інфляції витрат, які залишаються основною складовою підвищення цін;  

активна соціальна політика, спрямована на пом'якшення негативних наслідків 

трансформаційного періоду для населення, запобігання різкій майновій 

диференціації, збереження на цій основі соціальної бази для проведення 

реформ; створення умов для використання кредитних ресурсів, як джерела 

фінансування капітальних вкладень, вдосконалення механізму направлення 

банківських інвестицій у виробничу сферу; розвиток ринку цінних паперів, 

вдосконалення нормативної бази операцій з цінними паперами; скорочення 

витрат бюджету, раціоналізація їх структури на основі збільшення частки 

виробничого накопичення та підвищення ефективності їх використання.  

6. Визначено перспективи державного забезпечення соціально-

економічної безпеки України. Здійснено короткострокове прогнозування 

індикаторів соціально-економічної безпеки на основі аналізу їх 

ретроспективних значень за допомогою розробленого інструментарно-

методичного апарату з метою визначення перспектив розвитку реального 

сектора національної економіки, а також виявлення його впливу на соціальну 

складову розвитку держави.  

Результати прогнозування показали, що у цілому протягом найближчих 

трьох років очікується наявність позитивних тенденцій стосовно: стабільного 

підвищення індексу цін промислового виробництва; стійкого збільшення 

індексу цін виробників; поступового зменшення індексу інфляції; регулярного 

підвищення індексу заробітної плати. При цьому очікується незначне, але 

стабільне подальше підвищення індексу безробіття.  

Підкреслено, що отримані перспективні позитивні тенденції 

зберігатимуться за умови впровадження комплексу заходів щодо державного 

забезпечення належного рівня соціально-економічної безпеки в Україні.  
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