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Мета магістерської роботи полягає у вдосконаленні державного 

управління у сфері забезпечення соціально-економічною безпеки в Україні. 

У магістерській роботі виконано такі завдання: – розкрити сутність 

державного управління у сфері соціально-економічної безпеки; 

охарактеризовано сучасні виклики і критерії соціально-економічної безпеки 

держави; проаналізовано специфіку функціонування механізмів державного 

управління соціально-економічною безпекою 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 захистом 

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 

 

Дослідження сучасних особливостей державного управління у сфері 

соціальнго-економічної безпеки дозволить створити ефективну відповідну 

стратегію.  У свою чергу, імперативною умовою досягнення необхідного 

стану соціально-економічної безпеки є розвиток 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 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, 
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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: 

– розкрити сутність державного управління у сфері соціально-

економічної безпеки; 

– охарактеризувати сучасні виклики і критерії соціально-економічної 

безпеки держави; 

– проаналізувати специфіку функціонування механізмів державного 

управління соціально-економічною безпекою 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-
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економічної безпеки України. 

Об'єктом дослідження виступає державне управління захистом 

соціально-економічної безпеки від викликів та загроз. 

Предмет дослідження – державне управління у сфері 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-

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; 



13 

 

– 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 5 рисунків та 4 таблиці. Список 

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

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

1.1 Сутність та зміст безпеки держави  

 

У контексті нашого дослідження зазначимо, за сучасних умов 

здебільшого поняття «державна безпека» і «безпека держави» 

ототожнюються. На противагу цьому підходу Д. Гордієнко [93] наводить 

аргумент, згідно із яким варто виокремлювати та розмежовувати такі 

визначення:  

1) безпека держави, тому що вона, на погляд автора, представляє собою 

здатність системи суспільних відносин у найбільш важливих сферах 

діяльності соціуму (політичній, економічній, воєнній, науково-технічній 

тощо) забезпечувати оптимальне функціонування його інститутів, 

насамперед, державної влади, а також безпеку держави й окремо взятої особи 

за умови дотримання балансу їх життєвоважливих інтересів [93];  

2) державна безпека, оскільки цей вид безпеки, за Д. Гордієнко, набуває 

форми (є різновидом) національної безпеки, і передбачає спроможність 

країни підтримувати стабільне функціонування державних і суспільних 

інституцій, а також захищати їх від негативного впливу потенційних та 

фактичних загроз [93]. 

До речі, схожа характеристика державної безпеки поширена і на 

вітчизняних теренах, але по відношенню до національної безпеки. У 

законодавстві України про національну безпеку зазначено, що вона 

забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики згідно з 

прийнятими доктринами, концепціями, стратегіями та програмами у 

політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-

технологічній, інформаційній та інших сферах [297; 311]. 
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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 
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загрожує небезпека, тобто здійснюється захист від небезпеки. Таке розуміння 

безпеки, на наше переконання, відображає не тільки специфічні ознаки 

даного 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 
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концепції безпеки, виходячи з їхньої сутності, умовно поділені на дві 

основні групи:  

а) охоронний підхід, заснований на зіставленні небезпеки і безпеки, їх 

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 
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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 

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 
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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:  

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 
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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» 

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, 
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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 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 Поняття, сутність і структура соціально-економічної безпеки 

держави 

 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 
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Якщо припустити, що економічна безпека покликана забезпечувати 

реалізацію 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 
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термін «громадська безпека» (social security), яку, насамперед, у закордонній 

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.  
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Слід підкреслити, що правильний вибір набору критеріїв оцінки стану 

соціально-економічної безпеки має першорядне значення по відношенню до 

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, 
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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 

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 

ВВП (у т. ч. на душу 
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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. 

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 Специфіка формування державного управління забезпеченням 

соціально-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. 
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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 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. 
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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 

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 



34 

 

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 

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 
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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, 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. 
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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 

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, 

продовольчі товари тощо. 

2. Нераціональна структура експорту. 

3. Некерований відплив за кордон інтелектуальних і трудових ресурсів. 

4. Недостатній валютний контроль і недосконалість митної політики держави. 

5. Слабка розвиненість транспортної інфраструктури економічних відносин. 

Загрози соціально-економічній безпеці держави (за сферою спрямування): 

1. В інституційній сфері (недостатня діяльність гілок влади). 

2. У соціальній сфері (занижена вартість робочої сили). 

3. Загрози фінансовій безпеці (структурно незбалансований фінансовий 

сектор економіки країни). 

4. Тінізація та корумпованість економіки. 

5. Структурні диспропорції (енергоємний промисловий комплекс). 

6. Недосконалість системи інноваційного розвитку.  
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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 

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 
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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. 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. 
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РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

 

2.1 Визначення сучасних викликів і критеріїв соціально-

економічної безпеки держави  

 

Виклики та загрози безпеці в соціально-економічній сфері сучасної 

України мають комплексний характер. Вони у певній мірі підвищують 

значимість і затребуваність дієвих державних механізмів у цій сфері. 

Соціально-економічна безпека будь-якої держави апріорі схильна до впливу з 

боку різних факторів, у тому числі тих, що вважаються традиційно 

позаекономічними. Так, на неї суттєво чинять вплив геополітичні, соціальні, 

екологічні та інші чинники. 

У цьому зв’язку потрібно акцентувати увагу на тій обставині, що 

сприйняття і розуміння викликів для нашої країни останнім часом є 

надзвичайно важливим, через їх можливу швидку трансформацію у загрози і 

небезпеки.  

Своєрідність наявного стану речей в Україні полягає в тому, що наразі 

внутрішні загрози розцінюються як основні загроз для сталості її 

функціонування та розвитку. Говорячи про стратегію національної безпеки, 

потрібно зауважити, що проблеми такого розвитку зумовлені значною мірою 

криміналізацією у сфері державного регулювання господарсько-фінансових 

відносин. Процеси криміналізації в означеній сфері варто розглядати як одну 

із головних стратегічних загроз національній безпеці України. При цьому 

можна виокремити такі форми її прояву як корупція та рейдерство, що, за 

даними Transparency International [402], сьогодні на вітчизняних теренах 

відзначаються негативною динамікою поширення та значною латентністю. 

Слід зазначити, що мішенями рейдерів стають як бюджетоутворюючі 

підприємства, так і банківська система, і, безумовно, стратегічні для держави 
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галузі та сфери економіки, а саме: металургійна, оборонна промисловість, 

наукові інститути, видобуток корисних копалин, нафтопереробні 

підприємства та ін. Негативний вплив рейдерство здійснює на забезпечення 

екологічної, економічної й інформаційної безпеки. Практично будь-яке 

захоплення підприємства починається зі збору даних про нього як про ціль, 

що сприяє створенню відповідного тіньового ринку. 

Поширення ринку рейдерських захватів і вимушених поглинань зазіхає 

на такі основи конституційного ладу України: 

1) свобода економічної діяльності; 

2) підтримка конкуренції; 

3) визнання і захист усіх форм власності тощо. 

Крім того, даний негативний соціальний феномен як сучасний виклик 

соціально-економічній безпеці порушує права людини на незалежне 

застосування власного потенціалу і здібностей, право на власність (майно), 

необхідне для здійснення підприємницької діяльності, а також підриває 

повагу до прав приватної власності та до цивілізованих методів ведення 

бізнесу. 

Отже, рейдерство загалом можна розглядати як комплексне явище, яке 

в сучасних умовах набуло системного характеру і є викликом для безпеки 

особистості, суспільства і держави в різних сферах життєдіяльності. 

Слушним видається твердження, що рейдерство – одна з ключових 

загроз національній безпеці України в цілому й одна з найбільш актуальних 

соціально-економічних проблем. У Стратегії національної безпеки України, 

затвердженій Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 

[297; 311], визначені ті чинники, виклики і конкретні заходи, які спрямовані 

на забезпечення державної і громадської безпеки на довгострокову 

перспективу. У систематизованому вигляді серед них варто виокремити такі: 

– підвищення ефективності роботи правоохоронних органів і 

спецслужб; 

– формування єдиної державної системи превенції злочинності та 
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інших правопорушень, включаючи також моніторинг й оцінку ефективності 

правотворчої та правозастосовчої практики; 

– вироблення і застосування спеціальних заходів, націлених на 

зниження рівня корумпованості та криміналізації соціальних відносин. 

При цьому п. 3.3 цієї Стратегії [297; 311] містить положення, згідно з 

яким корупція поставлена на третє місце серед потенційно небезпечних 

загроз соціально-економічній безпеці Україні. Власне йдеться про те, що 

корупція є результатом і причиною неефективної системи державного 

управління. Поширення корупції, її укорінення в усіх сферах державного 

управління паралельно існує із слабкою, дисфункціональною, застарілою 

моделлю публічних інститутів, депрофесіоналізацією та деградацією 

державної служби. Крім того, непоодинокими є випадки, коли має місце 

реалізація органами державної влади своїх функцій не в суспільних і 

державних інтересах, а в корпоративних й особистих. Це призводить до 

порушення прав, свобод і законних інтересів громадян та суб'єктів 

господарської діяльності. 

Варто зауважити, що проблема оцінки результатів діяльності 

державного сектору, особливо правоохоронних органів і спеціальних служб, 

є досить складною. Разом із тим, на думку фахівців С. Домбровської, 

Ю. Древаля та ін. [125; 129], вона може вирішуватися за рахунок науково 

виваженого та легітимного визначення показників соціально-економічної 

безпеки і комплексного використання потенціалу аналітичної діяльності при 

їх характеристиці.  

Головними викликами та стратегічними загрозами національній 

безпеці в соціально-економічній сфері України на довгострокову 

перспективу можна вважати такі: 

– збереження експортно-сировинної моделі розвитку національної 

економіки; 

– зниження конкурентоспроможності і висока залежність її 

найважливіших сфер від зовнішньоекономічної кон'юнктури; 
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– втрата контролю над національними ресурсами; 

– погіршення стану сировинної бази промисловості й енергетики; 

– нерівномірний розвиток регіонів, їх депресивність; 

– низька стійкість і захищеність національної фінансової системи; 

– збереження умов для корупції і криміналізації державного 

регулювання господарсько-фінансових відносин, а також незаконної міграції 

тощо. 

У цілому ряді нормативно-правових актів, зокрема в Розділі 3 

«Актуальні загрози національній безпеці України» Стратегії національній 

безпеці України [297] зафіксовано положення, згідно з яким стан економіки 

та соціальної сфери належним чином відповідає високим вимогам соціально-

економічної безпеки сучасної України, і має відзначатися певними якісними 

критеріями і параметрами (так званими, «пороговими значеннями»). Варто 

зауважити, що вони покликані забезпечувати таке: 

– прийнятні для більшості населення умови життя і розвитку 

особистості; 

– стійкість соціально-економічного зростання та ситуації; 

– військово-політичну стабільність суспільства; 

– територіальну цілісність держави, її суверенітет; 

– потенційну можливість ефективно протистояти впливу внутрішніх та 

зовнішніх загроз тощо. 

З метою встановлення критеріїв і параметрів, що відповідають вимогам 

соціально-економічної безпеки нашої країни, необхідно обов'язково брати до 

уваги таке: 

1. Здатність вітчизняної економіки функціонувати в режимі 

розширеного відтворення. 

2. Прийнятний (гідний) рівень життя населення і можливість 

збереження його таким. 

3. Стійкість фінансової системи. 

4. Раціональну структуру зовнішньої торгівлі; 
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5. Підтримка наукового й інноваційного потенціалу країни, збереження 

та формування провідних вітчизняних наукових шкіл. 

6. Збереження єдиного економічного простору і широких 

міжрегіональних економічних відносин. 

7. Створення економічних і правових умов, що виключають 

криміналізацію державної влади, суспільства, а також усіх сфер 

господарської та фінансової діяльності. 

8. Визначення та забезпечення необхідного державного регулювання 

соціально-економічних процесів, здатного гарантувати оптимальне 

функціонування ринкової економіки як у мирний час, так і в умовах 

конфліктності та дистабілізації. 

Забезпечення соціально-економічної безпеки передбачає формування 

державної економічної політики, здійснення необхідних інституційних 

перетворень і вдосконалення державних механізмів, що мають усувати або 

пом'якшувати вплив факторів, які підривають стійкість національної 

економіки. Усе це повинно здійснюватися за допомогою прийняття системи 

чітко визначених заходів, реалізація яких має ґрунтуватися на комплексі 

критеріїв, індикаторів або показників соціально-економічної безпеки. До 

числа таких показників можуть включатися макроекономічні критерії, 

демографічні та ряд інших. 

Таким чином, у процесі формування концептуальних основ правового 

забезпечення соціально-економічної безпеки України повинні бути враховані 

певні механізми державної економічної політики, спрямовані на запобігання 

різним загрозам цій безпеці, які розробляються як на загальнодержавному, 

так і на регіональному рівнях. 

Ефективність цих заходів визначається на основі моніторингу факторів, 

що визначають виклики і загрози економічній безпеці, а також шляхом 

розробки критеріїв і параметрів соціально-економічної безпеки. Розглянемо 

більш докладно моніторинг викликів і факторів, що визначають потенційні 

загрози соціально-економічній безпеці України. 
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Найважливішими елементами механізму забезпечення соціально-

економічної безпеки нашої країни є моніторинг та прогнозування факторів і 

визначення викликів, що становлять підґрунтя у вигляді її загроз. 

Моніторинг як оперативна інформаційно-аналітична система спостережень 

за динамікою показників соціально-економічної безпеки має велике значення 

для перехідного стану економіки при наявності серйозних міжгалузевих 

диспропорцій і гострої недостатності ресурсів (перш за все, фінансових), 

значної рухливості і нестійкості соціально-економічних індикаторів. 

Погоджуємося із С. Бєлаєм [31], що це визначає зростання вимог до 

державної статистики в частині комплексності, глибини і форм охоплення 

об'єктів статистичного спостереження, якості та оперативності інформації. 

Об'єктивний і всебічний моніторинг економіки і суспільства, з точки 

зору соціально-економічної безпеки, повинен проводитися на основі аналізу 

конкретних кількісних значень індикаторів складових такої безпеки. Для 

здійснення моніторингу факторів і викликів, що визначають внутрішні і 

зовнішні загрози інтересам особистості, суспільства і держави, 

першочерговим завданням є створення організаційно-інформаційної бази. 

Звернемося до питань розробки або конкретизації критеріїв і 

параметрів (порогових значень) соціально-економічної безпеки. Для 

реалізації загальнодержавної стратегії [297] повинні бути розроблені 

кількісні й якісні параметри (порогові значення) стану функціонування сфер і 

галузей економіки, вихід за межі яких викликає загрози стабільності 

соціально-економічної безпеки країни. Погоджуємося з О. Іляш, 

Н. Статівкою та ін. [199; 340], що зазначені виклики характеризують: 

– динаміку і структуру валового внутрішнього продукту, показники 

обсягів і темпів промислового виробництва, галузеву і регіональну структуру 

господарства і динаміку окремих галузей, капітальні вкладення тощо; 

– стан природно-ресурсного, виробничого і науково-технічного 

потенціалу країни; 

– здатність господарського механізму адаптуватися до мінливих 
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внутрішніх і зовнішніх чинників (темпи інфляції, дефіцит державного 

бюджету, вплив зовнішньоекономічних чинників, стабільність національної 

валюти, внутрішня і зовнішня заборгованість і тому подібне); 

– стан фінансово-бюджетної і кредитної систем; 

– якість життя населення (ВВП на душу населення), рівень безробіття і 

диференціації доходів, забезпеченість основних груп населення 

матеріальними благами і послугами, стан навколишнього середовища тощо. 

Кількісні параметри повинні бути розроблені не тільки для країни в 

цілому, а й для кожного її регіону. При цьому склад критеріїв і показників 

соціально-економічної безпеки за регіонами має кореспондуватися із 

відповідним складом критеріїв і параметрів в частині, що стосується 

економіки і національних інтересів держави загалом. 

На основі сформульованих в загальнодержавній стратегії [297] загроз 

соціально-економічній безпеці України побіжно визначені національні 

інтереси у сфері економіки. Крім того, критично можемо оцінити пост 

фактичну характеристику загроз цій безпеці, якій (характеристиці) мало б 

спочатку передувати визначення викликів соціально-економічної безпеки, що 

можуть трансформуватися в загрози та небезпеки.  

У продовження можемо відзначити, що критерії і параметри соціально-

економічній безпеці України в аналізованому документі не знайшли 

конкретного вираження. У Розділі 4 цієї Стратегії конкретизовані основні 

напрями державної політики національної безпеки України [297]. Проте 

логічним було б, насамперед, окреслити сучасні виклики соціально-

економічній безпеці, потенційні загрози та стратегічні ризики у цій сфері, 

потім визначити превентивні та необхідні заходи, а також розробити 

конкретні механізми реалізації соціально-економічної політики, спрямовані 

на забезпечення системи безпеки нашої країни. 

На підтвердження власних думок і необхідності корегування 

вітчизняного законодавства можемо навести положення аналізованої 

Стратегії, які зокрема стосуються «реформування системи державного 
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управління та формування нової якості антикорупційної політики» [297, 

п. 4.5]. У такій Стратегії визначено, що державне управління повинно 

базуватися на принципах верховенства права, рівності громадян перед 

законом, чесності та прозорості влади, при цьому пріоритетним є захист 

прав, свобод і законних інтересів громадян, національних інтересів України. 

Зважаючи на це, пропонується забезпечити таке (не здійснити, а 

забезпечити): 

1) очищення влади від корупціонерів й агентурних представників від 

іноземних спеціальних служб; 

2) унеможливити діяльність непрофесіоналів, політичної кон'юнктури, 

а також переважання особистих, корпоративних, регіональних інтересів над 

загальнонаціональними; 

3) удосконалення інституту державної служби, що можливо за рахунок 

створення висококваліфікованого, не корумпованого, патріотично 

налаштованого та політично незаангажованого державного корпусу 

(державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування); 

4) реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державного кадрового корпусу, що передбачає розробку та 

прийняття сучасних етичних норм, яких би повсюдно дотримувалися 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, 

військовослужбовці, працівників правоохоронних органів та ін.; 

5) децентралізацію функцій держави та бюджетних ресурсів. Це 

вимагає, на наш погляд, також здійснення деконцентрації цих функцій; 

6) публічність (що передбачає забезпечення відкритості, прозорості та 

підзвітності) державних інституцій, а, відтак, упровадження електронного 

урядування. 

Погоджуємося з В. Дзюндзюком, Т. Момот, Л. Приходько та ін. [115; 

116; 117], що ефективному державному управлінню передує результативне 

управління. З огляду на предмет нашого дослідження можемо зауважити, що 

у сфері соціально-економічної безпеки державне управління вимагає 
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здійснення послідовної антикорупційної політики. Аналіз положень 

загальнодержавної Стратегії національної безпеки України [297] дозволяє 

стверджувати, що антикорупційна політика повинна реалізуватися шляхом 

такого: 

1) виваженого застосування контрольно-регуляторних функцій 

держави (не повністю позбавити її виконання цих функцій, а в певній мірі 

обмежити); 

2) стимулювання, а, відтак, і мотивації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування до сумлінної та результативної 

праці; 

3) гарантування персоніфікованості відповідальності та 

невідворотності покарання за корупційні правопорушення; 

4) удосконалення процедури перевірки на доброчесність; 

5) забезпечення дієвого моніторингу рівня й якості життя, доходів, а 

також витрат державних службовців і працівників органів місцевого 

самоврядування; 

6) забезпечення прозорості видатків державного і, звісно, місцевих 

бюджетів; 

7) завершення формування та підвищення ефективності діяльність 

Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з 

питань запобігання корупції; 

8) формування Антикорупційного суду, а також забезпечення взаємодії 

його та вищевказаних інституцій у межах завдань і структури, визначених 

законодавством, тобто між Національним антикорупційним бюро України; 

9) активізації взаємодії з міжнародними антикорупційними 

організаціями, до числа яких можна віднести Групу держав Ради Європи, що 

виступають проти корупції (зокрема, GRECO); 

10) упровадження кращих практик боротьби з корупцією. 

Отже, перелік критеріїв, що визначають рівень національної соціально-

економічної безпеки, може бути уточнений відповідно до підсумків 
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моніторингу стану цієї безпеки, а також реалізації антикорупційної політики. 

Науковці (К. Дубич, О. Іляш та ін. [205]) пропонують свій набір 

критеріїв для оцінки соціально-економічної безпеки. В якості найважливіших 

показників стану справ в економіці вони вважають за доцільне виділити таке: 

використання в якості основних зо два десятки показників, покликаних 

відобразити найбільш значущі сфери соціально-економічної безпеки в 

реальному і фінансовому секторах економіки, у соціальній сфері. До них, 

зокрема, відносяться такі: 

– обсяг валового внутрішнього продукту; 

– частка у валовому внутрішньому продукті інвестицій в основний 

капітал; 

– частка у валовому внутрішньому продукті витрат на оборону; 

– частка витрат на наукові розробки громадянської спрямованості в 

валовому внутрішньому продукті; 

– частка продукції інноваційного характеру в загальному обсязі 

промислової продукції; 

– частка машинобудування і металообробки в промисловому 

виробництві; 

– частка осіб, які мають грошові доходи нижче прожиткового мінімуму 

у всьому населенні; 

– відношення доходів десяти відсотків найбільш забезпеченого 

населення до доходів десяти відсотків найбіднішого населення; 

– рівень безробіття; 

– рівень монетизації; 

– зовнішній борг; 

– внутрішній борг; 

– частка витрат на обслуговування державного боргу в загальному 

обсязі витрат державного бюджету; 

– дефіцит державного бюджету; 

– рівень інфляції; 
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– обсяг золотовалютних резервів; 

– відношення виплат за зовнішнім боргом до обсягу річного експорту; 

– валовий збір зерна; 

– частка імпортного продовольства в загальному обсязі ресурсів 

продовольства тощо. 

Відхилення від порогових значень зазначених індикаторів, які 

представляють собою граничні, абсолютні або відносні їх значення, як раз і 

вказує на небезпеку трансформації окремих загроз в затяжну, комплексну та 

глибинну кризу, а також у розбалансованість і дестабілізацію економічного, 

політичного і соціального життя суспільства. 

Окрім критеріїв, що характеризують економіку в цілому, в науковій 

літературі розглядаються і критерії оцінки соціально-економічної безпеки 

окремих суб'єктів та сфер економіки. З нашої точки зору, досить цікавим є 

аналіз оцінки безпеки організацій в економіці України. Мова йде про 

мікроекономічні показники, на які вказує у своїй науковій роботі Т. Момот 

[115], виділяючи серед них декілька груп індикаторів. 

Перша група – індикатори фінансової складової економічної безпеки 

організації. 

Друга група критеріїв є індикатори кадрової складової економічної 

безпеки організації. 

Третя група критеріїв, на думку Т. Момота [115], індикатори техніко-

технологічної складової безпеки організації. Вони включають у себе стан 

техніко-технологічної складової економічної безпеки на основі оцінки 

економічної ефективності вжитих заходів щодо забезпечення техніко-

технологічної безпеки. 

Четверта група критеріїв – це індикатори правової складової безпеки 

організації. 

Що ж стосується макроекономічних показників, то потрібно зазначити, 

що, наприклад, У. Бережницька, С. Тропін та ін. [30] виділяють такі 

показники соціально-економічної безпеки країни: 
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– економічного зростання (динаміка і структура національного 

виробництва і ВВП; показники обсягів і темпів промислового виробництва, 

галузева структура господарства і динаміка окремих галузей, 

капіталовкладення та ін.); 

– ті, що характеризують природно-ресурсний, виробничий, науково-

технічний потенціал країни; 

– ті, що характеризують динамічність й адаптивність фінансово-

господарського механізму, а також його залежність від зовнішніх чинників 

(рівень інфляції, дефіцит консолідованого бюджету, дія 

зовнішньоекономічних факторів, стабільність національної валюти, 

внутрішня і зовнішня заборгованість); 

– якість життя (ВВП на душу населення, рівень диференціації доходів, 

забезпеченість основних груп населення матеріальними благами і послугами, 

працездатність населення, стан навколишнього середовища тощо). 

При цьому на погляд авторів [30] викликами та загрозами соціально-

економічної безпеки є: 

– по-перше – неефективна, деформована структура економіки, 

обумовлена такими факторами, як ресурсно-сировинна спрямованість 

економіки, високий рівень її монополізації; низька конкурентоспроможність 

більшості видів продукції; деградація виробничого, науково-технічного, 

кадрового потенціалу; спад виробництва і втрата внутрішнього і зовнішнього 

ринків наукомісткої продукції; слабка захищеність вітчизняних виробників; 

різке посилення позицій іноземних виробників на внутрішньому ринку; 

високий зовнішній і внутрішній борг; 

– по-друге – збільшення майнової диференціації населення; 

– по-третє – зростання нерівномірності соціально-економічного 

розвитку регіонів, викликаної об'єктивно існуючими відмінностями в їх рівні 

розвитку, наявність депресивних, відсталих в економічному відношенні 

регіонів; порушення  виробничо-технологічних зв'язків між підприємствами;  

збільшення розриву в рівні виробництва національного доходу на душу 
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населення між регіонами; 

– по-четверте – криміналізація суспільства й економіки; 

– по-п'яте – періодично повторювані економічні спади; 

– по-шосте – форс-мажорні ситуації. 

Отже, держава є основою для забезпечення системи безпеки, у тому 

числі соціальної й економічної. Ці види безпеки не можуть гарантуватися без 

участі держави. Обмежені її можливості (зокрема, наявність матеріальних, 

грошових, людських ресурсів) зумовлюють проблему оптимізації систем і 

структур безпеки при даному обсязі ресурсів, які можуть бути виділені на 

забезпечення державної безпеки. В умовах жорстких бюджетних обмежень 

оптимізація розподілу наявних ресурсів стає ключовою проблемою 

вдосконалення систем і структур, що забезпечують зазначені види безпеки. 

Проблема оцінки результатів діяльності держави щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки зумовила необхідність уведення критеріїв 

(індикаторів і показників) такої безпеки, а також активного використання 

потенціалу інформаційно-аналітичної діяльності. 

Слід відзначити, що в процесі проведення досліджень рівнів і 

складових соціально-економічної безпеки, конкретний набір індикаторів або 

показників може значно варіюватися, що свідчить про динамічний, 

нерівноважний стан системи безпеки й обумовлює необхідність більш 

докладного розгляду як особливостей застосування системного підходу в 

його різноманітних видах, так і вирішення завдання із виявлення 

методологічних засад щодо визначення сучасних викликів, потенціальних 

загроз і стратегічних ризиків соціально-економічної безпеки, що 

вибудовуються в цілісну наукову концепцію. 

Таким чином, державно-правова конструкція забезпечення соціально-

економічної безпеки вимагає її подальшого концептуального і 

методологічного осмислення на основі найбільш значущих доктринальних 

підходів, а також розробки й обґрунтування розгорнутої науково методичної 

основи його дослідження. При цьому актуального значення набуває 
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вирішення питань щодо забезпечення публічно-правової конструкції із 

забезпечення соціально-економічної безпеки держави, у якій особливе місце 

посідає соціальна складова. 

Виходячи з цієї причини, необхідно підкреслити, що важливим є аналіз 

методів і підходів, що формують парадигматичну складову прийомів. Власне 

кажучи, йдеться про методологію застосування соціокультурного і 

синергетичного підходів до вивчення публічно-правових основ забезпечення 

соціально-економічної безпеки, а також про аналіз впливу глобалізацій них 

(зовнішніх) аспектів на досліджувану діяльність, які дозволяють виділити 

нові її грані, що базуються на специфіці категорії «соціально-економічна 

безпека». 

При вивченні такого багатозначного та складного феномена, як 

соціально-економічна безпека, у межах питань її державно-правового 

забезпечення, уважаємо, що одним із найважливіших методологічних 

підходів також виступає системний, заснований на вивченні досліджуваних 

об'єктів як систем, що, зокрема, дозволяє виявити різноманіття типів прямих 

і зв'язків як реакцій на виклики та загрози. Саме системний підхід розглядає 

суспільні явища і поведінку, з точки зору їх включення в цілісні системи. У 

цьому контексті окремі аспекти проблем державно-правового регулювання 

соціально-економічної безпеки, типологізація державних і суспільних 

інтересів, викликів і загроз, повинні розглядатися в їх нерозривному 

взаємозв'язку і взаємовпливі, а також у зв'язку із соціальним та культурно-

історичним контекстом. 

Не викликає сумнівів, що системний підхід, що надає можливість 

аналізувати конкретні ситуації, позиції і цілі в комплексі всіх соціально-

економічних і екологічних факторів, дозволяє по-новому підійти до 

вирішення низки актуальних проблем забезпечення соціально-економічної 

безпеки. Сутність системного підходу стосовно вивчення проблем останньої 

проявляється, перш за все, у тому, що діяльність, пов'язана з її 

забезпеченням, розглядається в якості відкритої динамічної системи в 
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сукупності її найважливіших внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків для 

знаходження шляхів оптимізації забезпечення соціально-економічної 

безпеки. 

 

2.2 Оцінка моделі забезпечення соціально-економічної безпеки 

держави в умовах сучасних викликів 

 

В Україні історично склалася неоднорідність соціально-економічного 

простору, що значно впливає на стратегію і тактику державно-правового 

механізму забезпечення соціально-економічної безпеки. Слід відзначити, що 

загрози такій безпеці позакризових періодів, що існують у формі протиріч у 

соціокультурному просторі, можуть бути інтерпретовані як невід'ємний 

фактор суспільного розвитку. У цьому контексті слід визнати справедливий 

висновок І. Бандури [17], згідно з яким сучасні уявлення про систему безпеку 

базуються на принципово різних парадигмах суспільного ладу. Основа 

першої – це визнання суспільства як стабільної соціальної системи, яка 

розвивається від порядку до інтеграції, другий – визнання суспільства як 

змінюється соціальної системи, яка неможлива без конфліктів і дезінтеграції 

(або криз, як зауважує вчений С. Бєлай [31]). 

Отже, соціально-економічна безпека в методологічному аспекті 

визначається поглядом на характер суспільних процесів, необхідність 

наявності або відсутність конфліктів, їх особливості та роль в суспільстві. 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується як 

самоорганізацією, так і дезорганізаційними процесами, що детермінує 

значимість розробки і вдосконалення правових ціннісних орієнтирів в умовах 

невизначеності і нестабільності. Це зумовлює необхідність застосування не 

тільки соціокультурного підходу, а й принципово нових методологічних 

підстав формування правових основ забезпечення соціально-економічної 

безпеки, насамперед, методології синергетики. 

У даний час соціально-економічна безпека безпосередньо пов'язана зі 
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зростаючою поліваріантністю соціально-політичних процесів, що породжує 

широкий спектр якісно нових викликів і загроз. Соціально-економічна 

безпека являє собою складне системне явище, у складі якого виділяються 

різні її види, що реалізуються за допомогою різних, іноді різновекторних 

заходів, оскільки конкретні параметри соціально-економічна безпека країни є 

похідними від реально здійснюваного політичного і економічного курсу.    

Система, як загальновизнано в філософії, являє собою безліч елементів, 

що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою, утворюють певну 

цілісність, єдність. «У роз'єднаному стані частини скільки-небудь складного 

організму мають життєздатністю або нескінченно малої, або настільки 

зниженою, що сума її величин, якби її вдалося чисельно висловити, була б, 

звичайно, набагато менше величини, що відповідає цілому». 

У силу того, що закономірності і тенденції розвитку української 

економіки характеризуються нелінійністю, то в рамках синергетичного 

підходу вони можуть бути інтерпретовані як безперервна зміна стану 

системи забезпечення соціально-економічна безпека від хаосу до порядку. 

Очевидно, що в метою уточнення керуючих параметрів і моделі забезпечення 

соціально-економічної безпеки необхідна відповідна методологічна основа, 

що дозволяє розкрити феномен безпеки в його структурної динаміці з 

обов'язковим урахуванням процесів дисипації, флуктуації і біфуркації. 

Державно-правове забезпечення соціально-економічної безпеки може 

аналізуватися з позиції протиставлення рівноважного стану системи її 

структурних змін з присутністю протиріч – загроз (як в явній, так і в 

латентній формі). Методологічну цінність у вивченні антиномій подібного 

порядку підсилює синергетичний науковий напрям. З точки зору В. Соловиха 

та ін. [167; 296; 338] застосування синергетичної парадигми до аналізу 

питань, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки, у т. ч. соціально-

економічної, у достатній мірі відповідає сучасним реаліям. 

Виходячи з синергетичного підходу, модель забезпечення соціально-

економічної безпеки може бути визначена: 



55 

 

– по-перше – як відтворення і підтримка динамічно стійкого стану по 

відношенню до різного роду загроз і викликів; 

– по-друге – в якості діяльності, спрямованої на захист від внутрішніх і 

зовнішніх загроз, забезпечення таких внутрішніх і зовнішніх умов існування 

держави, які гарантують можливість стабільного всебічного прогресу 

суспільства і громадян. 

Відзначимо, що в силу відкритості системи забезпечення соціально-

економічної безпеки, активної взаємодії її із зовнішнім середовищем, стан 

стаціонарності, стійкої рівноваги, їй не властиво. Справа в тому, що безпеці 

за своєю природою притаманний стан динамічної (нестійкої) рівноваги, за 

якої відбувається трансформація параметрів системи, у т. ч. з огляду на 

неконтрольований розвиток загрозоутворюючих факторів; це тягне за собою 

подальші зміни в усій сукупності елементів, зокрема моделі щодо її 

підтримки.  

Не викликає сумніву те, що синергетичний потенціал державно-

правового забезпечення соціально-економічної безпеки сконцентрований у 

державі як суб'єкта управління, синергетичний заряд якого обумовлений 

цілями інтеграції. Слід зауважити, що ряд існуючих проблем соціально-

економічної безпеки може бути обумовлений не цілком коректним 

розумінням сутності держави. Справа в тому, що у вітчизняному науковому 

мисленні [167; 168] досі превалює підхід, за якого державу ототожнюють або 

із знаряддям (машиною) панівного класу, або з поведінкою і діями керівної 

ланки державного апарату (можновладців). У цьому контексті вчений 

В. Бакуменко [18] дійшов дуже важливого висновку, згідно з яким 

відчуження останніх від суспільства екстраполюється на державу, і воно теж 

у свідомості всіх стає самодостатнім без суспільства і багатьох структур, які 

його складають. 

Складність, багатогранність і поліфункціональність системи 

забезпечення соціально-економічної безпеки утворюють зв'язок з 

міждисциплінарними методами ситуаційного аналізу й імітаційного 
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моделювання, потенціал якого дає можливість не тільки виявити пріоритети 

цілей і спрямованості діяльності щодо забезпечення такої безпеки на різних 

рівнях, а й сприяє формуванню цілісної концепції державно-правового 

забезпечення соціально-економічної безпеки. Зокрема, В. Єлагін [167; 168] 

зазначив, що принцип моделювання передбачає дослідження реальних 

систем і процесів різної природи, виділення ієрархії підсистем та їх 

взаємозв'язків, параметрів елементів системи, їх логічних і функціональних 

відносин, облік обмежень. 

На наше переконання, функціональна модель державно-правового 

забезпечення соціально-економічної безпеки передбачає конкретизацію 

таких її системоутворюючих ознак: 

– на правах підсистеми вона забезпечує функціонування системи більш 

високого рівня – правового забезпечення соціально-економічної безпеки, що 

включає в себе підсистеми міжнародно-правового, конституційно-правового, 

фінансово-правового, цивільно-правового та інших видів забезпечення 

безпеки держави; 

– має ряд особливостей, що відрізняють її від інших моделей державно-

правового забезпечення безпеки держави, детермінованих специфікою 

правового регулювання і розкритих в інших підрозділах магістерської роботи 

(див. наукові напрацювання що адвокаційності системи державного 

управління соціально-економічною безпекою [44; 159]); 

– має самостійну субстратну складову (адміністративно-правові 

норми), а також організаційну (системи державних органів спеціальної 

компетенції), функціональну (реалізує регулятивну і контрольну функції) і 

субстанціональну (сукупність охоронюваних національних інтересів 

держави); 

– функціонує за допомогою вчинення повсякденної й оперативної 

виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів; 

– має ознаки адаптивності до змін об'єктивної реальності і стійкості 

(консерватизму) до детермінуючих впливів суб'єктивного характеру; 
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– візуалізується у вигляді державно-правових відносин за участю 

певного кола суб'єктів, що виникають у процесі, та з приводу застосування 

ними адміністративно-правових методів регулювання відносин, що 

виникають у сфері соціально-економічної безпеки; 

– дисипативність тощо [44; 159].  

Сукупність викладеного вище підтверджує обґрунтованість 

застосування синергетичного підходу до дослідження моделі державно-

правового забезпечення соціально-економічної безпеки України. На цій 

підставі слід констатувати, що забезпечення такої безпеки представляє собою 

не статичний стан, а динамічний процес, у силу того, що статичний стан має 

на меті підтримку стабільності при всіх інших рівних умовах. Однак не всі 

елементи соціально-економічної безпеки передбачувані, зокрема 

«плаваючий» курс валют тощо. 

Таким чином, підтримка соціально-економічної безпеки є динамічним 

процесом, на який впливають сучасні тенденції розвитку українського 

суспільства, яке відбувається в межах певної моделі з метою забезпечення 

виникнення суб’єктно-об’єктних відносин. Межі та відносини між рівнями 

забезпечення соціально-економічної безпеки є рухливими. Організовані вони 

за принципом зворотного зв'язку, у результаті якого діяльність практично 

всіх суб'єктів у даній моделі включені динамічна взаємодія, і, у силу того, що 

цілі, завдання, потреби і мотиви суб'єктів різних рівнів системи можуть 

збігатися, але можуть і вступати в протиріччя. 

Функціонування державно-правової моделі забезпечення соціально-

економічної безпеки на кожному рівні і при здійсненні взаємодії, 

організованому за принципом зворотного зв'язку, передбачає реалізацію 

процесів інтеріоризації, сигніфікації, і, що дуже важливо, уніфікації. У межах 

цього дослідження звернуто увагу на особливу значущість синергетичних 

ефектів при використанні різноманітних механізмів узаємодії суб'єктів 

забезпечення соціально-економічної безпеки з метою забезпечення уніфікації 

застосування засобів і методів державного впливу у цій сфері. 
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Методологічна сутність синергетичного підходу до дослідження 

питань державно-правової моделі забезпечення соціально-економічної 

безпеки в силу основоположних вихідних положень синергетики, таких як 

нестабільність і неурівноваженість, полягає також і в тому, що для складних 

систем, до яких відноситься забезпечення соціально-економічної безпеки, 

існують досить ефективні, організаційно-правові й організаційно-управляючі 

засоби. Синергетичні ідеї можуть сприяти підвищенню ефективності 

державно-правового регулювання і, що дуже важливо, оптимізувати ці 

засоби із забезпечення соціально-економічної безпеки. 

Учений В. Солових [338] справедливо зазначив, що синергетичний 

підхід в теорії держави та права представляє собою зумовлену сукупністю 

чинників систему взаємопов'язаних і взаємообумовлених методів, способів 

теоретичного пізнання міждисциплінарного характеру, що застосовуються 

виходячи з принципів самоорганізації, спрямованих на вивчення взаємних 

зв'язків і результатів взаємодії між елементами теорії права, в результаті чого 

науково обґрунтовуються правові явища, раніше колишні аномальними. 

У даному аспекті можна констатувати, що державно-правове 

забезпечення являє собою синергетичну систему, зважаючи на те, що їй 

об'єктивно притаманні властивості, що детермінують самоорганізацію і 

саморозвиток. 

З позицій синергетичного підходу, можемо наполягати, що державно-

правовій моделі забезпечення соціально-економічної безпеки властива така 

ознака, як дисипативність, що безпосередньо пов'язана з певним порушенням 

упорядкованості в ній. Очевидно, що ряд класичних підходів одновимірного 

регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення соціально-

економічної безпеки певною мірою втрачає актуальність у зв'язку зі 

зменшенням ефективності правового впливу. Це, у свою чергу, зумовлює 

імператив звернення до принципово нових методологічним засад, у тому 

числі, і до методології синергетики. 

Вітчизняне законодавство, зберігаючи вірність традиції і «жорстким» 
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принципам упорядкування суспільних відносин, на даний час проявляє певну 

«слабкість» при вирішенні задач щодо врегулювання виникаючих спірних 

моментів у соціально-економічній сфері. Правові відносини в системному 

відношенні «людина – суспільство – держава» стають аморфними, 

піддаються руйнівному впливу корупції та інших патологічних девіацій. 

Роблячи проміжний висновок, можемо зазначити, що синергетичний 

ефект відіграє важливу роль в дослідженні механізму державного управління 

соціально-економічною безпекою. Одним із його проявів є домінування 

організаційно-управлінського впливу елементів зазначеного механізму по 

відношенню до результатів впливу останніх, у разі їх автономного 

функціонування.  

Формування нової української ідентичності корелює у часових межах 

із сучасним етапом глобалізації, який, безсумнівно, робить істотний вплив на 

процес (модель) забезпечення як національної, так і соціально-економічної 

безпеки в Україні. Однак поряд з позитивними змінами, глобалізація певною 

мірою сприяла посиленню уразливості нашої держави в економічній, 

соціальній та фінансовій сферах. Свідченнями висловленої тези можуть 

служити такі факти:  

1) глобальна фінансово-економічний криза (2008 – 2010 рр.);  

2) екологічні проблеми;  

3)  тероризм і наркобізнес; нелегальна міграція;  

4) масові захворювання;  

5) проблеми, пов'язані з інформаційною та телекомунікаційної 

безпекою;  

6) важливі питання збереження національно-культурної ідентичності 

тощо. 

Учені Р. Меротон, Дж. Кіршнер та ін., формулюють слушне запитання, 

а саме: які наслідки глобалізації для національної безпеки [394]. При цьому 

автор зазначає, що, хоча існує величезний і все ще зростаючий обсяг 

напрацювань щодо питання глобалізації, проте однозначна відповідь на 
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нього поки що відсутня. Однією з причин цього є те, що більша частина 

дебатів поглибили традиційний розрив між вченими, які вивчають 

міжнародні відносини, і тими дослідниками, які спеціалізуються на 

проблематиці внутрішньої безпеки [394]. 

Джонатан Кіршнер резюмує, що навіть при збереженні державної 

політики у сфері національної безпеки, орієнтованої на перспективу, 

глобалізація змінює характер гри, навіть якщо актори припускають зберегти 

ті ж стратегічні цілі, які вони завжди переслідували. Відсутність обліку 

впливу глобалізації зробить розглянуте питання більш важким для розуміння 

тих змін в балансі сил, які мають місце в даний момент. Більш того, 

перспективи війни і стратегічні рішення щодо таких перспектив знаходяться 

постійно у фокусі уваги держав. Перемикання гри з поло (на конях) на водне 

поло, з точки зору Джонатана Кіршнера, не змінює принципи або їх цілей, 

але гра глибоко трансформується, внаслідок зміни налаштувань.  

Характерний для сучасного етапу глобалізації тренд, орієнтується на 

універсалізацію й уніфікацію, що генерував серйозний виклик національним 

традиціям і цінностям, а також державному суверенітету. Цим був 

продиктований виразний імператив визначення впливу глобалізаційних 

процесів на забезпечення соціально-економічної безпеки в Україні. 

Науковець Х. Шармін [320], автор відомої книги «Глобалізація і 

економічна безпека в Східній Азії: управління та інститути», виданої в 

Великобританії в 2006 році, приділяє підвищену увагу співвідношенню 

понять «глобалізація» і «економічна безпека». Зокрема, вона пише про те, 

що, розглядаючи відносини між глобалізацією й економічною безпекою, ми 

повинні визначити, які небезпеки, якщо такі є, що виходить від інтегрує 

глобальної ринкової економіки, який повинен бути надійно закріплені і через 

які інструменти? При вивченні таких питань, важливо також уникнути 

роздування поняття економічної безпеки за допомогою включення в нього 

всіх економічних ризиків, які могли б ускладнити процес розробки політики 

у взаємозалежної світової економіки. Це вимагає більш ретельної 
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концептуалізації терміна соціально-економічної безпеки, хоча це менш 

важливо для того, щоб уникнути надмірного вузького визначення, що 

виражає для всіх держав і суспільств особливі турботи в сфері безпеки тієї чи 

іншої держави». 

Вищевказані глобалізаційні тенденції і процеси сформували 

передумови формування принципово нових методологічних підстав для 

визначення моделі забезпечення соціально-економічної безпеки. Так, Хелен 

Шармін, особливо акцентує увагу на тій обставині, що поняття «економічна 

безпека» на сучасному етапі глобалізації набуває універсального (або іншими 

словами, «загальносвітового») характеру. Вона підкреслює, що такі проблеми 

можуть мати відношення до конкретних держав, мова зовсім не йде. Справа 

полягає не в тому, щоб ігнорувати розуміння соціально-економічної безпеки, 

яке підтверджено досвідом або умовами інших держав і суспільств. Більш 

важливим є те, що при аналізі поняття модель забезпечення соціально-

економічної безпеки вельми загрозливим є не врахування зовнішнього 

середовища та впливу глобалізації. Інакше такий аналіз може бути дуже 

далеким від реалій сучасного життя. Чимало вчених, що досліджують 

феномен глобалізації стверджують, що сучасна економічна глобалізація, 

приносячи процвітання, з'являється також і в тому, що світ вступив у період 

економічної нестабільності і невизначеності, з відповідними наслідками для 

безпеки держав і суспільств. Тому не дивно, що проблеми економічної 

безпеки в даний час фігурує практично у всіх національних порядках денних 

багатьох держав, в тому числі і США. 

В умовах глобалізованого світу, а також міжнародних політичних і 

економічних відносин, що формують нові загрози і ризики для розвитку 

особистості, суспільства і держави, України як гаранта благополучного 

національного розвитку переходить до нової державній політиці у сфері 

соціально-економічної безпеки. 

На цій підставі важливо підкреслити, що рівень організації 

забезпечення національної безпеки в зв'язку з протікаючими процесами 
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глобалізації все більше набуває умовний характер і загрози соціально-

економічній безпеці в рівній мірі актуальні як для окремого регіону, окремої 

держави, так і для світової спільноти. Викладене вище детермінує нагальну 

потребу враховувати при дослідженні специфіки державно-правового 

регулювання соціально-економічної безпеки не тільки світовий досвід її 

регулювання, а й взаємозв'язок всіх рівнів організаційних структур, які її 

забезпечують. 

Аналізуючи нові тенденції в розвитку держав, О. Тихомирова [351] 

слушно зауважує, що посилення і розширення економічних, науково-

технічних, торгових, інформаційних зв'язків між державами закономірно 

зумовили збільшення питомої ваги їхніх спільних інтересів і відповідно 

справ, які доводиться вирішувати спільними зусиллями або на узгодженій 

основі. 

У контексті інтеграційних процесів постановка питання цілком 

узгоджується з ідеєю формування механізму глобального адміністративного 

простору. Зростаюча непередбачуваність глобальних економічних процесів 

(особливо у сфері руху фінансів), що спостерігається протидія національних 

управлінських категорій методам і формам глобалізації, а також інші сутнісні 

протиріччя формується глобального простору можуть бути інтерпретовані як 

джерела загроз соціально-економічній безпеці. 

Перебуваючи в системі моделі «наздоганяючого розвитку», економіка 

України характеризується недостатньою ефективністю і певними 

труднощами у функціонуванні в силу того, що не використовує повною 

мірою у своєму розвитку фактори, орієнтовані на великі інвестиції в науку, 

освіту, інформаційні технології. Крім того, глобалізаційні процеси мають 

певний вплив на формування державної політики, оскільки такі процеси 

сприяють «прозорості» національних кордонів. 

Слід відзначити, що, перш за все, такий вплив виражається в певній 

модифікації функцій держави, низка яких переходить до міжнародних 

організацій, що обумовлює можливість впливу на нашу країну в спробах 
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підпорядкувати її сформованим в рамках діяльності зазначених організацій 

правилам регулювання правовідносин в економічній сфері. Україна є 

суб'єктом міжнародних соціально-економічних відносин, але її 

найважливішими завданнями є регулювання внутрішньонаціональних 

відносин і процесів, так само як і виконання традиційних функцій 

соціального захисту.  

Підкреслимо, що в Україні питання забезпечення соціально-

економічної безпеки певною мірою зумовлюються балансом політичних сил, 

а також інкорпоруванням у міжнародні економічні угоди положень, що 

носять загальнополітичний характер. З огляду на це зауважимо, що поряд з 

викладеними раніше факторами економічна глобалізація супроводжується 

появою нових явищ і процесів, які або руйнують існуючі економічні 

взаємозв'язки, або сприяють радикальної їх переорієнтації. У даному аспекті 

ключовими завданнями, утвореного в 1992 році Співдружності Незалежних 

Держав (СНД) є економічна і політична інтеграція її учасників. На наш 

погляд, даний процес, сутнісно представляє собою своєрідну реінтеграцію 

взаємозв'язків, що існували до розпаду Радянського Союзу. Однак така 

реінтеграція сьогодні реалізується на новій, ринковій основі, тісно пов'язаної 

зі світовим ринком. Це, у свою чергу, детермінує формування принципово 

нових умов для розвитку міждержавних і міжнаціональних відносин на 

пострадянському просторі. Так, передбачається встановлення спільного 

громадянства, загальних внутрішніх кордонів, які не перешкоджають 

вільному переміщенню людей і товарів. 

Не викликає сумнівів те, що в умовах глобалізації соціально-

економічна безпека нашої країни безпосередньо пов'язана з необхідністю 

адекватно оцінити роль і значення інформаційно-комунікативних технологій 

(ІКТ). У світлі проблеми забезпечення соціально-економічної безпеки 

реалізацію потенціалу лідерства на сучасному етапі розвитку зазначених 

технологій необхідно розглядати в якості найважливішого завдання на 

досить тривалий період. 
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Державно-правова модель забезпечення соціально-економічної безпеки 

України полягає в динамічності реагування на сучасні виклики та загрози. 

Глибокі сутнісні суперечності сучасного цивілізаційного процесу висувають 

особливі вимоги щодо довгострокової соціально-економічної стратегії 

розвитку України. Погоджуємося з У. Бережницькою та ін. [30, с. 58], що 

слід скорегувати загальну спрямованість процесу такого розвитку, надати 

йому сучасних цивілізаційних форм, знайти такі шляхи та механізми 

входження у світову економіку, що дозволили б, з одного боку, максимально 

скористатися позитивними наслідкам глобального розвитку, а з другого – 

мінімізувати економічні та соціальні труднощі, пов’язані з адаптацією 

національної економіки до закономірностей розвитку світової економічної 

системи. 

Наявна низка протилежних підходів до визначення сучасного та 

майбутнього вибору геоекономічного розвитку України та забезпечення 

власної соціально-економічної безпеки. З позиції безпеки та соціально-

економічного розвитку у систематизованому вигляді можемо виокремити 

серед цих шляхів такі, що можуть бути пріоритетними у стратегічному 

вимірі: 

1) проєвропейський або західний напрям інтеграційного 

співробітництва. Він асоціюється з Європейським Союзом, і передбачає 

економічну диверсифікацію за рахунок виходу вітчизняного товару на 

європейські ринки; 

2) «східний шлях», що наразі іде у розріз із вищевказаним і суперечить 

тому, що визначений у Стратегії національної безпеки України до 2020 року 

[118]. Даний документ передбачає урахування політики пакету реформ (62), 

започаткованих Президентом України у 2015 році, а також положень Угоди 

про асоціацію України та ЄС, ратифікованої Законом України від 

16.09.2014 року. 

Разом із тим, слід зазначити, що «проєвропейський шлях» України буде 

набагато тривалішим і складнішим, порівняно з тим досвідом, що мають 



65 

 

країни Центральної та Східної Європи, що увійшли в ЄС. Причинами для 

цього є невдала економічна політика України, яка проводилась у ній в 

останні десятиліття. Крім того, важливим фактором є значна територія нашої 

держави, незавершеність у ній реформи децентралізації та деконцентрації 

влади тощо. Перспективність для європейців плану «України-утриманки» 

відлякує їх від значних кроків до асоціації із нею. Тому для нашої країни слід 

робити акцент на можливості динамічного розвитку, насамперед, тих галузей 

своєї економіки, що мають конкурентні переваги та є взаємодоповнюючими 

для європейських країн. Це, власне, машино-будівний і гірничо-

металургійний комплекси, агропромислова сфера транзитні перевезення, 

рекреаційно-туристична галузь, певною мірою фінансові та банківські 

послуги.  

 

2.3 Особливості функціонування механізмів державного 

управління соціально-економічною безпекою держави в умовах сучасних 

викликів  

 

Розглядаючи проблеми державного управління у сфері соціально-

економічної безпеки в Україні й ураховуючи загальні положення щодо 

класифікації механізмів державного впливу залежно від методів і способів 

[137], необхідно виокремити правовий механізм державного регулювання у 

цій сфері. Слід особливо відзначити, що поняття цього механізму 

нормативно не визначене і неоднозначно трактується у вітчизняній 

державноуправлінській і правовій науці. Так, С. Алексєєв свого часу 

визначав його як основний, вирішальний вираз (вияв) правової дійсності, 

результативний нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини за 

допомогою застосування низки правових засобів [5]. 

Крім того, правовий механізм державного регулювання науковці 

визначають також як систему юридичних норм і приписів, необхідних для 

впорядкування суспільних відносин, сприяння задоволенню інтересів 
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людини та суспільства. При цьому специфікою такого механізму вважається, 

перш за все, його тісний зв'язок із державою, оскільки він: 

– реалізується за допомогою загальнообов'язкових норм права, які 

виходять від держави;  

– базується на можливості застосування примусової сили держави; 

– має межі впливу на суспільні відносини; 

– володіє певним змістом і вектором, що знаходить вираз в орієнтації 

на впорядкування та закріплення певних суспільних відносин, а також на 

сприяння розвитку й утвердженню нових суспільних відносин, в яких 

зацікавлене як суспільство, так і держава.  

Обсяг досліджуваного поняття та його елементи здебільшого 

зумовлюється специфікою предмета державно-правового регулювання. 

Таким чином, правовий механізм державного регулювання у сфері соціально-

економічної безпеки обумовлює необхідність його конкретизації як 

передбаченої чинним законодавством сукупності цілей, принципів, методів, 

що відображають накопичений позитивний досвід застосування системи 

правових засобів, спрямованих на забезпечення державою соціально-

економічної безпеки. Крім цього, треба вказати на спрямованість зазначених 

правових засобів на застосування правових норм, що регулюють відносини у 

сфері забезпечення такого виду безпеки, з метою створення оптимальних 

умов для чіткого і послідовного відображення публічних інтересів в даній 

сфері. 

При розгляді змістовного боку функціонування виокремленого в 

магістерській роботі механізму справедливо постає питання про правові 

категорії, які визначають ефективність його організації та дії. Виходячи з 

цього, доцільно виділити такі ключові елементи механізму державно-

правового управління у сфері соціально-економічної безпеки: 

– цілі, принципи державно-правового регулювання; 

– способи і методи державно-правового регулювання; 

– система законодавства, що регулює забезпечення даного виду 
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безпеки; 

– правові норми; 

– правовідносини; 

– організаційні процедури; 

– суб'єктів правовідносин. 

Слід особливо підкреслити, що найважливішим напрямком 

забезпечення соціально-економічної безпеки є діяльність держави, 

орієнтована на виявлення і попередження внутрішніх і зовнішніх загроз для 

цієї безпеки. Тому в загальнодержавній стратегії соціально-економічної 

безпеки України [297; 311] мають бути виділені такі основні напрямки 

діяльності органів влади у цій сфері: 

– по-перше – мова йде про виявлення випадків, коли фактичні чи 

прогнозовані параметри економічного розвитку відхиляються від порогових 

значень соціально-економічної безпеки, а також про розробку комплексних 

державних заходів щодо виходу країни із зони небезпеки. Заходи і 

механізми, що забезпечують соціально-економічну безпеку, розробляються 

паралельно із державними прогнозами соціально-економічного розвитку 

держави та її регіонів, а також реалізуються в програмі соціально-

економічного розвитку України (зокрема, в Стратегії сталого розвитку 

України на період до 2020 року [297; 311]); 

– по-друге – це планування й організація роботи, спрямованої на 

здійснення комплексу заходів з метою нейтралізації чи недопущення 

виникнення загроз для соціально-економічної безпеки країни; 

– по-третє – експертиза прийнятих рішень з тих чи інших питань 

(фінансових, кадрових, інформаційних тощо) з позиції соціально-економічної 

безпеки. 

Говорячи про правовий механізм державного регулювання у 

відповідній сфері економіки та життєдіяльності суспільства, необхідно 

зазначити, що він підпорядковується специфіці предмета державного 

регулювання. Норми права регламентують різноманітні суспільні відносини, 
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що складаються у сфері соціальної дійсності. Акцентуючи увагу на специфіці 

предмета державно-правового регулювання у сфері соціально-економічної 

безпеки, відзначимо, що норми права регламентують ті суспільні відносини, 

що безпосередньо або опосередковано виникають в ході її забезпечення. 

Конструктивні елементи механізму державно-правового забезпечення 

соціально-економічної безпеки одночасно виступають засобами 

комплексного впливу на суспільні відносини, що виникають у зв'язку з 

організацією та здійсненням цієї діяльності. Варто погодитися з тим, що 

організаційні та правові засоби, як складові елементи комплексного 

механізму державного регулювання, передбачають процес забезпечення 

соціально-економічної безпеки в певній послідовності. 

Підкреслимо, що забезпечення соціально-економічної безпеки в 

Україні здійснюється відповідно до Основного її Закону (Конституції), 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних 

договорів, вітчизняних законів, нормативно-правових актів Президента 

України й Уряду України та інших нормативно-правових актів [297; 311]. 

Особливе значення в системі правових актів займає загальнодержавна 

стратегія соціально-економічної безпеки, яка є складовою частиною 

національної безпеки в цілому. Ця стратегія має бути орієнтована на 

реалізацію здійснюваних у країні економічних перетворень в найближчі 

п'ять-десять років. 

Прийнята у 2015 році загальнодержавна стратегія національної безпеки 

України [297] відповідає не всім вищеперерахованим вимогам, які 

висуваються до подібного виду нормативно-правових актів, зокрема у 

визначенні критеріїв, індикаторів і показників соціально-економічної 

безпеки, механізмів її моніторингу й оцінювання, що включають суб’єктів, 

інструменти, алгоритми реалізації тощо.  

Разом із тим, можемо вказати, що аналізована стратегія є 

середньостроковою (розрахована на 5 років) і кардинально відрізняється від 

раніше прийнятих правових документів у сфері соціально-економічної 
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безпеки тим, що закріплює принцип забезпечення національної безпеки, 

дотримання якого, на наш погляд, вимагає також визначення в цьому 

нормативно-правовому документі [297] принципу системності, науковості, 

результативності, ефективності та ін., заважаючи на прийняту Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020» (2015 р.), Державну стратегію соціально-

економічного розвитку України (2014 р.) тощо [297; 311]. Власне кажучи, 

необхідно внести корективи до Стратегії національної безпеки України в 

напрямку визначення в ній сфер забезпечення соціально-економічної безпеки 

відповідно до встановлених векторів розвиток, безпека, гідність і 

відповідальність. 

Крім того, Стратегія національної безпеки України [297] повинна 

сформувати новий механізм реалізації консолідованих зусиль держави і 

суспільства з метою підтримки системи безпеки. На наше переконання, в 

аналізованому нормативно-правовому документі наявні поки що тільки 

відсильні норми на цей механізм міжсекторної взаємодії. На підставі 

пропозицій С. Арнштейн, В. Дзюндзюка та ін. [387] можемо зауважити, що 

даний механізм є багато рівневим (зважаючи на рівні державного 

управління), а також передбачає різний ступінь і форми участі громадськості 

у формуванні та забезпеченні соціально-економічної безпеки. Уважаємо, що 

уточнення таких складових елементів механізму реалізації консолідованих 

зусиль держави і суспільства у межах Стратегії національної безпеки України 

[297] покликано забезпечити її соціально-економічну безпеку на системній 

основі, та стане основою для розробки загальнодержавної результативної 

концепції національної безпеки. 

При цьому окремої уваги потребує дослідження основного змісту 

пріоритету зовнішньої політики в означеній сфері, що, на нашу думку, 

полягає у створення сприятливих умов для сталого розвитку країни та 

забезпеченні системи безпеки. Це означає, що Україна прагне вибудовувати 

міжнародні відносини на принципах рівноправності та взаємовигідного 

співробітництва, спираючись на принципи міжнародного права, забезпечення 



70 

 

надійної системи безпеки. Однак для захисту своїх національних інтересів 

Україна має проводити прагматичну зовнішню політику, яка виключає 

витратну не виважену інтеграцію. У Стратегії національної безпеки України 

[297] визначені деякі організаційні напрямки протидії загрозам такої безпеки, 

серед яких можемо виокремити такі: 

1) створення єдиної державної системи профілактики злочинності, 

включаючи моніторинг й оцінку ефективності правозастосовчої практики; 

2) розробку і використання спеціальних заходів, спрямованих на 

зниження рівня корумпованості та криміналізації системи державного 

управління та сфер економіки та життєдіяльності; 

3) удосконалення структури і діяльності органів виконавчої влади, у 

тому числі правоохоронних органів і спецслужб, зміцнення соціальних 

гарантій їх співробітників (які (гарантії), наприклад, уточнюються в проекті 

Стратегії реформування системи Міністерства внутрішніх справ України); 

4) розвиток системи виявлення та протидії глобальним викликам і 

кризовим явищам сучасності, включаючи міжнародний і національний 

тероризм, політичний і релігійний екстремізм, націоналізм і етнічний 

сепаратизм; 

5) науково-технічну підтримку правоохоронної діяльності; 

6) прийняття на озброєння перспективних спеціальних засобів і 

техніки; 

7) розвиток системи професійної підготовки кадрів у сфері 

забезпечення державної і суспільної безпеки; 

8) зміцнення режиму безпечного функціонування підприємств, 

організацій і установ оборонно-промислового, ядерного, хімічного й атомно-

енергетичного комплексів країни, а також об'єктів життєзабезпечення 

населення тощо. 

Основу державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-

економічної безпеки, повинна скласти, насамперед, збалансована і 

несуперечлива нормативно-правова база. Ураховуючи це, слід зазначити, що 
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значення і місце правових засобів і заходів щодо гарантування та підтримки 

соціально-економічної безпеки є надзвичайно важливими, оскільки від їх 

розробки, прийняття, а в подальшому і застосування залежать не тільки 

легітимність різних форм і методів забезпечення соціально-економічної 

безпеки, але й зміст, а також організація даної діяльності і, як наслідок, її 

результативність. 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ  

 

3.1 Уніфікація державних механізмів щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки України  

 

На сучасному етапі розвитку національної соціально-економічної 

системи з поширенням науково-технічного прогресу, розвитком технологій 

комунікацій і передачі інформації формуються усе більше тісні 

взаємозалежності між системою національного господарства, соціальною й 

політичною сферами. Зміни, що з'являються в одній з перерахованих сфер, 

чинять усе більший вплив на темпи й напрямки розвитку національної 

соціально-економічної системи. Так, наприклад, зміни в політичній сфері 

можуть приводити до корінних трансформацій економічного розвитку, що, 

відповідно, впливає на рівень і якість життя населення, тобто на соціальну 

складову. У свою чергу, рівень розвитку соціальної сфери впливає на темпи 

росту національної економіки й на політичну стабільність у державі. Таким 

чином, формується система стійких взаємозв'язків трьох головних складових 

соціально-економічної системи − економічної, соціальної та політичної. 

Сформовані взаємозв'язки між зазначеними складовими соціально-

економічної системи здобувають все більшого значення в умовах глобалізації 

господарських і політичних процесів, і тим самим виключають можливість 

часткового впливу на процеси стійкого розвитку національних соціально-

економічних систем [15; 21].  

Сучасна світова економіка формує систему, що спирається на групи 

взаємозалежних політичних і економічних чинників. У зв'язку з цим усе 

частіше спостерігається явище, коли визначені економічні, соціальні або 

політичні процеси, що з'являються локально, поширюються на всю світову 

соціально-економічну систему. Найбільш яскравим прикладом такого явища 

може служити фінансова криза, що сформувалася в США в 2008 році та 
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поширився по всьому світові. Інший яскравий приклад сучасності − це 

політична криза в Україні 2013 року, яка призвела до соціальної 

напруженості, а згодом і до політичної катастрофи в країні. Вищевказані 

події, у свою чергу, спричинили стрімкий розвиток кризових явищ в Україні, 

а також стали фактором політичної кризи на світовій арені та викликали 

хвилю кризових явищ серед національних соціально-економічних систем 

пострадянського простору і Європейського Союзу [16; 26].  

Виявлення передумов і факторів забезпечення соціально-економічної 

безпеки України вимагає, насамперед, упорядкування основних теоретичних 

і методологічних аспектів у єдину систему. На цій основі необхідно 

сформулювати цілісну узагальнюючу концепцію уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України, що 

буде представляти сукупність теорій і поглядів, а також відображати обрану 

модель соціально-економічного розвитку [31; 67].  

Крім того, сучасна нестабільна ситуація в світовій соціально-

економічній системі спричиняє необхідність формування концептуальних 

основ адаптації кожної конкретної національної соціально-економічної 

системи до політико-економічних умов зовнішнього середовища, що 

змінюється. Таким чином, актуальним є формування концепції уніфікації 

державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

України. Концепція повинна представляти своєрідну систему ідей дотичного 

процесу уніфікації державних механізмів щодо  забезпечення соціально-

економічної безпеки, а також сукупність теоретико-методологічних і 

практичних підходів до їх реалізації. Дана концепція повинна представляти 

авторське розуміння забезпечення соціально-економічної безпеки та стати 

фундаментом для обґрунтування управлінських рішень, на макрорівні і 

макрорівні [90; 202].  

Якщо розглядати уніфікацію в загальному випадку, то зазначений 

термін має латинське походження і  означає об'єднання в єдине ціле. В 
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широкому сенсі під цим терміном розуміють приведення окремих об'єктів до 

єдиної форми у визначеному порядку з метою оптимізації процесів. 

При цьому оптимізація досягається за рахунок раціонального 

скорочення чисельності існуючих об'єктів, що виконують однакові функції. 

Поставлені завдання реалізуються за допомогою методів 

стандартизації: 

– упорядкування об'єктів − універсальний метод, спрямований на 

скорочення різноманіття об’єктів за систематизацією та класифікацією; 

– систематизація об'єктів − розміщення об'єктів у порядку, зручному 

для використання; 

– класифікація об'єктів − розподіл об’єктів на класи, типи, групи за їх 

загальними ознаками; 

– селекція об’єктів − відбір об'єктів у відповідності до їх потреби та 

цілеспрямованості для певного виду діяльності; 

– симпліфікація об’єктів − визначення об'єктів, що не відповідають 

цілям певного виду діяльності (слід при цьому прийняти до уваги, що 

селекція та симпліфікація об'єктів проводяться паралельно після 

систематизації та аналізу перспективності конкретних об'єктів для певного 

виду діяльності); 

– типізація об'єктів − розробка та реалізація типових об'єктів; 

– оптимізація об'єктів − визначення основних оптимальних параметрів 

об'єктів [240; 249]. 

На відміну від попередніх методів оптимізація об'єктів здійснюється 

спеціальними економічними та математичними методами з використанням 

оптимізаційних моделей. Метою оптимізації є досягнення найбільш 

прийнятної ступеня упорядкування та максимально можливої ефективності 

об'єктів у відповідності з певним критерієм [384; 385]. 

Об'єктами при проведенні уніфікації в державному управлінні можуть 

служити терміни та визначення, бланки документів, одиниці інформації, 

управлінські функції, організаційні структури та навіть цілі держави. 
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В залежності від типу об'єктів, що розглядаються,  уніфікація може 

бути трьох видів: типорозмірна, внутрішньорозмірна та міжтипова. 

Наскільки ефективно здійснюється уніфікація, можна судити за 

значенням коефіцієнта застосовності, отриманого в результаті математичних 

розрахунків. 

Уніфікація може проводитися як в межах однієї окремої організації, так 

і на міждержавному рівні, навіть до глобалізації [111; 118]. 

Фактично безпосереднє поняття «концепція» походить від латинського 

терміну «соncеptio» (розуміння, система) і в сучасній інтерпретації означає 

генеральний задум, що визначає стратегію дій при здійсненні реформ, 

проектів, планів, програм, а також документ, у якому виражений цей задум, 

крім того, під концепцією розуміється система поглядів на процеси і явища в 

природі й суспільстві [28; 40].  

Можна затверджувати, що концепція уніфікації державних механізмів 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України повинна 

охоплювати економічний, соціальний, екологічний і політичний механізми. 

Розробка та реалізація концепції уніфікації державних механізмів щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України може відбуватися 

тільки на основі широкого впровадження інновацій і досягнень науково-

технічного прогресу в усі сфери соціально-економічного розвитку. При 

цьому для кожної зі складових концепції уніфікації державних механізмів 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України необхідно 

визначити свій індикатор стабільності. Цей індикатор повинен відображати 

граничні (оптимальні) значення критеріїв забезпечення соціально-

економічної безпеки на основі вже сформованих співвідношень між всіма 

державними механізмами забезпечення соціально-економічної безпеки [39; 

232]. 

Проведені дослідження свідчать про те, що актуальним і необхідним є 

формування такої концепції уніфікації державних механізмів щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України, яка б ураховувала 
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ресурсний потенціал і національну соціально-економічну специфіку. 

Концепція уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки України повинна відображати принципове забезпечення 

соціально-економічної безпеки, але при цьому мати елементи адаптації під 

певні умови зовнішнього середовища [237; 292].  

Створення концепції уніфікації державних механізмів щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України повинне базуватися на 

сукупності методологічних підходів до державного управління, що дозволить 

зробити дану концепцію науково обґрунтованою. З обліком того, що 

концепція уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки України розробляється для національної соціально-

економічної системи з ринковою формою господарювання, то перший підхід, 

який можливо застосовувати для її формування − це ринковий. Специфіка 

даного підходу полягає в тому, що в процесі державного забезпечення 

соціально-економічної безпеки відбувається включення ринкових механізмів 

у систему державного управління, а ефективність функціонування 

національної економіки багато в чому визначається ринками збуту. 

Відповідно до цього підходу при стимулюванні процесів економічного росту 

особлива увага повинна приділятися ємності і якості внутрішнього ринку 

системи національного господарства, а також товарно-ринковій присутності 

країни на зовнішніх ринках. У рамках цього підходу ключовим є питання 

виявлення й стимулювання факторів, що визначають вигідне положення 

національної економіки в межах зовнішніх товарних ринків [254; 313].  

Наступний методологічний підхід, який необхідно враховувати при 

формуванні концепції концепція уніфікації державних механізмів щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України − це ресурсний підхід. 

Даний підхід заснований на тому, що структура національного виробництва, 

його прибутковість, а також ефективність національної економіки залежать 

від ресурсного потенціалу, що присутній в її розпорядженні. Саме наявність 

ресурсів (людських, матеріальних, фінансових, природних) визначає рівень 
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державного забезпечення соціально-економічної безпеки. Використання 

системного підходу при формуванні концепції уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 

обумовлено самою сутністю даної концепції. При системному підході об'єкт 

дослідження представляється у вигляді сукупності окремих взаємозалежних 

елементів. У цьому випадку мова йде про безпеку соціально-економічної 

системи України, що являє собою сукупність економічної, соціальної, 

політичної й ресурсної складових. Ці компоненти мають між собою тісні 

взаємозв'язки [278; 283].  

Наступний підхід, що дуже тісно пов'язаний із системним підходом − 

це комплексний. При прийнятті управлінських рішень, згідно комплексного 

підходу, варто враховувати взаємозалежні фактори зовнішнього й 

внутрішнього середовища об'єкта дослідження. У випадку поточного 

дослідження – чинників забезпечення соціально-економічної безпеки 

України. До таких факторів відносяться економічні, екологічні, технологічні, 

соціальні, інституціональні, демографічні, політичні й інші [283; 297].  

Логіка проведених досліджень свідчить на необхідність використання 

ситуаційного підходу в процесі формування концепції уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України. Це 

пов’язано з тим, що функціонування національних соціально-економічних 

систем відбувається в ситуації перманентних ризиків (економічних, 

фінансових, політичних і інших). А досягнення будь-якою системою 

стабільної безпеки вимагає постійної адаптації цієї системи під сформовану 

ситуацію з метою мінімізації негативних наслідків ризиків, що наступили, і 

максимізації ефекту від використання позитивних явищ.  

Застосування ієрархічного підходу при формуванні концепції 

уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України обумовлено необхідністю виявлення національних 

пріоритетів забезпечення соціально-економічної безпеки й відповідного 

їхнього структурування в певну ієрархію. Важливість ієрархічного підходу 
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полягає в тому, що при державному забезпеченні соціально-економічної 

безпеки організаційні структури кожного рівня системи державного 

управління безпосередньо беруть участь у цьому процесі, у зв'язку із цим від 

ефективності їхньої діяльності залежить якість забезпечення соціально-

економічної безпеки України [283; 307].  

Ще один важливий науковий підхід, який можливо використовувати 

при формуванні концепції уніфікації державних механізмів щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України − це цілісно-

еволюційний або когнітивний. Суть даного підходу полягає в тому, що при 

створенні концепції уніфікації державних механізмів щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки України необхідно накопичувати й 

використовувати всю інформацію щодо еволюції соціально-економічних 

систем і їхньої цілісності в зовнішніх і внутрішніх умовах функціонування, 

що постійно змінюються [283; 327].  

Інтеграція вищевикладених методологічних підходів дозволить 

вирішувати широкий спектр завдань і проблем, пов'язаних із процесом 

формування концепції уніфікації державних механізмів щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки України. Таким чином, методологічне 

забезпечення державою соціально-економічної безпеки повинно бути 

засновано на використанні інтеграційного підходу, а формування концепції 

уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України системи повинна містити наступні рівні (рис. 3.1) [278; 283; 

327]. 

Так, теоретико-методологічний рівень формування концепції уніфікації 

державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

України складається із трьох блоків.  
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Рисунок 3.1 − Технологія формування концепції уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 
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Перший блок − це категоріальний апарат, цілі й фактори та сфери 

державного забезпечення соціально-економічної безпеки, мети й фактори 

стійкого соціально-економічного розвитку, сфери державного управління 

стійким соціально-економічним розвитком [78; 80]. 

Другий блок включає стратегії державного забезпечення соціально-

економічної безпеки (ліберальна стратегія; стратегія відкритої економіки; 

стратегія індустріалізації; «зеленої революції»; перерозподілу національного 

доходу). Третій блок представляє методологічні підходи, що 

використовуються в процесі державного забезпечення соціально-економічної 

безпеки. Модельний рівень формування концепції уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 

формують моделі стійкого соціально-економічного розвитку − це ліберальна 

й скоординована модель. Методичний рівень формування концепції 

уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України містить науково-методичний підхід до державного 

забезпечення соціально-економічної безпеки, що містить п'ять основних 

блоків: 

 – оцінка рівня національної соціально-економічної безпеки;  

– виявлення структурних диспропорцій розвитку національної 

соціально-економічної системи;  

– оцінка ресурсного потенціалу державного забезпечення соціально-

економічної безпеки; 

– оцінка векторів фінансово-інвестиційних факторів державного 

забезпечення соціально-економічної безпеки;  

– оцінка енергетичної безпеки держави [26; 42].  

Інструментальний рівень формування концепції уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 

формують апарат економіко-математичного моделювання; апарат 

статистичних оцінок; апарат теорії імовірності; інструменти технічного й 

фундаментального аналізу. Практичний рівень формування концепції 
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уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки України включає відповідну модель уніфікації державних механізмів 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки, адаптовану до конкретної 

національної соціально-економічної системи; методи реалізації 

запропонованої моделі (нормативно-правові, інституціональні, фінансові, 

політичні); інструменти реалізації моделі, що відповідають запропонованим 

методам (рис. 3.2) [297; 340].  

Таким чином, проведені дослідження показали, що в умовах 

трансформації міжнародної системи господарювання необхідним є 

вироблення чіткої концепції уніфікації державних механізмів щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України. Така концепція 

повинна бути спрямована на проведення процедури швидкої адаптації 

національної економіки до зміни факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища та має володіти рядом властивостей: 

– мати чітку спрямованість на реалізацію принципів ринкової 

економіки для забезпечення високих темпів економічного росту; 

– забезпечувати можливість прогнозування подальшого розвитку 

економічних, демографічних і політичних подій;  

– використовувати весь доступний інструментарій державно-

управлінського апарату для нейтралізації негативних наслідків зовнішніх і 

внутрішніх соціально-економічних і політичних явищ;  

– стати основою для реалізації стратегії стійкого розвитку національної 

соціально-економічної системи шляхом максимально ефективного 

використання всіх доступних ресурсів [360; 374].  

У цілому, запропонована авторська концепція уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 

відповідає всім вище зазначеним критеріям.  

Практична реалізація концепції уніфікації державних механізмів щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України вимагає додаткової 
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розробки моделі уніфікації державних механізмів щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 − Модель уніфікації державних механізмів щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки 
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Державні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки 

повинні враховувати сукупність всіх факторів, що визначають поточний і 

перспективний стан національної соціально-економічної системи.  

Відповідно, концепцію уніфікації державних механізмів щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки можна визначити як сукупність 

теоретичних методів і моделей, а також практичних інструментів і мір 

реалізації державної політики щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки. Концепція уніфікації державних механізмів щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки повинна бути спрямована на збільшення 

багатства національної економіки для справжніх і майбутніх поколінь, а 

також ріст добробуту й соціальної захищеності населення.  

З урахуванням виявлених пріоритетів державного забезпечення 

соціально-економічної безпеки, всієї сукупності внутрішніх і зовнішніх 

факторів, що впливають на розвиток національної соціально-економічно 

системи, методології й світового (зокрема європейського) досвіду 

державного забезпечення соціально-економічної безпеки, у роботі 

пропонується в якості центрального елемента концепції уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України 

прийняти модель державного забезпечення соціально-економічної безпеки, 

спрямовану на реалізацію державної політики щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки, що, в свою чергу, обумовить певні трансформації в 

структурі й ступені відкритості національної економіки, а також у рівні 

інтеграції держави в систему світового господарства. Всі перераховані вище 

трансформації є ключовими факторами, що визначають ступінь і якість 

розвитку національної економіки й рівня соціальної забезпеченості населення 

[41; 297].  
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3.2 Шляхи розвитку державних механізмів забезпечення соціально-

економічної безпеки України 

 

Для забезпечення соціально-економічної безпеки України потрібно 

вдосконалення відповідних державних механізмів. 

Механізм забезпечення соціально-економічної безпеки країни в умовах 

глобалізації − це система організаційно-економічних та правових заходів 

щодо запобігання соціально-економічним загрозам. Він містить наступні 

елементи: 

- об'єктивний і всебічний моніторинг економіки та суспільства з метою 

виявлення та прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз соціально-

економічній безпеці; 

- встановлення гранично допустимих значень соціально-економічних 

показників, недотримання яких призводить до нестабільності та соціальних 

конфліктів; 

- діяльність держави щодо виявлення та попередження внутрішніх та 

зовнішніх загроз соціально-економічній безпеці [176; 215]. 

Державні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки в 

умовах глобалізації реалізуються за допомогою державної стратегії 

забезпечення соціально-економічної безпеки, яка повинна бути ідеологією 

розвитку та має враховувати стратегічні пріоритети та національні інтереси. 

Тому головна мета державної стратегії забезпечення соціально-економічної 

безпеки полягає у формуванні структури економіки та створенні промислово-

фінансових і банківських структур, здатних створювати умови для 

впровадження капіталу в нові напрямки розвитку економіки [90; 139]. 

Одним з напрямків забезпечення стратегічних інтересів соціально-

економічної безпеки є створення системи гнучкого регулювання ринкової 

економіки. До системи подібного державного регулювання доцільно 

включити наступні основні підсистеми: 
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- макроекономічне регулювання, що встановлює загальні правила та 

параметри господарської діяльності для всіх типів організацій; 

- індикативне планування, на основі якого здійснюється орієнтація 

інвестиційних процесів на обрані пріоритети структурної політики, а також 

інші варіанти налаштування механізму господарської діяльності за 

допомогою економічних методів для всіх типів організацій; 

- більш жорстке планування державних закупівель (перш за все 

оборонних), а також розробка та впровадження методів управління 

державним майном [192; 234]. 

Другий важливий аспект державної стратегії забезпечення соціально-

економічної безпеки − стійкість національної валюти. Проблема стійкості 

національної валюти набуває найважливішого значення у всій системі 

ринкових індикаторів. 

Державна стратегія забезпечення соціально-економічної безпеки 

повинна розроблятися та реалізовуватися в рамках проведеної державної 

політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки, основними 

пріоритетами якої є досягнення стабільності соціально-економічного 

становища особистості, соціально-економічної стабільності суспільства, 

держави, додержання конституційних прав і свобод громадян та законності, 

усіма суб’єктами соціально-економічних відносин, зокрема, органами 

державної влади [87; 123]. 

З урахуванням зазначених цілей має бути створена та відпрацьована 

надійна система державного впливу на економіку, що дозволяє здійснювати з 

найменшими втратами регулювання найважливіших економічних 

перетворень, а також має бути здатна взяти на себе функції управління та 

підтримки економіки країни на безпечному рівні. При цьому необхідно чітко 

визначити межі та критерії або умови державного втручання в економіку, 

зокрема, межі державного сектора, а також забезпечити розвиток ефективних 

методів державного регулювання [123; 213]. 
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Держава має впровадити комплекс заходів, перш за все, щодо 

забезпечення економічного зростання в якості гарантії соціально-економічної 

безпеки країни. Ці міри повинні охопити всі сфери економіки. До числа цих 

заходів повинні входити: 

– здійснення активної структурної та соціальної політики; 

– активізація державної діяльності в інвестиційній, фінансовій, 

кредитно-грошовій та зовнішньоекономічній сферах; 

– продовження інституційних перетворень [200; 215]. 

При цьому соціальна політика повинна сприяти зміцненню суспільства 

на умовах стійкого економічного становища громадян, підвищення їх рівня 

життя. Значні позитивні зрушення, що спостерігалися у зростанні 

середньомісячних грошових доходів населення за останні часи, мали місце на 

тлі суттєвих затримок грошових виплат, посилення диференціації в доходах 

різних соціально-демографічних груп. Проте процес розподілу суспільства на 

багатих і бідних продовжується, що виявляється дестабілізуючим фактором, 

та створює потенційну небезпеку виникнення соціальних конфліктів [103; 

192]. 

При цьому необхідно звернути увагу на те, що розвиток державних 

механізмів забезпечення соціально-економічної безпеки України повинні 

базуватися на вдосконаленні демографічної політики, як однієї з ключових 

складових соціальної безпеки, а також на вдосконаленні інвестиційної 

політики як однієї  провідних складових економічної безпеки. 

Відповідно, ключовим напрямом інвестиційної політики повинно стати 

формування середовища, що сприяє підвищенню інвестиційної активності, 

залученню приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для реконструкції 

української економіки. При проведенні ефективної інвестиційної політики 

слід дотримуватися наступних основних принципів: 

– послідовна децентралізація інвестиційного процесу; 

– підвищення ролі неінфляційних джерел накопичення (внутрішніх 

джерел накопичення підприємств та економії населення; 
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– значне розширення практики спільного державного-комерційного 

фінансування інвестиційних проектів; 

– використання частин централізованих (кредитних) інвестиційних 

коштів на реалізацію особливо ефективних і швидко окупних інвестиційних 

проектів та об'єктів малого бізнесу незалежно від їх галузевої приналежності 

та форм власності для прискорення структурно-технологічної перебудови 

виробництва; 

– стимулювання залучення іноземних інвестицій [85; 216]. 

Слід відмітити, що найважливішим напрямом впровадження 

державних механізмів забезпечення соціально-економічної безпеки 

суспільства є діяльність держави щодо виявлення й оперативного 

попередження внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці економіки, особливо за 

умов сучасного соціально-політичного становищі України. Основні напрями 

цієї діяльності повинні бути наступні: 

– виявлення випадків, коли фактичні або прогнозовані параметри 

економічного розвитку відхиляються від граничних значень економічної 

безпеки, а також розробка комплексних державних заходів щодо виходу 

країни з зони небезпеки. Заходи та механізми, що забезпечують економічну 

безпеку, розробляються одночасно з державними прогнозами соціально-

економічного розвитку та повинні бути реалізовані в рамках програм 

соціально-економічного розвитку регіонів України; 

– організація роботи щодо реалізації комплексу заходів з метою 

подолання або недопущення виникнення загроз соціально-економічній 

безпеці України; 

– експертиза прийнятих рішень щодо фінансових і господарських 

питань з позицій забезпечення соціально-економічної безпеки України. 

Законодавчі та підзаконні нормативні правові акти обов'язково повинні 

проходити експертизу на предмет забезпечення соціально-економічної 

безпеки України [199; 245]. 
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Реалізація заходів щодо усунення загроз соціально-економічній безпеці 

в умовах глобалізації вимагає організації ефективної системи контролю за 

виконанням цих заходів з боку Ради національної безпеки і оборони України. 

Для забезпечення економічно безпечної інтеграції України до світової 

економіки, розвиваючи спеціальні інститути, необхідно завершити: 

– формування оптимальної структури експорту, що передбачає значне 

підвищення у собі питомої ваги та обсягів товарів з високим ступенем 

переробки, високоякісних послуг; 

– виходячи з існуючих конкурентних переваг, виявлення та 

цілеспрямоване освоєння найбільш перспективних для українського експорту 

товарів країни на світовому ринку, концентрації основних зусиль і засобів 

для досягнення ринкового успіху, а також всебічного розвитку виробничої 

кооперації, інжинірингу та лізингу; 

– досягнення сприятливого торгового режиму у відносинах із 

зарубіжними країнами та їх торгово-економічними організаціями і союзами; 

– забезпечення доступу російських підприємств як експортерів та 

імпортерів до світових ринків машин, обладнання та технологій, інформації 

та капіталу, до транспортних комунікацій, у тому числі на ринках з високим 

ступенем монополізації або захищеним ринком; 

– довгострокове регулювання валютно-фінансових проблем у 

взаєминах з країнами, міжнародними організаціями-кредиторами та 

державами-боржниками [233; 251]. 

Багатогранна роль системи державного регулювання в забезпеченні 

соціально-економічної безпеки країни в умовах глобалізації обумовлена 

виконанням властивих його механізму функцій, у тому числі наступних. 

По-перше, забезпечити інструментарій для обґрунтування та прийняття 

стратегічних і поточних рішень, що охоплюють як макро-, так і 

мікроекономічний регулюючий вплив та параметри функціонування 

держави. 
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По-друге, забезпечувати допомогою економічного й адміністративного 

характеру практичної реалізації стратегій і поточних програм соціально-

економічного розвитку, аналізу й оцінки досягнутих результатів, корекції 

впроваджених заходів та дій залежно від складних умов. 

По-третє, забезпечити необхідний юридичний і політичний захист 

економічного суверенітету країни на основі розробки та послідовного 

впровадження законодавчих і нормативних актів, що передбачають 

заохочувальні та заборонні режими в системі взаємин з іншими країнами 

[250; 263]. 

При формуванні державних механізмів забезпечення соціально-

економічної безпеки необхідно оцінити зовнішні та внутрішні чинники, які 

можуть створювати загрозу для життєво важливих соціально-економічних 

інтересів особистості, суспільства та держави; визначити критерії та 

параметри стану і функціонування економіки та соціальної сфери, їх порогові 

значення [87; 213]. 

Зокрема, що стосується соціальної безпеки, то в сучасній Україні вона 

може бути забезпечена лише цілеспрямованою на її досягнення політикою та 

діями держави і суспільства. Для цього необхідні сприятливі соціально-

економічні умови, в тому числі: 

– економічне зростання; 

– забезпечення зайнятості населення;  

– подолання демографічної кризи; 

– забезпечення доступу різних прошарків населення до систем освіти, 

охорони здоров'я, інститутів соціальної захисту, культурних цінностей; 

– створення дієвої системи безпеки особистості, охорони майна 

громадян. 

Соціальна безпека може загрожувати явищам і процесам, які приводять 

до різких (можливо і якісних) змін у суспільстві, небезпечних деформацій, 

що, у свою чергу, можуть призвести до тяжких соціальних наслідків для 

особистості, соціальних груп та інститутів [141; 174]. 
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Серед загроз соціальної безпеки можна виділити наступні групи: 

– загрози, породжені недоліками та помилками в політиці та діях 

державних і політичних лідерів, владних інститутів. Це рішення, що 

суперечать Конституції, законам, адміністративним нормам і ведуть до 

несприятливих соціальних наслідків і внаслідок цього − конфліктів; 

– загрози, пов'язані з національними протиріччями, конфліктами 

інтересів центру та регіонів, порушенням прав, свобод і законних інтересів 

громадян будь-якої національності, міжконфесійних і міжнаціональних 

конфліктів, що виникли внаслідок провокування цих конфліктів; 

– загрози, що виникли внаслідок діяльності держави, політичних партій 

і рухів, їхніх лідерів, та ведуть до підриву стабільності суспільства і 

державного устрою, соціальних конфліктів або інших форм соціальної 

нестабільності; 

– загрози, обумовлені політичним екстремізмом і тероризмом, 

внаслідок чого виникають матеріальні, моральні, соціально-психологічні 

збитки населенню, окремим його групам, особистостям; 

– загрози, викликані порушенням законних прав, свобод й інтересів 

особистості та недієздатністю їх захисту (порушення права на життя, працю, 

освіту, житло, охорону здоров'я, свободу пересування, забезпечену старість 

тощо); 

– загрози, пов'язані з загостренням криміногенної ситуації у 

суспільстві, ростом злочинності, порушенням законності в діяльності 

правоохоронних органів і державних структур; 

– загроза здоров'ю населення країни в результаті недосконалості 

системи охорони здоров'я та медичного обслуговування, екологічного 

неблагополуччя й особливо внаслідок екологічних проблем, масового 

поширення хронічних й інфекційних захворювань, наркоманії й алкоголізму, 

інших соціальних захворювань; 
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– загрози, що пов'язані з деградацією навколишнього середовища і 

життєдіяльності населення, та порушують механізми відтворення людини та 

соціуму; 

– загрози різкої кількісної й якісної зміни демографічної ситуації в 

країні, окремому регіоні, етносі [205; 214]. 

В Україні залежно від компетенції органів законодавчої та виконавчої 

влади, громадських структур, призначених гарантувати соціальну безпеку, 

можна виділити чотири рівні її забезпечення: державний, регіональний, 

місцевий, самоорганізації громадян. На кожному рівні актуальність проблеми 

вимагає постійної уваги до всіх інститутів держави і суспільства, а також 

аналізу її стану з тим, щоб не допускати дестабілізації і соціальних потрясінь 

у суспільстві. Особлива роль у питанні досягнення соціальної безпеки 

належить соціальній політиці [309; 334]. 

Таким чином, підвищення соціально-економічної безпеки України 

великою мірою залежить від ефективності інструментів захисту 

національних інтересів на внутрішніх і зовнішніх ринках. Однак, створюючи 

такі інструменти, необхідно враховувати технологічну відсталість активної 

частини основних виробничих фондів, більш високу матеріалоємність 

продукції української продукції, поки ще слабку нормативно-правову базу та 

економічну нестабільність. 

 

3.3 Перспективи забезпечення соціально-економічної безпеки 

України 

 

В нинішніх умовах слід відзначити безупинно зростаючу потребу в 

соціально-економічних прогнозах. Теорія прогнозування й планування 

економіки базується на економічній теорії. Якщо остання вивчає глибинні 

процеси економічного розвитку, установлює їхню суть, рушійні сили для 

будь-яких суспільно-економічних формацій, то прогнозування і планування є 

робочим інструментом визначення величин економічних показників та 
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дозволяють виявити найбільш ефективні методи регулювання соціально-

економічних процесів у суспільстві й одночасно виступають як 

методологічна основа при розгляді питань прогнозування й планування 

галузевих економік, таких, як економіка промисловості, економіка 

транспорту, економіка будівництва тощо. Таким чином, місце теорії 

прогнозування та планування в системі державного забезпечення соціально-

економічної безпеки визначається тим, що вона є як би сполучною ланкою 

економічної теорії, з одного боку, і соціально-економічною практикою − з 

іншого. Дана галузь має тісний зв'язок зі статистикою, від якої вона отримує 

методи аналізу та необхідні відомості для розрахунків. Прогнозування і 

планування соціально-економічної діяльності використовує досягнення 

природних, біологічних і інших наук, особливо математики [40; 70]. 

Таким чином, прогнозування і планування економіки являє собою 

складний багатоступеневий і комплексний процес, у ході якого повинно 

вирішуватися велике коло різних соціально-економічних і науково-технічних 

проблем, для чого необхідно використовувати в сполученні різнохарактерні 

методи. У теорії й практиці планової діяльності за минулі роки накопичений 

значний набір різних методів розробки прогнозів і планів. За сучасних умов 

налічується понад 150 методів прогнозування; на практиці у якості основних 

використовується лише 15-20. Розвиток інформатики й засобів 

обчислювальної техніки створює можливість розширення кола методів 

прогнозування й планування і їхнього вдосконалення [57; 97]. 

За ступенем формалізації методи соціально-економічного 

прогнозування можна підрозділити на інтуїтивні й формалізовані. 

Інтуїтивні методи базуються на інтуїтивно-логічному мисленні. Вони 

використовуються в тих випадках, коли неможливо врахувати вплив багатьох 

факторів через значну складність об'єкта прогнозування або об'єкт занадто 

простий і не вимагає проведення трудомістких розрахунків. Такі методи 

доцільно використовувати й в інших випадках у сполученні з 

формалізованими методами для підвищення точності прогнозів [40; 97]. 
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Серед інтуїтивних методів широке розповсюдження одержали методи 

експертних оцінок. Вони використовуються для одержання прогнозних 

оцінок розвитку виробництва, науково-технічного прогресу, ефективності 

використання ресурсів тощо. 

Застосовуються також методи історичних аналогій і прогнозування за 

зразком. Тут має місце своєрідна екстраполяція. Техніка прогнозування 

полягає в аналізі високорозвиненої системи (країни, регіону, галузі) того 

самого наближеного рівня, що нині має місце в менш розвиненій аналогічній 

системі, і на підставі історії розвитку процесу, що досліджується у 

високорозвиненій системі, будується прогноз для менш розвиненої системи. 

Практика свідчить, що такі аналогії можна використовувати при визначенні 

шляхів запобігання загроз соціально-економічній безпеці країни. Природно, 

що отриманий у такий спосіб «зразок» є лише початковим пунктом 

прогнозування. До остаточного висновку можна дійти, лише досліджуючи 

внутрішні умови й закономірності розвитку [70; 76]. 

До формалізованих підходів відносяться методи екстраполяції та 

моделювання. Вони базуються на математичній теорії. 

Серед методів екстраполяції широке поширення одержав метод 

підбору функцій, заснований на методі найменших квадратів. У сучасних 

умовах все більше значення стали надавати модифікаціям методу найменших 

квадратів: методу експонентного згладжування з регульованим трендом і 

методу адаптивного згладжування . 

Методи моделювання припускають використання в процесі 

прогнозування й планування різного роду моделей, що представляють собою 

формалізований опис економічного процесу (об'єкта), що досліджується,  у 

вигляді математичних залежностей і відносин. Розрізняють наступні моделі: 

матричні, оптимального планування, економіко-статистичні (трендові, 

факторні, економетричні), імітаційні, прийняття рішень [57; 97].  

У практиці соціально-економічного прогнозування й планування 

широко використовуються також метод економічного (системного) аналізу, 
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нормативний і балансовий методи. Для розробки цільових комплексних 

програм використовується програмно-цільовий метод у сполученні з іншими 

методами. 

У порівнянні з іншими методами програмно-цільовий метод є відносно 

новим і недостатньо розробленим. Широке розповсюдження  він одержав 

тільки в останні роки. 

Програмно-цільовий метод тісно пов'язаний з нормативним, 

балансовим й економіко-математичними методами та припускає розробку 

плану починаючи з оцінки кінцевих потреб виходячи з цілей розвитку 

економіки при подальшому пошуку та визначенні ефективних шляхів і 

засобів їхнього досягнення й ресурсного забезпечення. За допомогою цього 

методу реалізується принцип пріоритетності планування. 

Сутність програмно-цільового методу полягає у відборі основних цілей 

соціального, економічного й науково-технічного розвитку, розробці 

взаємопов'язаних заходів щодо їхнього досягнення в потрібний термін при 

збалансованому забезпеченні ресурсами з обліком їхнього ефективного 

використання. 

Програмно-цільовий метод застосовується при розробці цільових 

комплексних програм, що представляють собою документ, у якому 

відображаються мета й комплекс науково-дослідних, виробничих, 

організаційно-господарських, соціальних й інших завдань і заходів, 

пов'язаних за ресурсами, виконавцями і термінами здійснення [69; 309]. 

Методологічні особливості формування соціальних програм 

припускають створення умов для ефективного використання нових стимулів 

і механізмів економічного зростання й забезпечення певного рівня 

соціального захисту визначених верств населення. 

Основними завданнями, які можуть бути вирішені на основі 

використання програмно-цільового підходу, є такі: 

– недопущення подальшого руйнування мінімальних соціальних 

гарантій населення; 
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– підвищення реальної ціни робочої сили, активізація мотивів і 

стимулів до праці й підприємницької діяльності, відновлення в нових умовах 

зв'язку доходів з ростом продуктивності праці й результативністю 

підприємництва; 

– забезпечення прожиткового мінімуму за рахунок активної державної 

політики перерозподілу доходів; 

– перехід від часткової стабілізації рівня життя населення до 

стабілізації в міру можливостей [69; 92]. 

Програмно-цільовий метод погоджує цілі з ресурсами за допомогою 

програм. Кожна програма – це комплекс заходів щодо реалізації однієї або 

декількох цілей і підцілей розвитку господарства, упорядкованих у вигляді 

«дерева цілей». Оцінка та вибір можливих варіантів програм здійснюються за 

різними критеріями (мінімум витрат або часу на реалізацію при фіксованих 

кінцевих показниках тощо) за допомогою спеціальних прийомів (наприклад, 

програмних матриць). 

До недоліків програмно-цільового підходу варто віднести методичну 

незавершеність. Зокрема, нині немає чітких, устояних визначень щодо 

широкого кола концептуальних положень розробки та реалізації 

комплексних програм, відсутня єдина точка зору дослідників на основні 

поняття програмно-цільового планування й управління, співвідношення 

плану (у його традиційній формі) і цільової комплексної програми. 

У результаті відбувається адаптація (пристосування) програмних 

методів до існуючих методів планування й управління. Все це істотно 

обмежує рамки застосування програмно-цільового підходу, що є найбільш 

ефективним для рішення добре структурованих проблем, для яких порівняно 

неважко провести дослідження за схемою «мета − система заходів» [81; 180]. 

У цілому зазначені вище підходи й методи застосовуються головним 

чином для вдосконалення існуючих (діючих) організаційних структур. Що 

стосується створення нових організаційних структур, то у цьому контексті 

присутні стихійність і суб'єктивний підхід. Такий шлях формування 
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організаційних структур, на жаль, дає великий відсоток нежиттєздатних і 

неефективних систем. 

При створенні нових організаційних структур доводиться відбирати 

ресурси (переважно трудові) в існуючих. Зрозуміло, що виділення ресурсів 

під кожну організаційну структуру повинно бути строго дозованим залежно 

від важливості проблем, що розв’язуються. На жаль, і питання ранжування 

проблем за їхньою суспільною значимістю й оцінка ефективності 

використання тих чи інших ресурсів у різних організаційних структурах 

залишаються майже без уваги. 

Це призводить до того, що рішення багатьох важливих проблем (і 

відповідно їх організаційні структури) не мають достатнього ресурсного 

забезпечення. Перевага галузевого принципу розподілу ресурсів не сприяє 

поліпшенню положення. 

Крім того, відсутні адекватні методики розрахунку економічної 

ефективності організаційних структур, що унеможливлює обґрунтування 

необхідності їхнього створення. 

Недоліком існуючої практики планування й створення організаційних 

структур є також недостатня оперативність. Іноді з моменту появи проблеми 

та до моменту побудови організаційної структури проходить багато років, 

протягом яких суспільству наноситься непоправний збиток від ігнорування 

проблем [67; 83]. 

Наприклад, десятиліттями замовчувалася проблема охорони 

навколишнього середовища, поки, нарешті не була створена спеціальна 

організаційна структура. Лише порівняно недавно стали предметом 

обговорення проблеми наркоманії, боротьби з організованою злочинністю 

тощо. Очевидно, що чим раніше та чи інша проблема буде виявлена й 

вирішена, тим більшого збитку вдасться запобігти. 

Сучасний підхід до стратегічного соціально-економічного планування 

повинен спиратися на наявні традиції довгострокового територіального 

планування, модернізовані застосуванням передових технологій [92; 249]. 
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Аналіз загроз соціально-економічній безпеці свідчить про те, що вони 

охопили найважливіші сфери економіки, торкнулися фундаментальних основ 

життєдіяльності населення. Поточна економічна політика, що призводить до 

зниження виробництва в багатьох галузях нібито в інтересах структурної 

перебудови, штучно стримує розвиток, підриваючи тим самим основу 

національної безпеки. 

У будь-якому національному утворенні ринкова економіка 

розвивається як певна функціональна економічна система зі сформованими 

кількісними й якісними характеристиками. У рамках цілісної економіки 

існують динамічні саморегулюючі підсистеми, діяльність всіх структурних 

елементів яких спрямована на підтримку макроекономічної рівноваги на 

національному ринку та створення оптимальних умов для обміну 

інформацією, товарами, технологією, різними формами капіталу, робочою 

силою тощо. Функціональні економічні системи підтримують рівновагу 

щодо певних заданих макроекономічних параметрів. Так, рівень дефіциту 

державного бюджету не повинен перевищувати 5% ВВП, обсяг 

золотовалютних резервів повинен бути достатній для покриття видатків по 

імпорті товарів протягом трьох місяців, відношення поточних платежів по 

обслуговуванню зовнішнього боргу не повинне перевищувати 20% річних 

доходів від експорту, критичний рівень безробіття не повинен перевищувати 

15-20% загального числа працездатного населення [176; 210]. 

Незважаючи на відносність наведених вище параметрів, їхня підтримка 

на певному рівні зберігає рівновагу на внутрішньому ринку та забезпечує 

стабільність і динамізм економічного зростання. 

Прогнозування рівня соціально-економічної безпеки спирається на 

об'єктивні закони, логіку, якісну статистичну інформацію та математичні 

методи. 

Прогнозування та планування є важливою формою забезпечення 

соціально-економічної безпеки та спрямовані на обґрунтування відповідних 

перспектив. Прогнозування як передбачення соціально-економічної ситуації 
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в країні дозволяє розкрити можливу динаміку показників залежно від 

складних факторів розвитку. Планування сприяє реалізації відповідних 

управлінських рішень, що приймаються з урахуванням прогнозних ситуацій, 

розроблених для досягнення бажаного стану. Таким чином, прогнозування та 

планування рівня соціально-економічної безпеки спрямовані на моделювання 

майбутнього соціально-економічного стану з урахуванням незалежних від 

суб'єктів управління зовнішніх та внутрішніх факторів [57; 76]. 

Первісною процедурою формування будь-якого плану є прогнозування. 

Сутність його полягає в тому, що на основі визначеної методології 

виявляються тенденції та закономірності об'єкта спостереження, а потім 

виконується побудова моделей майбутнього стану об'єкта дослідження. 

Методологія прогнозування рівня соціально-економічної безпеки базується 

на двох підходах до прогнозування: дослідницькому та цільовому [40; 70]. 

Перспективи соціально-економічної безпеки повинні плануватися з 

урахуванням факторів розвитку та необхідних критеріїв. У цьому випадку 

основою для прогнозу є передбачувана ціль та її майбутні параметри, на 

підставі яких досліджуються довгострокові прогнози рівня соціально-

економічної безпеки. Подібний підхід має назву цільового. 

З іншого боку, будь поточний стан соціально-економічної безпеки 

визначається залежно від наявних ресурсів (факторів). І такий підхід 

називається дослідницьким прогнозуванням, коли основою прогнозування 

служить база ретроспективних аналітичних даних. Зв’язок двох зазначених 

підходів у контексті прогнозування є очевидним [103; 123]. 

Відповідно, процес прогнозування є ключовим моментом і початковим 

етапом розвитку будь-якої соціально-економічної системи. Від успіху 

прогнозування безпосередньо залежить ефективність прийнятих рішень щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки не тільки на державному, але й 

на регіональному рівні. 
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Незважаючи на існуючі методологічні принципи прогнозування, 

виникає багато проблем у загальній системі прогнозування. Наявність 

проблем в системі прогнозування підтверджує необхідність методологічної 

та методичної обробки прогнозування процедур [76; 97]. 

Таким чином, можна виділити ряд умов, що забезпечують якісне 

прогнозування рівня соціально-економічної безпеки. 

По-перше, державу слід розглядати як організаційну систему, в якій 

домінуючими показниками є фактори соціально-економічного розвитку. В 

цьому випадку цілі розвитку співвідносяться з існуючими ресурсами і 

можливим потенціалом країни. 

По-друге, при прогнозуванні обов'язково повинні враховуватися 

закономірності взаємодії факторів забезпечення соціально-економічної 

безпеки та їх вплив на ключові показники, що характеризують рівень цієї 

безпеки. 

По-третє, на підставі виявлених закономірностей повинні бути 

отримані прогнозні моделі поведінки соціально-економічної системи. І ці 

моделі повинні бути імітаційними, щоб прогнозувати реакцію соціально-

економічної системи систем на зміну факторів розвитку. Це, в цілому, 

забезпечить ефективність прогнозування. 

По-четверте, прогнозування повинно враховувати багатогранність не 

тільки соціально-економічного зростання, а й якісні зміни, тобто соціально-

економічний розвиток. 

Вибір інструментів прогнозування в практиці забезпечення соціально-

економічної безпеки в цілому визначається методологічними принципами 

двох підходів (табл. 3.1). 

Різноманітність існуючих методів прогнозування породжує проблему 

вибору. Необхідно враховувати, в першу чергу, часові інтервали 

прогнозування, так званий «горизонт прогнозування». За горизонтом 



100 

 

прогнозування рівня соціально-економічної безпеки виділяються 

короткострокові, середньострокові та довгострокові прогнози.  

При цьому для вибору методу прогнозування необхідно визначитися з 

наявністю та якістю ретроспективної та поточної інформації. У цьому 

випадку потрібний досить розроблений для прогнозування інструментарно-

методичний апарат дослідження показників соціально-економічного 

розвитку [40; 76]. 

Передбачити стратегічний вектор соціально-економічного розвитку в 

певному інтервалі можна шляхом використання різних підходів і методів 

прогнозування. Відповідно, виникає об'єктивна необхідність 

використовувати визначені прийоми комбінування різних методів при 

розробці прогнозів рівня соціально-економічної безпеки, що 

характеризуються наявністю складних взаємозв'язків факторів розвитку. 

У прогнозних моделях рівня соціально-економічної безпеки дуже 

важливі не тільки кількісні параметри, але і якісні характеристики поточних 

процесів та умов їх змін для отримання необхідних результатів. У той же час 

на вибір моделі чинять сильний вплив умови їх інформаційного 

забезпечення, які, як правило, погіршується за ступенем збільшення 

горизонту прогнозних розрахунків [57; 76]. 

 

Таблиця 3.1 −  Порівняльна характеристика методологічних підходів до 

прогнозування рівня соціально-економічної безпеки 

Сфера застосування Підходи до прогнозування 

Дослідницький 

підхід 

Цільовий підхід 

1. Концепція 

прогнозування 

соціально-

економічного розвитку 

Індикативне 

прогнозування 

Оптимальність і 

багатоваріантність прогнозів 

2. Теоретична основа 

(техніка 

прогнозування) 

Дослідження 

багатофакторних 

моделей з 

використанням 

Облік динаміки економічних 

показників при більш 

широкому застосуванні 

формалізованих методів 



101 

 

математичних 

теорій 

 

3. Горизонти 

прогнозування 

Короткострокові, 

середньострокові та 

довгострокові 

прогнози з 

пріоритетом 

соціальної сфери 

Облік ризиків у динаміці 

соціально-економічного 

розвитку на перспективу 

 

4. Можливість 

суміщення з іншим 

прогнозом 

Багатоваріантність і 

багатоплановість з 

урахуванням 

співвідношень 

планів 

Індивідуальність варіантів 

прогнозу збігається з 

глобальними прогнозами 

 

 

Таким чином, у зв'язку з багатофакторністю сутності прогнозування 

рівня соціально-економічної безпеки, що може описуватися великою 

кількістю факторних показників, відповідно, використання якогось одного з 

методів прогнозування не представляється можливим. В цьому випадку 

пропонується застосувати концепцію комплексного підходу до 

прогнозування стратегічних показників рівня соціально-економічної безпеки, 

а для цього у першу чергу необхідно виявити загальну математичну 

залежність, яка досить точно буде описувати хід розвитку рівня соціально-

економічної безпеки як загального (інтегрального) критерію, що відображає 

процес переходу з ретроспективи в перспективу. 

З метою прийняття державними органами обґрунтованих рішень щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки потрібно систематично 

здійснювати моніторинг базових показників економічної й соціальної 

безпеки, який є, в свою чергу, основою прогнозування перспективних 

значень зазначених індикаторів. Традиційно серед ключових показників, що 

відображають рівень соціально-економічної безпеки, виділяють такі: 

– валовий внутрішній продукт; 

– індекс інфляції; 

– бюджетний дефіцит; 

– індекс безробіття; 
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– рівень економічного зростання; 

– рівень та якість життя; 

– ступінь енергетичної залежності; 

– стан інтегрованості до світової економіки; 

– експортно-імпортне сальдо; 

– демографічний стан; 

– внутрішній та зовнішній державні борги тощо [76; 97]. 

Існують альтернативні точки зору стосовно оцінки поточного рівня 

соціально-економічної безпеки з відповідним його перспективним 

прогнозуванням. У цьому контексті виділяють такі групи критеріїв: 

– стан ресурсного потенціалу держави та можливості його розвитку; 

– здатність економіки функціонувати у режимі розширеного 

відтворення; 

– стан науково-технічного потенціалу країни; 

– рівень стійкості фінансової системи держави; 

– ступінь збалансованості зовнішньоекономічної політики; 

– оптимальне державне управління економічними процесами; 

– рівень життя населення; 

– стійкість конкурентних позицій національної економіки; 

– наявність правових й економічних умов, орієнтованих на зменшення 

рівня криміналізації суспільства [40; 70].  

У магістерській роботі пропонується здійснити короткострокове 

прогнозування деяких показників соціально-економічної безпеки на період 

2020–2022 років з метою визначення перспектив розвитку реального сектора 

національної економіки, а також виявлення його впливу на соціальну 

складову розвитку держави. Модель побудована на основі використання 

методів кореляційно-регресійного аналізу й спрямована на формування 

критеріїв стабільного забезпечення соціально-економічної безпеки України 

[384; 385].  
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Вихідною умовою побудови моделі є аналіз ретроспективних значень 

індикаторів державного забезпечення соціально-економічної безпеки. На 

основі отриманих результатів моделювання існує можливість формування 

державної політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки. 

Інструментами реалізації зазначеної державної політики є інструменти 

податкового, грошово-кредитного й прямого програмного регулювання 

національної економіки. Вихідні дані для здійснення прогнозування наведено 

у табл. 3.2 [116]. 

Зокрема, що стосується індексу цін промислового виробництва, то 

розраховується як відношення обсягу виробництва у поточному періоді до 

значення відповідного показника у минулому (попередньому) періоді. В 

якості основи для розрахунку вказаного індексу використовуються 

статистичні дані щодо динаміки зміни виробництва продукції відповідно до 

визначеного постійного набору ключових видів промислової продукції.  

При цьому доцільно порівняти темпи зміни індексу цін промислового 

виробництва з темпами зміни ВВП. Вихідні дані для цього наведені 

у табл. 3.3. 

 

 

Таблиця 3.2 −  Динаміка зміни показників соціально-економічної безпеки 

України протягом 2013–2019 років 

Рік Індекс цін 

промислового 

виробництва 

Індекс цін 

виробників  

Індекс 

інфляції 

Індекс 

безробіття 

Індекс 

реальної 

заробітної 

плати 

2013 103,4 114,1 104,6 8,6 111,0 

2014 94,4 100,4 99,8 8,1 111,0 

2015 99,0 101,7 100,5 7,7 106,8 

2016 82,8 131,7 124,9 9,7 86,5 

2017 98,4 125,5 143,3 9,5 90,1 

2018 103,1 135,8 112,4 9,7 106,5 

2019 97,1 116,6 113,1 10,1 118,9 
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В нинішніх умовах індекс цін промислового виробництва змінюється 

повільніше за ВВП, що свідчить про менш інтенсивні або взагалі низькі 

темпи розвитку фундаментальних галузей. 

Що стосується індексу цін виробників, то він  охоплює всі виробничі 

етапи стадії: сировину, низку проміжних стадій, готову продукцію, а також 

сектор промисловості, видобуток, сільськогосподарський сектор, проте цей 

показник не містить ціни на товари, що імпортуються [116].  

 

Таблиця 3.3 − Динаміка зміни ВВП України протягом 2013–2019 років 

Рік ВВП, млн. грн. Відносне 

відхилення ВВП, 

% 

Індекс цін 

промислового 

виробництва 

Відносне 

відхилення 

індексу цін 

промислового 

виробництва, 

% 

2011 1316600 - 103,4 - 

2012 1408889 7,0 94,4 -8,7 

2013 1454931 3,3 99,0 4,9 

2014 1566728 7,7 82,8 -16,4 

2015 1979458 23,3 98,4 18,8 

2016 2383182 20,4 103,1 4,8 

2017 2645000 10,1 97,1 -5,8 

 

Традиційно вважається, що збільшення індексу цін виробників може 

викликати збільшення значень індикатора споживчої інфляції. Виходячи з 

цього, можна зазначити, що зміни індексу цін виробників може розглядатися 

як інфляційний індикатор на ранніх стадіях.  

Відповідно, на основі вихідних даних, представлених у табл. 3.3, у 

магістерській роботі пропонується здійснити прогнозування досліджуваних 

показників соціально-економічної безпеки України на період 2018–2020 

роки. Результати прогнозування наведено в табл. 3.4 [116]. 

З табл. 3.4 можна побачити, що у короткостроковій перспективі в 

Україні очікується наявність позитивних тенденцій стосовно: 

− стабільного підвищення індексу цін промислового виробництва; 
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− стійкого збільшення індексу цін виробників; 

− поступового зменшення індексу інфляції; 

− регулярного підвищення індексу заробітної плати. 

 

Таблиця 3.4 − Результати прогнозування зміни показників соціально-

економічної безпеки України протягом 2018–2020 років 

Рік Індекс цін 

промислового 

виробництва 

Індекс цін 

виробників  

Індекс 

інфляції 

Індекс 

безробіття 

Індекс 

реальної 

заробітної 

плати 

2018 101,03 132,43 106,85 10,1 128,9 

2019 102,68 135,82 100,22 10,24 140,26 

2020 104,33 139,21 93,59 10,38 151,62 

 

При цьому очікується незначне, але стабільне подальше підвищення 

індексу безробіття [116].  

Конкретні заходи державної політики щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки, які розробляються за результатами прогнозування, 

мають бути спрямовані на підтримку певних темпів економічного росту на 

основі формування високоефективної структури національного господарства, 

екологізації процесів виробництва й споживання, що в остаточному підсумку 

є фундаментом національного соціально-економічного розвитку [82; 134]. 

Крім того, важливою складовою державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічного розвитку повинна бути інтеграційна 

політика держави, спрямована на підвищення ефективності національної 

економіки на основі регіонального економічного співробітництва. 

Використання індикаторів ефективності функціонування національної 

соціально-економічної системи дозволяє визначити доцільність структурних 

трансформацій у системі національної економіки та провести адаптацію 

концепції уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки у відповідність із обраними пріоритетами соціально-

економічного розвитку держави [102; 108]. 
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У цілому, на фоні існуючих позитивних тенденцій щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки, в Україні за умови впровадження 

запропонованих у магістерській роботі теоретико-практичних рекомендацій 

її рівень протягом найближчих перспективних періодів суттєво підвищиться.  
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ВИСНОВКИ 

 

У цілому, результати, отримані у магістерській роботі, уможливлюють 

наведення таких висновків. 

1. Розкрито сутність державного управління у сфері соціально-

економічної безпеки. Зазначене поняття охарактеризовано 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.  

3. Охарактеризовано сучасні виклики і критерії соціально-економічної 

безпеки держави – системний, синергетичний і соціокультурний, які 

передбачають обрання єдиної стратегії досягнення цього виду безпеки. Воно 

можливе за умови системного прогнозування й оцінювання на всіх рівнях 

державного управління синергетичних ефектів і значущих особливостей 

функціонування, з одного боку, сфери економіки (економічної системи, 

промисловості, сільського господарства тощо). А з другого – соціальної 

сфери, зокрема демократичності суспільного устрою, легітимності правової 

системи, національної єдності та згуртованості, рівня освіти і його 

доступності для всіх категорій населення, забезпеченості населення 

необхідними соціальними та матеріальними благами, рівня бідності тощо. 

Доведено, що характеристика сучасних викликів і критеріїв соціально-

економічної безпеки України потребує уточнення через невизначеність і 

недооцінку основних методологічних аспектів формування концепції та 

стратегії національної безпеки, що має включати єдиний алгоритм розробки, 

формулювання, прийняття та реалізації стратегічних напрямків забезпечення 
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соціально-економічної безпеки держави. 

3. Проаналізовано специфіку функціонування механізмів державного 

управління соціально-економічною безпекою 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, 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 
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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 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 
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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 

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 
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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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